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Conforme previsto no artigo 23, inciso II, §2º da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, também 

conhecida como Lei das Estatais, compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus 

integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e 

resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar 

suas conclusões e informá-las à Assembleia Legislativa (ALEPE) e ao Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco (TCE-PE).  

 
1. IDENTIFICAÇÃO GERAL 
 

Sede 
Rua Dom João da Costa 20, Bairro Torreão – Recife – PE CEP 52.030-
220 

Tipo de Estatal Sociedade de Economia Mista 

Acionista Controlador Governo do Estado de Pernambuco 

Tipo Societário Sociedade Anônima 

Tipo de Capital Fechado 

Abrangência de 
Atuação 

Regional  

Setor de Atuação Financeiro 

Auditores 
Independentes  

Cass Auditores Consultores S/S Auditores Independentes - R. Dr. Múcio 
Galvão, 451 - Barro Vermelho, Natal - RN, 59022-530 - (84) 3222-3734. 

Conselheiros de 
Administração 
subscritores da Carta 
Anual de Políticas 
Públicas 

Ruy Bezerra de Oliveira Filho CPF 666.311.064-00-Presidente 

Marcelo Andrade Bezerra Barros CPF 652.895.104-78-Vice-
Presidente 

Leonardo Ângelo de Souza Santos-CPF 642.909.214-34-Conselheiro 
Efetivo 

José Francisco de Melo Cavalcanti Neto-CPF 669.878.904-63-
Conselheiro Efetivo 

Antônio Mário da Mota Limeira Filho-CPF 071.481.924-71-Conselheiro 
Efetivo 

Administradores 
subscritores da Carta 
Anual de Governança 
Corporativa 

Marcelo Andrade Bezerra Barros   CPF 652.895.104-78-Diretor 
Presidente 

Leonardo Ângelo de Souza Santos CPF 642.909.214-34-Diretor de 
Negócios 

Eduardo Luiz Almeida de Queiroz CPF 022.560.504-08-Diretor 
Financeiro e de Planejamento e Controle 

Elly Anderson Teodósio da Silva CPF 046.741.884-58-Diretor 
Administrativo 
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2. METAS E INDICADORES 2019 
 
A avaliação da Diretoria Colegiada (DICOL) da AGE, referente ao exercício 2019, é realizada de 

acordo com o conjunto de ideais que definem as estratégias desta AGE, de modo que a conquista 

de seus objetivos seja possível. São eles: 

 

MISSÃO: Fomentar empreendedores em Pernambuco, através de operações de crédito, 

contribuindo para o desenvolvimento da economia com geração de emprego e renda. 

 

VISÃO DE FUTURO: Ser reconhecida como instituição financeira de referência no Estado de 

Pernambuco até 2022. 

 

VALORES: Os valores refletem o Modelo de Gestão que a AGE adota na realização de seus 

negócios e no processo de tomada de decisões. São eles: 

 

 Agilidade 

 Satisfação do cliente 

 Ética 

 Transparência 

 

2.1 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA AGE EM 2019 

 

Tendo em vista que esta empresa estatal tem como objetivo principal o fomento ao 

empreendedorismo em todo o Estado de Pernambuco, para os micro e pequenos empreendedores, 

por meio dos seus diversos programas de financiamento disponíveis, segue adiante, o perfil de 

negócios apresentado no período de janeiro a junho de 2019, em comparação ao mesmo período 

de 2018: 

 

Valor liberado 1º semestre 2018 R$ 13.949.215 

Valor liberado 1º semestre 2019 R$ 10.081.813 

Variação dos valores liberados -27% 

Quantidade de beneficiários 1º semestre 2018 707 

Quantidade de beneficiários 1º semestre 2019 287 

Variação da quantidade de beneficiários -59% 
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Neste aspecto, importante destacar que, tendo em vista o lançamento do Programa Crédito Popular, 

que objetiva um amplo crescimento do fornecimento de crédito no Estado de Pernambuco, no 

segundo semestre de 2019, houve a necessidade de concentrar esforços de toda a AGE na 

readequação dos procedimentos e normativos internos, além de uma necessária reestruturação do 

seu quadro funcional, o que justifica a não evolução pontual na quantidade de operações em relação 

ao mesmo período de 2018. 

 

Neste cenário, segue adiante o perfil de negócios apresentado no período de julho a dezembro de 

2019, em comparação ao mesmo período de 2018: 

 
 

Valor liberado 2º semestre 2018 R$ 13.721.201 

Valor liberado 2º semestre 2019 R$ 4.070.090 

Variação dos valores liberados -70% 

Quantidade de beneficiários 2º semestre 2018 203 

Quantidade de beneficiários 2º semestre 2019 1.370 

Variação da quantidade de beneficiários +575% 

 
 
Nota-se uma redução no valor liberado, em comparação aos dois semestres anteriores. Tal fato 

ocorreu por conta da mudança de estratégia nas operações da AGE, que a partir daí, concentrou-

se na realização de operações de microcrédito, no âmbito do Programa Crédito Popular. Assim, 

evidencia-se o sucesso do referido Programa pelo aumento considerável na quantidade de 

beneficiários em relação ao mesmo período do ano de 2018. 

 

Neste quesito, importa mencionar que as operações de microcrédito são realizadas, em sua maioria, 

através de grupos solidários compostos de, no mínimo, 03 (três) pessoas, sendo o acompanhado 

realizado de perto pelos agentes de crédito. 
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CONSOLIDADO DAS DELIBERAÇÕES AGE 2019 
 
Demonstramos no quadro abaixo o consolidado das metas e liberações mensais do ano de 2019: 
 

Mês Meta – Liberações R$ Realizado – Liberações R$ Diferença R$ 

Janeiro/19 2.500.000 3.399.917 899.917 

Fevereiro/19 1.500.000 338.864 -1.161.136 

Março/19 3.000.000 180.507 -2.819.493 

Abril/19 2.500.000 132.809 -2.367.191 

Maio/19 1.500.000 2.490.184 990.184 

Junho/19 1.500.000 3.539.533 2.039.533 

Julho/19 1.500.000 78.053 -1.421.947 

Agosto/19 1.500.000 279.140 -1.220.860 

Setembro/19 1.300.000 628.125 -671.875 

Outubro/19 1.000.000 652.148 -347.852 

Novembro/19 1.000.000 1.036.350 36.350 

Dezembro/19 1.000.000 1.396.275 396.275 

Total R$ 19.800.000 14.151.905 -5.648.095 

 
 
3. COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES 
 
Nos últimos anos, a economia do Estado vem apresentando desempenho recessivo no que se 

refere ao nível de atividade, com indicativos de recuperação gradativa a partir de 2018. O resultado 

adverso pode ser explicado, predominantemente, pelos desafios externos que se apresentaram ao 

longo desses anos.  

Para o surgimento de um ambiente propício à efetivação de negócios é necessário a manutenção 

de forma contínua da análise de crédito, mercado, risco das operações, além da busca por novos 

produtos e formas de receitas, e a continuidade das ações de cobrança com vistas à recuperação 

de créditos. 

Por sua vez, para estimular o crescimento da economia local é imperiosa a participação da AGE, 

apoiando as ações do Governo do Estado de Pernambuco na promoção do desenvolvimento 

econômico e social, de forma sustentável. 

A AGE nos últimos anos vem se estruturando em busca da redução da inadimplência, e na 

diminuição do prejuízo acumulado a fim de se fortalecer como empresa, se alinhando às melhores 

práticas de referência do mercado e com foco em   resultados. 
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Assim a AGE conseguiu avançar com maior rigor na análise de crédito, atenta aos riscos de mercado, 

e com suas áreas de atuação gerenciadas de forma direta por meio da instituição de metas e do 

fortalecimento da governança coorporativa, aproximando a agência do seu acionista majoritário, 

estabelecendo, assim, a manutenção das melhores práticas do mercado financeiro. 

Importante ressaltar o novo Programa de Crédito Popular do Governo de Pernambuco com atendimento 

em todo estado, criado em outubro de 2019, disponibilizando linhas de financiamento de até R$ 3.000,00 

(três mil reais) para empreendedores com pretensão de começar ou ampliar seus negócios. A partir dessa 

ação da AGE, qualquer empreendedor passou a ter acesso ao financiamento, mesmo àqueles que não 

fossem microempreendedores individual. Além do valor oferecido, o programa conta com serviço de 

orientação de profissionais para administração correta do recurso. 

Todo esse conjunto de ações fortaleceu o foco no desenvolvimento econômico e social do Estado 

de forma sustentável, com apoio à inovação e a criação de empresas, contribuindo para a geração 

de emprego e renda na região.   

A AGE entende que ainda há muito a avançar e acredita estar no caminho adequado para o 

crescimento da empresa e do desenvolvimento sustentável da economia.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Em cumprimento ao disposto na Lei Federal n.º 13.303/16, artigo 23, § 2º e do Decreto Estadual n.º 

43.984/2016, artigo 4º, o Conselho de Administração promove anualmente a análise das metas e 

resultados alcançados.  

Assim, encontra-se no presente relato, a atuação da AGE que merece destaque referente ao 

exercício 2019, alinhada às normas internas e as leis em vigor, em especial aquelas relativas a 

atividades desenvolvidas, estrutura de controle, desempenho, políticas e práticas de governança 

corporativa e descrição da composição da administração.  

 

Recife, ___ de ________ de 2020. 
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