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Missão
Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle
interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.
Avaliação
O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste
na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou
conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também
avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de
controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o
seu aprimoramento.

QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?
Avaliação da Gestão do 2º
Programa de Promoção e
Inovação do Acesso ao
Crédito Multissetorial de
Médio e Longo Prazo para
Investimentos
Produtivos
pelas Micro, Pequenas e
Médias Empresas (MPMEs),
por meio do Contrato de
Empréstimo BID nº 4672/OCBR (Operação BR-L1521), que
operacionaliza o Crédito
Condicional BID-BNDES de
Financiamento
a
Investimentos Produtivos e
Sustentáveis. (CCLIP) nº BRO0001, entre o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e
o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no
valor de US$ 750.000.000,00,
com contrapartida local
(BNDES) estimada de US$
150.000.000,00.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
Avaliar a gestão do Contrato de Empréstimo nº
4672/OC-BR, em cumprimento da Cláusula
5.02 - Supervisão da Gestão Financeira do
Programa, que estabelece que o BNDES deve
apresentar ao BID, até 120 dias, a contar do
encerramento de cada exercício, as
Demonstrações Financeiras do Programa,
devidamente auditadas pela CGU.
QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA
CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE
DEVERÃO SER ADOTADAS?
O resultado alcançado pelo Programa, em
2020, de forma global, foi satisfatório.
A avaliação do cumprimento das metas, para o
desembolso integral e único, foi satisfatória.
As Demonstrações Financeiras e as Notas
Explicativas estão em conformidade com as
normas aplicáveis ao Contrato de Empréstimo.
Para os controles internos do BNDES,
verificou-se que são adequados e funcionais.
Acerca da regularidade do desembolso, as
operações de crédito são elegíveis, conforme
compatibilidade com os detalhamentos e as
comprovações, com inconsistência relatada no
Achado 4.1
Para as cláusulas contratuais, foi identificada
oportunidade melhoria relatada no Achado
5.1, entretanto, registre-se que, após o
recebimento do relatório preliminar de
auditoria, o BNDES adotou providências junto
ao BID para regularização da impropriedade.
Foi recomendado ao BNDES:
Aprimorar os procedimentos de controle que
permitam garantir a regularidade documental
dos submutuários; bem como notificar as
Instituições Financeiras emissoras acerca da a
necessidade de manter arquivados os dossiês
dos submutuários, independentemente das
datas adesão aos produtos financeiros BNDES,
e realizar verificações adicionais de
conformidade dessa documentação nas ações

de controles realizadas pelo Banco, por meio
de critério amostral, se aplicável.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ADIG

Área de Operações e Canais Digitais

AF

Área Financeira

BCB

Banco Central do Brasil

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CCLIP

Convênio de Linha de Crédito Condicional BID-BNDES de Financiamento a
Investimentos Produtivos e Sustentáveis

CGU

Controladoria-Geral da União

DECAP

Departamento de Captação

DFC

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

DIA

Demonstrativo de Investimentos Acumulados

IF

Instituições Financeiras

IFAC

Federação Internacional de Contadores

INTOSAI

Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

ISSAIs

Entidades Fiscalizadoras Superiores

ME

Ministério da Economia

MPMEs

Micro, Pequenas e Médias Empresas

NIA

Normas Internacionais de Auditoria

ROP

Regulamento Operacional do Programa

SD

Solicitação de Desembolso

SISBACEN

Sistema do Banco Central

UJ

Unidade Jurisdicionada

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO

2

RESULTADOS DOS EXAMES

4

1.

Avaliação dos Resultados Físicos e Financeiros de 2020

4

2.

Avaliação dos Controles Internos

6

2.1.

Ambiente de Controle

6

2.2.

Avaliação de Riscos

6

2.3.

Procedimentos de Controle

7

2.4.

Tecnologia da Informação

8

2.5.

Comunicação e Informação

8

2.6.

Acompanhamento das Recomendações/Determinações de Órgãos de Controle

9

3.

Adequação dos Pagamentos de Juros, Comissão de Crédito e Amortização

9

4.

Análise da Elegibilidade dos Gastos

9

4.1.
5.

Inconsistência na documentação de beneficiário final - – Risco Médio
Prestação de Contas do Programa

10
11

5.1.
Descumprimento da Cláusula 3.03 - Taxa de Câmbio para justificar despesas
realizadas em Moeda Local do país do Mutuário com a utilização da Taxa de Venda ao
invés da taxa de Compra – Risco Médio

11

6.

12

Análise das Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas

RECOMENDAÇÕES

14

CONCLUSÃO

15

ANEXOS

16

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

16

INTRODUÇÃO
Em atendimento ao Programa de Trabalho nº 903314, apresentam-se os resultados dos
exames realizados sobre a gestão do Contrato de Empréstimo nº 4672/OC-BR (Operação BRL1521), celebrado em 11.12.2020, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a fim de contribuir com
o financiamento do Programa de Promoção e Inovação do Acesso ao Crédito Multissetorial de
Médio e Longo Prazo para Investimentos Produtivos pelas Micro, Pequenas e Médias
Empresas (MPMEs), no âmbito do 2º Programa do Convênio de Linha de Crédito Condicional
BID-BNDES de Financiamento a Investimentos Produtivos e Sustentáveis (CCLIP) nº BR-O0001.
O BNDES, vinculado ao Ministério da Economia (ME), atuou como mutuário (executor do
Programa), a fim de operacionalizar as concessões de operações de crédito para os recursos
disponibilizados pelo BID no montante de US$ 750.000.000,00 (cláusula 2.01 do Contrato),
com contrapartida local, pelo BNDES, estimada de US$ 150.000.000,00 (cláusula 4.01), com a
possibilidade de aportes de recursos pelos submutuários elegíveis, e cronograma de
amortização com data final em 15.10.2045 (cláusula 2.05).
O Programa possui como objetivo geral promover investimentos por MPMEs no Brasil, para
apoiar o crescimento, criação de emprego e ganhos em produtividade a longo prazo; e
especificamente: (i) aumentar e fortalecer o acesso das MPMEs ao crédito, inclusive por meio
de novas oportunidades abertas pelos canais digitais; e (ii) garantir a disponibilidade do
financiamento de médio e longo prazo às MPMEs no Brasil.
A auditoria objetivou verificar a regularidade de atos e fatos ocorridos no período de
01.01.2020 a 31.12.2020, referentes aos recursos disponibilizados pelo BID ao BNDES, em
cumprimento da Cláusula 5.02 - Supervisão da Gestão Financeira do Programa, que estabelece
que o BNDES deve apresentar ao BID, no prazo de 120 dias, a contar do encerramento de cada
exercício, as Demonstrações Financeiras do Programa devidamente auditadas pela
Controladoria-Geral da União (CGU).
O Programa prevê a aplicação dos recursos em componente único (incentivo a investimentos
em produção pelas MPMEs), estruturado no formato de um programa global de crédito,
executado pelo mutuário (BNDES). Os recursos do empréstimo (fonte: BID) e da contrapartida
local (BNDES) foram utilizados pelo mutuário para conceder, por intermédio de Instituições
Financeiras Credenciadas, créditos às MPMEs (submutuários elegíveis) ao financiamento de
investimentos para ampliação, modernização e diversificação de portifólio, visando promover
o aumento de produtividade e competitividade.
Resumidamente, o Programa foi operacionalizado da seguinte forma: o BID aportou o crédito
ao BNDES, que, somado ao montante da contrapartida local, disponibilizou para a contratação
das operações de crédito, na modalidade de financiamento indireta e automática, às
Instituições Financeiras (IF) previamente credenciadas na Entidade. Dessa forma, o
financiamento foi contraído por IF, que são responsáveis por contratar, em nome próprio, as
operações de crédito com seus beneficiários finais (submutuários).
Pelo fato de o BNDES ser o mutuário e da obrigatoriedade de atendimento às normas de
concessão de crédito do BID, os recursos foram disponibilizados às MPMEs por meio dos seus
produtos financeiros do BNDES, no âmbito do Programa, listados a seguir:
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Cartão BNDES:
BNDES Automático: exclusivamente projetos de investimento;
BNDES Finame.

O objetivo do trabalho foi responder as seguintes Questões de Auditoria:
1) As Cláusulas/Artigos do Convênio de Linha de Crédito Condicional BID-BNDES de
Financiamento a Investimentos Produtivos e Sustentáveis (CCLIP) nº BR-O0001 foram
adequadamente cumpridas?
2) As demonstrações financeiras representam os recursos recebidos e os investimentos do
Projeto?
O critério de seleção estatístico da amostra e a respectiva representatividade, relativa às
operações de crédito (gastos), aplicados pela equipe estão a seguir indicados:



A seleção das operações foi realizada por amostragem aleatória simples, com base em
um nível de confiança de 90% e margem de erro de 10%, por produto financeiro do
BNDES: Cartão BNDES, FINAME e BNDES Automático;
Aplicação dos critérios estabelecidos pelo Item 2.05 do Anexo Único e pelos Itens V
(Restrições no Uso dos Recursos do Programa) e X (Aspectos Socioambientais) e do
Anexos 1 e 2 (Listas de exclusões Aplicável aos Financiamento do Programa), do
Regulamento Operacional do Programa, acerca dos procedimentos, condições,
requisitos e das atividades excludentes, inclusive sob a ótica socioambiental, e na
regulamentação do BNDES relativa aos produtos financeiros da Instituição que
operacionalizou as operações de crédito, a saber: FINAME, Cartão BNDES e BNDES
Automático para cada um dos três produtos, a fim de selecionar operações que
compusessem a amostra de forma a garantir representatividade.

Os trabalhos de auditoria foram realizados na CGU, no Rio de Janeiro, no período de
19.02.2021 a 30.04.2021, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço
Público Federal, as quais são compatíveis com as Normas Internacionais de Auditoria (NIA),
aprovadas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), que convergem com as Normas
Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), emitidas pela Organização
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), tendo como objetivo
responder as questões de auditoria.
Cabe informar que os exames foram realizados tendo por base o Relatório de Progresso de
2020, a Relação de Operações de Crédito Apoiadas, o Demonstrativo de Execução do Projeto,
de Fluxo de Caixa e de Investimentos Acumulados e as Notas Explicativas.
Em razão da Pandemia de COVID-19, as atividades de auditoria foram executadas
remotamente, de modo que os trabalhos de campo não foram realizados, em consonância as
medidas de isolamento social preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e pela
Instrução Normativa, do Ministério da Economia, nº 19, de 12.03.2020.
Informa-se que não houve restrição de escopo na realização da auditoria.
Por fim, as análises realizadas pela CGU e as manifestações do gestor, quanto aos fatos
apontados na presente auditoria, foram incorporadas ao texto deste Relatório.
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RESULTADOS DOS EXAMES
1. Avaliação dos Resultados Físicos e Financeiros de 2020
A execução do Programa, por meio do Contrato nº 4672/OC-BR, em 2020, relativa aos
subempréstimos concedidos pelas instituições financeiras credenciadas às MPMEs,
contemplou componente único, composto de recursos provenientes do BID e da
contrapartida local (BNDES), que foram executados na totalidade por meio de desembolso
único em 18.12.2020, no montante de R$ 750.000.0000,00.
O BNDES justificou a rápida execução, em razão do longo período entre a preparação do
Programa e a contratação do empréstimo, que se materializou na capacidade de ambas as
Instituições para a operacionalização do Contrato após a sua celebração.
Não houve alterações no projeto, por meio de reformulação de produtos e/ou resultados.
Em conformidade com os Artigos 4.05 e 4.06 das Normais Gerais do Contrato, o reembolso de
despesas elegíveis realizadas com recursos próprios do BNDES (mutuário) foi admitido, a fim
de compor a solicitação de desembolso.
Os dados e resultados apresentados constam no Relatório de Progresso de 2020, de
26.02.2021, na Relação de Operações Apoiadas, no Demonstrativo de Execução do Projeto,
de Fluxo de Caixa e de Investimentos Acumulados e nas Notas Explicativas, conforme
detalhamento a seguir:
Quanto ao aspecto financeiro:
A Solicitação de Desembolso de US$ 750.000.000,00 contemplou operações de crédito
realizadas no período de 21.11.2018 a 23.07.2019.
No que se refere à contrapartida local (CL), via aporte do BNDES, para o valor estimado de
US$150.000.000,00, foi executado no montante de US$ 150.120.627,00.
A discriminação da aplicação do volume de recursos realizados (origens BID e BNDES), em
2020, por produtos financeiros do BNDES, evidenciou que os recursos foram majoritariamente
concedidos via FINAME, de acordo com a Tabela 1:
Tabela 1 – Representatividade da Execução Financeira por Produto Financeiro do BNDES em 2020.
Produto Financeiro
BID
BNDES
BNDES Automático
0,56%
0,56%
FINAME
81,76%
81,77%
Cartão BNDES
17,67%
17,66%
Total
100,04%
100,12%
Fontes: Elaborada pela CGU a partir de dados do Relatório de Progresso e da Planilha - Relação
das Operações Apoiadas.

A seguir é apresentada breve descrição dos itens financiáveis para os produtos acima:


Cartão BNDES:
Itens novos e de fabricação nacional, tais como: máquinas e equipamentos; partes,
peças e componentes; insumos para produção; materiais para construção; mobiliário;
eletrônicos; serviços de inovação e embalagens; softwares; veículos; serviços diversos.



BNDES Automático:
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Investimentos para implantação, ampliação, recuperação e modernização de
instalações e/ou atividades nos setores de indústria, infraestrutura, comércio,
prestação de serviços, agropecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, para itens
como estudos e projetos; obras civis; montagens e instalações; móveis e utensílios;
treinamento; despesas pré-operacionais; máquinas e equipamentos nacionais novos
credenciados no BNDES; aquisição ou licenciamento de softwares nacionais
credenciados no BNDES e serviços correlatos, e capital de giro associado ao projeto
(até 30% do valor total financiado para MPMEs).


BNDES Finame:
Máquinas, equipamentos, bens de informática e automação e bens industrializados
que sejam novos, de fabricação nacional e credenciados pelo BNDES. Na Linha BK
Aquisição e Comercialização também pode ser financiado capital de giro associado,
(até 30% do valor financiado).

Dessa forma, a execução financeira contratual, em 2020, permitiu constatar que foi solicitado
desembolso único e integral dos recursos disponíveis após sete dias da sua celebração, que se
efetivou pelo aporte proveniente do BID de US$ 750.000.000,00 e da contrapartida local, pelo
BNDES, de US$ 150.120.627,00.
Quanto ao aspecto físico
Inicialmente, cabe mencionar que a ênfase da avaliação recaiu na execução financeira e no
produto financeiro do BNDES utilizado para concessão dos créditos aos submutuários. Isso
porque para cada um deles há critérios e metodologias de utilização, com delimitação do tipo
de projeto, serviço ou bem adquirido.
Adicionalmente, a execução quantitativa contabilizou como operação financeira cada
“utilização” do recurso, que no caso do Cartão BNDES, por exemplo, materializa-se como uma
linha de crédito rotativa pré-aprovada, disponibilizada por meio de um cartão.
Com relação à execução quantitativa, em 2020, a totalidade dos recursos aportados no
Programa efetivou-se- nas operações e montantes a seguir:
Tabela 2 – Execução Física e Financeira por Produto Financeiro em 2020.
Quantidade de
operações

Total do Desembolso
(USD)

Alocação BID
(USD)

Contrapartida BNDES
(USD)

49

5.067.953,92

4.223.294,93

844.658,99

FINAME

10163

735.966.792,53

613.209.077,16

122.757.715,37

Cartão BNDES

30124

159.085.880,22

132.567.627,91

26.518.252,31

Produto Financeiro
BNDES Automático

900.120.626,67
750.000.000,00
150.120.626,67
Total
40336
Fontes: Elaborada pela CGU a partir de dados da Planilha - Relação das Operações Apoiadas.

O Relatório de Progresso de 2020 evidenciou o atingimento da meta relativa aos recursos
aportados pelo BID. Com relação à Contrapartida, o valor aportado pelo BNDES superou em
0,12% o valor estimado, contratualmente, por esse Banco.
Complementarmente, a análise de desempenho do Programa foi apresentada por meio dos
indicadores constantes do “Item 2 – Resultados do Relatório Financeiro” e, dentre eles, cabe
destacar as seguintes informações que permitiram verificar o perfil de utilização dos recursos
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por meio digital, o que vem a ser um dos objetivos específicos o Programa e o seu respectivo
impacto:



99,50% das operações elegíveis foram originadas dos canais digitais do BNDES;
A aumento de vendas dos submutuários apoiados pelo Programa foi de 4,00% comparado
ao incremento de 2,00% para mutuários de créditos oriundos do BNDES, para os mesmos
produtos financeiros.

Por fim, embora os resultados permitam visualizar o desempenho satisfatório do Contrato,
segregado para os três produtos financeiros do BNDES, é imprescindível considerar as
particularidades de cada um deles ao analisar os números, uma vez que se caracterizam por
perfis de bens, serviços e projetos diferentes.
Dessa forma, foi possível constatar que 81,76% dos recursos aportados pelo Contrato foram
executados via FINAME, que se caracteriza pelo perfil de financiamento da produção e
aquisição de máquinas e equipamentos, informática e automação, de forma que esta tranche
do Programa apresentou um viés de financiamento predominante para o segmento industrial
e não comercial ou de inovação.
Por fim, a análise dos resultados, da base normativa e das informações disponibilizadas,
permitiu concluir que, de forma global, o Programa vem sendo executado satisfatoriamente,
com incremento de desempenho custeado pelo mutuário de US$ 120.626,67.

2. Avaliação dos Controles Internos
2.1. Ambiente de Controle
Com relação ao Programa, as Área Financeira (AF) e de Operações e Canais Digitais (ADIG) são
os setores da Entidade que possuem atribuições e/ou responsabilidades relativas ao objeto.
No que tange aos produtos e programas operacionalizados na modalidade indireta de
processamento automático, sob responsabilidade da ADIG, que são caracterizados pela
existência de instituições financeiras previamente credenciadas, responsáveis por contratar,
em nome próprio, as operações de crédito com seus mutuários (beneficiários finais), as
condições a serem necessariamente observadas nas operações são determinadas por normas
expedidas pelo BNDES e comunicadas por meio de Circulares às instituições financeiras, que
devem segui-las durante todo o processo de análise, enquadramento, contratação e
acompanhamento do financiamento.
Por fim, a análise permitiu aferir que a Área Financeira apresenta estrutura organizacional que
atende a segregação de funções relativa à captação (contratação das operações indiretas) e a
sua operacionalização junto ao Organismo financiador do Programa. No que se refere à
execução das operações de crédito, a Área de Operações e Canais Digitais apresenta
segregações relativas à infraestrutura digital, às operações de crédito e aos controles.

2.2. Avaliação de Riscos
A estrutura de gestão de riscos do BNDES possui característica de transversalidade e inclui a
alta administração (Conselho de Administração – CA, Comitê de Auditoria, Diretoria etc.) e as
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unidades técnicas (Auditoria Interna, Área de Integridade e Gestão de Riscos, Área Financeira
etc.).
O CA e a Diretoria são os colegiados responsáveis pela aprovação das políticas de gestão de
riscos e controles internos. O titular da área de integridade e gestão de riscos possui as
atribuições operacionais relacionadas às análises de riscos e pelo fluxo de dados para a alta
administração.
No que se refere à gestão de riscos relativa ao objeto de auditoria, no Item 4 – Riscos Atuais
do Relatório de Progresso de 2020, foi apresentada a Matriz de Riscos da Operação com as
correspondentes Ações de Mitigação.
Os riscos identificados e avaliados referem-se à sustentabilidade macroeconômica e fiscal, à
governança, fiduciários, ao monitoramento e de accountability. Em todos eles a classificação
de riscos foi indicada como baixa.
Adicionalmente, cabe descrever a estrutura e responsabilidades relacionadas às operações,
que envolvem duas instituições financeiras. As operações contemplam duas relações jurídicas
distintas, uma celebrada entre o BNDES e a instituição financeira credenciada e outra
pactuada entre essa e o submutuário (beneficiário final). Assim, a instituição financeira
credenciada é a responsável pela análise cadastral e de crédito da beneficiária final, pelo
enquadramento nas Linhas e Programas do BNDES disponíveis, aprovação da solicitação,
condicionada à capacidade de pagamento, e também pela solicitação de garantias necessárias
para realizar a operação, pois é quem assume o risco de crédito perante o BNDES.
Desse modo, a partir da avaliação da estrutura de gestão de riscos do BNDES, do mapeamento
dos riscos afetos ao Programa e dos riscos inerentes à instituição financeira credenciada e ao
beneficiário, foi possível verificar a existência de instrumentos robustos de gestão de riscos
que fortalecem a governança do Banco, mas sem desconsiderar as vulnerabilidades ligadas à
concessão de créditos onde há três partes no negócio.
Porém, não se deve esquecer que, na condição de um banco de fomento, e de seu tipo de
negócio principal, qual seja, conceder créditos, inclusive para empresas, sua expertise e
experiência na operacionalização do Programa requer o desenvolvimento de competência
relevante.

2.3. Procedimentos de Controle
Em atendimento ao Item 3.01 do Anexo Único do Regulamento Operacional do Programa
(ROP), que versa sobre a responsabilidade do BNDES (mutuário) de garantir a manutenção
dos mecanismos administrativos e de controle necessários, a fim de fornecer e manter uma
administração transparente e eficaz do Programa, são apresentados os procedimentos
realizados e implementados pelo BNDES.
Com relação aos procedimentos de controle da operacionalização do Programa e em
atendimento ao artigo 52, inciso VII, das “Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES”, da
Resolução n.º 665/87, as instituições financeiras credenciadas têm a obrigação de fiscalizar a
aplicação dos recursos necessários à realização do empreendimento, para os fins a que se
destinem. Ainda, todos os documentos relativos às operações dos beneficiários finais são
mantidos e arquivados pelas instituições financeiras.
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Acerca do Relatório de Progresso, dentre outras finalidades, representa o instrumento
destinado ao monitoramento/acompanhamento da execução e do desempenho do
Programa. Para o exercício de 2020, com a vigência do Contrato iniciada em 11.12.2020, foi
emitido um único relatório.
Não foram realizadas atividades de supervisão e/ou acompanhamento pelo BID e/ou órgão
ministerial.
Complementarmente, a fim de verificar a regularidade dos controles internos, o BNDES
realiza, por amostragem ou por demanda específica, o acompanhamento das operações
contratadas, por meio do exame documental (dossiês) e com a realização de visitas técnicas
às instalações físicas das empresas beneficiárias finais e aos fornecedores. Em 2020, o BNDES
selecionou 125 operações de crédito para receberem visitas de campo. Dentre elas, dezenove
estão com status de concluída e 106 em andamento.
Além da base regulamentadora das operações e produtos do BNDES, registra-se a Instrução
de Serviço SUP/ADIG n° 03/2018-BNDES, que estabelece procedimentos e fluxos para as
atividades de acompanhamento e monitoramento das operações sob responsabilidade da
ADIG.
Por fim, de acordo com os mecanismos normatizados e implementados e tendo em vistas as
verificações realizadas, foi constatada a suficiência e a adequação dos procedimentos de
controle do BNDES, adotados e disponíveis, relacionados ao Programa.

2.4. Tecnologia da Informação
O BNDES dispõe de sistemas e plataformas digitais de operacionalização e acompanhamento
da execução física e financeira das operações de crédito.
Por meio dos Sistema de Operações, do Sistema SCC12 - Sistema de Controle de Contratos e
do Sistema SAP - módulo TRM (Treasury and Risk Management) Tesouraria e Gestão de Risco,
o BNDES gerencia, internamente, as operações de crédito, inclusive indiretas.
Acerca da interface operacional do BNDES junto às instituições financeiras credenciadas (no
caso, os submutuários), a homologação e o processamento das operações são realizados por
meio do BNDES Online (plataforma digital “máquina a máquina”), Sistema FRO Eletrônica
(plataforma digital), Sistema PAC Online (plataforma digital) e Portal do Cartão BNDES.
Embora aferir efetividade dos sistemas e plataformas digitais não pertença ao escopo da
auditoria, foi verificado que há ferramentas de tecnologia de informação em funcionamento
que operacionalizam, gerenciam e controlam as operações de crédito e os respectivos
relacionamentos institucionais.

2.5. Comunicação e Informação
Acerca dos mecanismos de comunicação e de informação implementados pelo BNDES, no
âmbito do Programa, além do Relatório de Progresso, destinado à comunicação da execução
e o seu desempenho, a Entidade comunica-se com as instituições financeiras credenciadas (IF)
por meio de Circulares, que encaminham as normas expedidas pelo BNDES e que devem ser
seguidas durante todo o processo de análise, enquadramento, contratação e
acompanhamento do financiamento.
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Ainda, cabe destacar que o objeto tem como partícipes contratantes o BNDES e as IF, de forma
que a comunicação efetiva entre essas instituições é fundamental e relevante.
Assim, considerando o elevado número de IF que se relacionam com o BNDES e a respectiva
capilaridade das operações, o procedimento de comunicação informado é uma metodologia
efetiva e uniforme de informações e para transmissão de entendimentos. Dessa forma,
concluiu-se que as ferramentas de informação e comunicação são suficientes e adequadas
entre os atores do processo.

2.6. Acompanhamento das Recomendações/Determinações de
Órgãos de Controle
O Contrato nº 4672/OC-BR foi firmado e executado integralmente em 2020. De modo que,
não houve a realização de ações de controle pela CGU e pelo TCU anteriores ou em 2020.
Porém, cabe informar a atuação do controle externo exercido pelo Banco Central do Brasil
(BCB), em 2020, sobre um dos produtos financeiros, que foi utilizado na operacionalização do
Programa. A Nota Técnica ADIG/DEPR n° 055/2020, foi expedida em resposta do BNDES ao
BCB acerca de pedido de informações referente ao processo de acompanhamento,
monitoramento e de gestão de fraudes eletrônicas no âmbito do produto “Cartão BNDES”.
Dessa forma, apesar do curto período de vigência do Contrato, restou evidenciada a atuação
do controle externo pelo BCB indiretamente sobre o Programa, bem como a atuação do
BNDES na adoção das providências/justificativas apresentadas ao BCB.
Por fim, acerca da adequação dos controles internos, concluiu-se que o BNDES possui
controles internos adequados, no que se refere aos aspectos relacionados ao ambiente de
controle, à avaliação de riscos, aos procedimentos de controle, à informação e comunicação
e ao monitoramento.

3. Adequação dos Pagamentos de Juros, Comissão de Crédito e
Amortização
Da análise das Cláusulas 2.05 e 2.06 contidas nas Disposições Especiais e dos artigos 3.01 a
3.04 das Normas Gerais do Contrato nº 4672/OC-BR, relativas ao pagamento de juros,
comissão de crédito e amortização, verificou-se, tendo em vista a data em que a operação
entrou em vigor em 2020, em conformidade com as datas estabelecidas para a realização dos
pagamentos, que não pertencem ao exercício de 2020 e a não aplicabilidade do pagamento
de comissão de crédito, uma vez que não há saldo não desembolsado do montante de
recursos disponibilizados pelo BID ao BNDES. Tais vencimentos ocorreram somente em 2021,
fora, portanto, do escopo desse relatório.
Desse modo, verificou-se não haver obrigação vencida em 2020, para cumprimento pela
Agência Executora do Programa, das Cláusulas de caráter contábil-financeiro-gerencial no que
tange aos pagamentos de juros e de comissão de crédito do Contrato de Empréstimo BID nº
4672/OC-BR.

4. Análise da Elegibilidade dos Gastos
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Foi analisada a Solicitação de Desembolso (SD) única, na integralidade dos recursos aportados
pelo BID, apresentada em 18.11.2020.
A avaliação acerca da elegibilidade dos gastos efetivou-se com amparo nos critérios
estabelecidos pelo Item 2.05 do Anexo Único e pelos Itens V (Restrições no Uso dos Recursos
do Programa) e X (Aspectos Socioambientais) dos Anexos 1 e 2 (Listas de Exclusões Aplicável
aos Financiamento do Programa), do Regulamento Operacional do Programa, acerca dos
procedimentos, condições, requisitos e atividades excludentes, inclusive sob a ótica
socioambiental, e na regulamentação do BNDES relativa aos produtos financeiros da
Instituição que operacionalizou as operações de crédito, a saber: FINAME, Cartão BNDES e
BNDES Automático.
Foram analisadas as operações selecionadas por amostragem aleatória simples, a partir do
universo composto pelas operações que compuseram o montante relativo à SD no montante
de US$ 750.000.000,00, que financiou 40.336 operações financeiras.
A amostra analisada representou 0,17% do universo quantitativo de operações e 0,19% do
montante (BID) de operações, que equivale a US$ 1.446.786,23, tendo por escopo os critérios
de elegibilidade do BNDES para seus produtos financeiros e dos gastos para o Programa (bens,
serviços e projetos).
A SD referiu-se a itens apoiados no montante de US$ 750.000.000,00, sendo US$
613.209.077,16 pelo FINAME, US$ 132.567.627,91 pelo Cartão BNDES, e US$ 4.223.294,93
pelo BNDES Automático.
Por se tratar de um Programa operacionalizado por meio de intermediação financeira por
demanda, não houve aquisições de obras, bens, serviços ou consultoria por parte do BNDES,
em conformidade com o Anexo XI do ROP. O BNDES informou que caso sejam realizadas
aquisições pelos submutuários, o BNDES informou que essas serão realizadas de acordo com
as práticas estabelecidas no setor privado ou práticas comerciais.
Acerca dos critérios para enquadramento dos bens, serviços e projetos apoiados para os
produtos financeiros (Cartão BNDES, FINAME e BNDES automático), verificou-se a adequação
dos itens.
Desse modo, foi evidenciada a elegibilidade dos recursos alocados ao Programa, tendo por
base a documentação comprobatória apresentada, conforme os critérios informados, para
0,19% do montante. Acerca do universo das operações de crédito, a partir da avaliação da
amostra, verificou-se que entre 93,2% a 99,9% das solicitações de desembolso possuem
documentação encaminhada pelo BNDES válida e com 90% de confiança.
Por fim, cabe mencionar que a participação da fonte BID e de contrapartida se deu
percentualmente em cada operação da participação do BID (83,33%) e da contrapartida
(16,67%), não havendo operação financiada ora pelo BID ora pela contrapartida.

4.1. Inconsistência na documentação de beneficiário final - – Risco
Médio
A análise da documentação das MPMEs integrantes da amostra evidenciou que a instituição
financeira credenciada informações suprimidas por solicitação do BNDES, em função de sigilo,
na forma da Lei nº 12.527, de 2011, não encaminhou ao BNDES o Termo de Adesão ao
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Regulamento de Utilização do Cartão BNDES, relativo à operação nº informações suprimidas
por solicitação do BNDES, em função de sigilo, na forma da Lei nº 12.527, de 2011, sob a
justificativa que o Cartão BNDES foi emitido em 2011 e a instituição não tem mais acesso ao
dossiê da empresa.
Com relação ao assunto, o item 14.4 do Regulamento Operacional do Programa (ROP)
estabelece:
c) Na hipótese de uma Operação Elegível deixar de cumprir os requisitos deste ROP,
o BNDES poderá:
(i) substituir a operação por outra Operação Elegível; ou
(ii) retornar ao BID os recursos do Empréstimo BID desembolsados para essa
operação para o cancelamento dessa parcela do Empréstimo BID; ou
(iii) implementar outra solução que seja acordada entre o BID e BNDES.

Acerca das providências, o BNDES informou que será aberto acompanhamento para apuração
de eventuais irregularidades junto ao agente financeiro. Aplicando-se, se for o caso, as
penalidades previstas no Item 13 da Circular SUP/ADIG Nº 36/2020-BNDES, de 16.06.2020
(Normas Reguladoras do Produto Cartão BNDES), quais sejam, vencimento antecipado do
Contrato e aplicação de multa.
Adicionalmente, informará ao BID sobre a substituição da operação n° informações suprimidas
por solicitação do BNDES, em função de sigilo, na forma da Lei nº 12.527, de 2011, por outra
operação elegível nos termos do referido ROP.
Dessa forma, registra-se a identificação da inconsistência na documentação exigida pelo
BNDES, com a proposição de providências junto à IF e ao submutuário e com comunicação
formal ao BID sobre o evento ocorrido.
Cabe destacar a necessidade de relatar a referida inconsistência e providência adotada no
Relatório de Progresso e outras demonstrações que forem aplicáveis.
Porém, diante da vulnerabilidade identificada e sem deixar de considerar o caráter híbrido das
relações jurídicas, propõe-se que o BNDES que aprimore os procedimentos de controle junto
às Instituições Financeiras Credenciadas, que permitam garantir a regularidade documental
dos submutuários.

5. Prestação de Contas do Programa
5.1. Descumprimento da Cláusula 3.03 - Taxa de Câmbio para
justificar despesas realizadas em Moeda Local do país do
Mutuário com a utilização da Taxa de Venda ao invés da taxa de
Compra – Risco Médio
Na análise das taxas de câmbio utilizadas no pedido de reembolso único para conversão dos
desembolsos dos recursos pelo BNDES, em reais, às Instituições Financeiras credenciadas para
a moeda da operação (US$), verificou-se a utilização da taxa de venda do dia anterior ao da
transferências dos recursos, diferentemente do disposto na Cláusula 3.03 das Disposições
Especiais do Contrato de Empréstimo, que estabelece a taxa de compra do dia da operação,
como se verifica a seguir:
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Cláusula 3.03. Taxa de Câmbio para justificar despesas realizadas em Moeda Local
do país do Mutuário. Para efeitos do disposto no Artigo 4.10 das Normas Gerais, as
Partes acordam que a taxa de Câmbio aplicável será indicada no inciso (b)(ii) do
referido Artigo. Para efeitos, a taxa de câmbio acordada será a taxa de compra do
Banco Central do Brasil, vigente na data efetiva em que o Mutuário efetue o
desembolso de recursos a favor de uma Instituição Financeira Credenciada para
financiamento de uma Operação Elegível.

No entanto, não promovemos a apuração do impacto financeiro decorrente da utilização da
taxa de venda ao invés da taxa de compra do dia da operação, segundo disposição da Cláusula
3.03, das Disposições Especiais, considerando o volume das mais de 40 mil operações
apresentadas no pedido de reembolso único, com intuito de verificar se houve ou não
reembolso de valor a maior ou menor pelo Mutuário.
Nesse sentido e considerando a ampla carteira de operações elegíveis ao Projeto, inclusive
superior ao montante declarado, tanto para a fonte BID quanto para a fonte Contrapartida,
como indicado no item 1, deste relatório, recomendamos ao BNDES a buscar orientação junto
ao BID, quanto à necessidade ou não de substituição do Pedido de Reembolso promovendo
os ajustes necessários, segundo as disposições da Cláusula 3.03 mencionada acima e
assegurando a comprovação do montante reembolsado.
Após o recebimento do relatório preliminar de auditoria, o BNDES deu ciência do fato ao BID
e, mediante consentimento do financiador, adotou as providências de ajuste nos valores de
conversão das operações, relativas às divergências entre tipo e data da realização do câmbio
de moedas.
Dessa forma, foram incluídas duas operações financeiras e, contabilizando também a
substituição da operação não elegível identificada no Achado 4.1, o montante do programa
foi acrescido em US$16.520,56, elevando a parcela relativa à contrapartida do BNDES de US$
120.626,67 para US$ 137.147,23.
Assim, consideradas as providências adotadas pelo BNDES, conclui-se que a prestação de
contas do programa foi corretamente apresentada.

6. Análise das Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas
A política contábil das Demonstrações Financeiras Básicas e Complementares elaboradas pelo
BNDES foi registrada de forma integrada com a contabilização oficial da Entidade. Acerca dos
registros para os valores relativos aos desembolsos dos recursos do BID, foram considerados
no momento efetivo de seu recebimento pelo BNDES e para os valores investidos no
Programa, foram considerados quando de seu efetivo desembolso pelo BNDES às instituições
financeiras credenciadas.
Da análise das Demonstrações Financeiras (DFC e DIA) e Notas Explicativas do Programa,
verificou-se que foram formalizadas adequadamente, assinadas pela Gerente de Organismos
Internacionais do Departamento de Captação – AF/DECAP, em 26.02.2021. Além disso,
refletem, em seus aspectos mais relevantes, os aportes de recursos e a execução das despesas
em conformidade com as categorias de gastos e componentes programáticos do Programa.
Verificou-se, ainda, considerando os valores consolidados nessas demonstrações, que a
execução orçamentária do Programa foi feita em observância aos limites de despesa fixados
no Contrato, e que não houve cancelamentos de operações, glosas ou ajustes, conforme
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apresentado no Demonstrativo de Execução do Projeto, com montantes de orçamento e de
desembolso, pelo BID, de US$ 750.000.000,00, por meio de solicitação única realizada em
dezembro de 2020.
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RECOMENDAÇÕES
1 – Aprimorar os procedimentos de controle junto às Instituições Financeiras Credenciadas,
que permitam garantir a regularidade documental dos submutuários; bem como notificar as
Instituições Financeiras emissoras acerca da a necessidade de manter arquivados os dossiês
dos submutuários, independentemente das datas adesão aos produtos financeiros BNDES, e
realizar verificações adicionais de conformidade dessa documentação nas ações de controles
realizadas pelo Banco, por meio de critério amostral, se aplicável.
Achado n° 4.1
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CONCLUSÃO
Diante das análises realizadas concluiu-se que:
1)
As Demonstrações Financeiras (DFC e DIA) e Notas Explicativas foram apresentadas em
conformidade com as normas aplicáveis, com o Contrato de Empréstimo celebrado com o BID
e traduzem as origens e as aplicações de recursos do Programa em 2020.
2)
A estrutura organizacional e de controles internos contábeis, financeiros, tecnológicos
e administrativos mantidos é adequada e suficiente para o atingimento do objetivo do
Programa.
4)
As cláusulas contratuais relativas a juros e comissão de crédito não se aplicam para o
exercício de 2020, uma vez que o vencimento da obrigação se inicia em 2021, fora, portanto,
do escopo do presente relatório.
5)
Os resultados alcançados no exercício sob auditado atendem às metas estabelecidas
para o atingimento do objetivo do Programa.
6)
A documentação, inclusive relacionada aos créditos e dos submutuários, está regular.
Porém, uma inconsistência relativa à ausência do Termo de Adesão ao produto financeiro
utilizado para operacionalizar a operação de crédito foi relatada no Achado 4.1 do presente
relatório.
6)
Os gastos, objeto da avaliação amostral, são compatíveis com as finalidades do
Programa dos Produtos Financeiros do BNDES e estão amparados por documentação válida e
suficiente. Contudo, verificou-se que a taxa de câmbio utilizada para a conversão dos valores
executados com despesas elegíveis ao Programa se fez pela taxa de venda do dia anterior ao
da despesa elegível e não pela taxa de compra do dia da operação, conforme relatado no
Achado 5.1., que o BNDES adotou providências tempestivamente e sanou a impropriedade.

15

ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE
DE AUDITORIA
Foi realizada, em 19.04.2021, reunião virtual de reunião conjunta de busca de soluções (RCBS)
com a participação de integrantes da CGU/R-RJ e do BNDES. A manifestação formal da
Unidade foi enviada no prazo fixado, de 22.04.2021, e foram apresentadas propostas de
revisão de texto do Achado 4.1 e disponibilizada documentação referente às providências
adotadas para os Achados 4.1 e 5.1.
Achado nº 4.1.

Inconsistência na documentação de beneficiário final.

Por meio das informações prestadas na RCBS e pela manifestação encaminhada por meio da
Nota Conjunta SUP/AF n° 07/2021 e SUP/ADIG n° 13/2021, de 20.04.2021., o BNDES
descreveu os procedimentos de controle preventivos e detectivos implementados pela Área
de Operações e Canais Digitais (ADIG), conforme transcrição a seguir:
Nesse sentido, conforme apresentado em Reunião de Busca Conjunta de Solução, de
19/04/2021, é importante ressaltar que foram realizados diversos aprimoramentos no
ambiente de controles internos para o Produto Cartão BNDES, notadamente controles
preventivos em sistemas, como a checagem de certidões, identificação de
impedimentos, adequação dos itens financiáveis às normas do Produto, verificação de
notas fiscais e de regras de negócio. Além dos citados controles preventivos em
sistema, cabe ressaltar que o BNDES comunica aos Emissores, bem assim aos
Fornecedores credenciados, os normativos aplicáveis ao Produto, os quais contém as
condições e procedimentos operacionais de observância obrigatória, tais como a
Circular SUP/ADIG 36/2020 (Emissores) e as Normas do Portal do Cartão BNDES
(Fornecedores)1, o que contribui para garantir a segurança das operações.
Adicionalmente, o BNDES realiza o credenciamento e o acompanhamento de
Fornecedores do Cartão BNDES de forma segregada. O primeiro é regulamentado
pelas Normas do Portal do Cartão BNDES, enquanto o segundo é regido pela Instrução
de Serviço SUP/ADIG 02/2018, de 04/12/2018.
Cabe ressaltar, ainda, que o BNDES também realiza o acompanhamento amostral2,
além do monitoramento para prevenção de fraudes eletrônicas3 e à lavagem de
dinheiro4 nas operações com o Cartão BNDES.
Por fim, importa mencionar que o BNDES promove ações educativas, por meio de
instrumentos como a Cartilha de Acompanhamento e treinamentos para os Agentes
Financeiros/Emissores e possui canal de ouvidoria5 para o tratamento de demandas
externas6.
Apesar dos controles existentes, é de se reconhecer que há espaço para
aprimoramento.
Especificamente com relação à regularidade documental dos submutuários, além da
checagem automática de certidões para a aferição da elegibilidade quanto à emissão
do Cartão BNDES e da verificação das notas fiscais referentes a cada transação, ambas
as melhorias implementadas nos últimos anos, no acompanhamento amostral
também é verificada a regularidade da documentação necessária para emissão do
Cartão BNDES, com a checagem de dossiês de cada submutuário, mantidos por cada
Emissor.
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Visando a aprimorar ainda mais esse processo será emitido pela Superintendência da
Área de Operações e Canais Digitais (ADIG) um Aviso direcionado aos Emissores, com
o objetivo de reforçar a necessidade de manter arquivados os dossiês das Beneficiárias
Finais, independentemente das datas de emissão dos Cartões BNDES
correspondentes. Serão ainda realizadas verificações adicionais de conformidade
dessa documentação na próxima amostra. Além disso, o BNDES está ampliando a
aceitação do uso de assinaturas e contratos em meio digital, o que no futuro deve
facilitar a conformidade dos submutuários.
...
No que diz respeito à operação informações suprimidas por solicitação do BNDES, em
função de sigilo, na forma da Lei nº 12.527, de 2011, informamos que o ADIG/DEPR
encaminhou Memo ao ADIG/DEPOD solicitando que se efetue o bloqueio preventivo,
no Portal do Cartão BNDES, do Cartão BNDES por meio do qual foi realizada a operação
supracitada.
Adicionalmente, foi enviada correspondência ao Banco informações suprimidas por
solicitação do BNDES, em função de sigilo, na forma da Lei nº 12.527, de 2011 (Banco
Emissor), comunicando que será proposto à Administração do BNDES o vencimento
antecipado das operações ativas no BNDES efetuadas por meio do Contrato de
Financiamento do Cartão BNDES supracitado, com a aplicação da penalidade prevista
no subitem 13.1, em razão do disposto no subitem 13.1.1 da Circular SUP/ADIG Nº
36/2020-BNDES, de 16/06/2020, sendo proposto, ainda, o cancelamento do
mencionado Cartão, tendo sido concedido prazo de até 07/05/2021 para contestação
por parte do Emissor.
1
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/Download.asp?Acao=
REGRASDOPORTAL.
2 O acompanhamento das operações contratadas pelas instituições financeiras
credenciadas é realizado por meio do exame documental (dossiês) e de visitas técnicas
às instalações físicas das beneficiárias finais e/ou dos fornecedores, em todo território
nacional, caso aplicável, com o objetivo de verificar a regularidade dos financiamentos.
Esse processo é regulamentado pela Instrução de Serviço SUP/ADIG 03/2018.
Ademais, a Nota ADIG/DEPR 62/2020 formalizou o processo de amostragem do
Produto Cartão BNDES para acompanhamento em 2020.
3 Nota Técnica ADIG/DEPR n° 055/2020.
4 Relatório de Monitoramento 001/2021.

Complementarmente às providências informadas acima e após anuência do BID, o BNDES
informou a substituição da operação inconsistente, conforme reprodução a seguir:
3....
Diante dos valores em dólares apurados com base na taxa de câmbio de compra,
identificou-se a necessidade de inclusão de duas operações, para a composição do
valor da carteira total, quais sejam: operação n° 48402420010 e operação n°
49498020072. Considerando, ainda, a substituição da operação informações
suprimidas por solicitação do BNDES, em função de sigilo, na forma da Lei nº 12.527,
de 2011, mencionada no item 2 acima, cumpre informar que foi efetivada a
substituição da referida operação por outra de nº informações suprimidas em
cumprimento ao disposto no capítulo 4.3 da Orientação Prática CGU - Relatório de
Auditoria, nos termos do item 14.4 c) do Regulamento Operacional (ROP) do Contrato
de Empréstimo nº 4672/OC-BR, conforme Carta AF/DECAP/GORIN nº 04/2021, Anexo
V a esta nota, e a Carta nº CBR-680/2021, Anexo VI a esta Nota, que concedeu a não
objeção do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para a substituição em
tela. Assim, a carteira total após ajustes é a seguinte:
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Total da carteira após ajustes
Total desembolsado pelo BID
Contrapartida do BNDES

US$ 900.137.147,23
US$ 750.000.000,00
US$ 150.137.147,2

Registre-se que os ajustes mencionados acima não alteram o valor desembolsado pelo
BID ao BNDES, em 18/12/2020. (grifo CGU)

A fim de conferir objetividades à análise, informa-se que foram disponibilizados os
documentos, para fins comprobatórios, enumerados no corpo da manifestação, relativos às
tratativas realizadas entre o BNDES e o BID acerca dos achados 4.1 e 5.1, que foram tratadas
conjuntamente, e referentes aos controles internos e ações de controles realizadas pelo
BNDES sobre o tema auditado.
Adicionalmente, o BNDES, conforme apresentado na Reunião de Busca Conjunta de Solução,
sugeriu alterações em trechos do Achado 4.1 e da respectiva recomendação, a fim de
substituir o verbo “adotar” por “aprimorar”.
Por fim, a entidade realizou apresentação dos procedimentos de controle, acima
discriminados, relativos ao Cartão BNDES.

Análise da equipe de auditoria
A apreciação da manifestação do BNDES e dos documentos encaminhados evidenciou e
permitiu concluir que há controles internos (no BNDES e no relacionamento entre o BNDES e
IFs) implementados, por meio de regulamentação e ações de controles, estabelecidas e
realizadas, previamente à data de celebração do contrato.
Cabe destacar que embora quantidade de operações financeiras seja elevada, de forma que é
inviável a realização de testes de controle na sua totalidade, há procedimentos realizados por
meio de critérios amostrais e normatização de orientação junto às instituições financeiras
credenciadas e internamente na Unidade Jurisdicionada (UJ).
No que se refere à operação objeto do Achado, conforme informado na RCBS, a UJ efetuou a
substituição da operação nº informações suprimidas por solicitação do BNDES, em função de
sigilo, na forma da Lei nº 12.527, de 2011, que totalizou US$2.038,62 (parcela BID - R$
9.475,00 taxa de câmbio 3,8730) e $407,72 (parcela BNDES) no montante de US$ 2.446,34,
pela operação nº informações suprimidas em cumprimento ao disposto no capítulo 4.3 da
Orientação Prática CGU - Relatório de Auditoria.
Acerca do texto da recomendação, na RCBS, o BNDES propôs a alteração, conforme
modificações a seguir:
Quadro 1

Achado 4.1

Texto Original
Porém, diante da vulnerabilidade
identificada e sem deixar de considerar o
caráter híbrido das relações jurídicas,
propõe-se que o BNDES adote

Proposta da BNDES
Porém, diante da vulnerabilidade identificada
e sem deixar de considerar o caráter híbrido
das relações jurídicas, propõe-se que o BNDES
aprimore os procedimentos de controle junto
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procedimentos de controle junto às
Instituições Financeiras Credenciadas,
que permitam garantir a regularidade
documental dos submutuários.

às Instituições Financeiras Credenciadas, que
permitam garantir a regularidade documental
dos submutuários.

Adotar procedimentos de controle junto Aprimorar os procedimentos de controle junto
às Instituições Financeiras Credenciadas, às Instituições Financeiras Credenciadas, que
que permitam garantir a regularidade permitam garantir a regularidade documental
documental dos submutuários.
dos submutuários.
Fonte: Relatório Preliminar nº 903314 e Nota Conjunta BNDES SUP/AF n° 07/2021 e SUP/ADIG n° 13/2021, de
20.04.2021.
Recomendação
4.1

Acerca da sugestão do BNDES aliada às providências e aos controles existentes já
comprovados, a fim de sanar a impropriedade e com o objetivo de contribuir para a
elaboração de recomendação, de modo que efetivamente contribua para o aprimoramento
dos processos referentes à documentação dos submutuários, a equipe de auditoria adequou
recomendação conforme sugestão da UJ.
Achado nº 5.1.
Descumprimento da Cláusula 3.03 - Taxa de Câmbio para justificar
despesas realizadas em Moeda Local do país do Mutuário com a utilização da Taxa de Venda
ao invés da taxa de Compra.
Por meio de informações prestadas na RCBS e pela manifestação encaminhada por meio da
Nota Conjunta SUP/AF n° 07/2021 e SUP/ADIG n° 13/2021, de 20.04.2021., o BNDES
descreveu as providências adotadas relativas às divergências relacionadas ao câmbio da
moeda, conforme transcrição a seguir:
Em 16/04/2021, conforme Anexo II a esta Nota, foi enviada consulta ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, por meio de mensagem eletrônica, com o
intuito de obter orientação e possibilitar a correção dos valores em dólares das
Operações Elegíveis apresentadas ao BID.
Em 19/04/2021, conforme Anexo II a esta Nota, recebemos a anuência do BID para
procedermos à correção.
Nesse sentido, em 20/04/2021, com o intuito de corrigir o valor em dólares das
Operações Elegíveis apresentadas ao BID para reembolso, encaminhamos ao BID a
Carta AF/DECAP/GORIN nº 07/2021 e a planilha de retificação das informações a
serem apresentadas para cada operação elegível para efeito de solicitação de
desembolso, considerando a taxa de câmbio de compra do Banco Central do Brasil,
vigente na data efetiva do desembolso do BNDES às Instituições Financeiras
Credenciadas para o financiamento de uma Operação Elegível (Anexos III e IV a esta
Nota).
Diante dos valores em dólares apurados com base na taxa de câmbio de compra,
identificou-se a necessidade de inclusão de duas operações, para a composição do
valor da carteira total, quais sejam: operação n° 48402420010 e operação n°
49498020072. Considerando, ainda, a substituição da operação nº informações
suprimidas por solicitação do BNDES, em função de sigilo, na forma da Lei nº 12.527,
de 2011, mencionada no item 2 acima, cumpre informar que foi efetivada a
substituição da referida operação por outra de nº informações suprimidas em
cumprimento ao disposto no capítulo 4.3 da Orientação Prática CGU - Relatório de
Auditoria, nos termos do item 14.4 c) do Regulamento Operacional (ROP) do Contrato
de Empréstimo nº 4672/OC-BR, conforme Carta AF/DECAP/GORIN nº 04/2021, Anexo
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V a esta nota, e a Carta nº CBR-680/2021, Anexo VI a esta Nota, que concedeu a não
objeção do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para a substituição em
tela. Assim, a carteira total após ajustes é a seguinte:
Total da carteira após ajustes

US$ 900.137.147,23

Total desembolsado pelo BID

US$ 750.000.000,00

Contrapartida do BNDES

US$ 150.137.147,2

Registre-se que os ajustes mencionados acima não alteram o valor desembolsado pelo
BID ao BNDES, em 18/12/2020. (grifo CGU)

Análise da equipe de auditoria
A apreciação da manifestação do BNDES e dos documentos encaminhados evidenciou e
permitiu concluir que foram realizadas as tratativas relacionadas à ciência do BID e adotadas
as providências de ajuste nos valores de conversão das operações, relativas às divergências
entre tipo e a data da realização do câmbio de moedas.
Dessa forma, resultou na inclusão de duas operações financeiras, contabilizando também a
substituição da operação não elegível identificada no Achado 4.1, no montante acrescido ao
Programa de US$16.520,56, que elevou a parcela relativa à contrapartida do BNDES de US$
120.626,67 para US$ 137.147,23.
Porém, conforme informado pelo BNDES e em cumprimento ao montante fixado de
US$750.000.000,00 na alocação pelo BID ao Programa, os valores que excedidos estão sob
custeio do BNDES, que conforme o Contrato, estimou o montante destinado à execução do
objeto.
Dessa forma, a regularização dos valores relacionados ao câmbio e à substituição da operação
financeiras não elegível objetivaram a consonância da execução pelo BNDES aos ditames
contratuais e do Programa, uma vez que não impactou no valor aportado pelo BID.
Por fim, em razão da adoção das providências que sanearam a inconformidade
tempestivamente, a recomendação preliminarmente proposta foi atendida, de forma que se
tornou sem efeito a sua manutenção no Relatório, conforme reprodução a seguir:
2 - Promover consulta ao BID quanto à necessidade ou não de substituição do Pedido de
Reembolso único tendo em vista a utilização de taxa de conversão de venda do dia anterior à
data da efetiva realização da despesa elegível, ao contrário do que determina a Cláusula 3.03
das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo, que preconiza a utilização da taxa de
compra do dia da efetiva realização da despesa elegível, com vista ao ajuste do valor
inicialmente declarado, adotando as demais providências à comprovação do montante
reembolsado.
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CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
SAS Quadra 01 Bloco A, Ed. Darcy Ribeiro, Brasília – DF
CEP-70070-905
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS
Nº Empréstimo/CT: BID 4672/OC-BR – Programa de Promoção e Inovação do Acesso ao
Crédito Multissetorial de Médio e Longo Prazo para Investimentos Produtivos pelas Micro,
Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) - 2º Programa do Convênio de Linha de Crédito
Condicional BID-BNDES de Financiamento a Investimentos Produtivos e Sustentáveis)
Entidade Auditada/Executora: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Período Auditado: 2020
Ao Senhor Presidente
Opinião
Examinamos os demonstrativos de Execução do Projeto, de Fluxo de Caixa e de Investimentos
Acumulados, referentes ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e
respectivas Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis,
correspondentes ao Programa de Promoção e Inovação do Acesso ao Crédito Multissetorial
de Médio e Longo Prazo para Investimentos Produtivos pelas Micro, Pequenas e Médias
Empresas (MPMEs), executado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), parcialmente financiado com recursos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). As referidas demonstrações foram elaboradas pela Gerência de
Organismos Internacionais (AF/DECAP), com base na Cláusula 5.02, das Disposições Especiais
do Contrato de Empréstimo BID 4672/OC-BR.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam razoavelmente,
em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos do Programa em 31 de
dezembro de 2020, de acordo com o critério contábil de caixa descrito no item 3 das Notas
Explicativas.
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Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA),
emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), e os requerimentos específicos
do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação ao Programa auditado, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Conduta Profissional do Servidor da CGU, e cumprimos com
as demais responsabilidades definidas nesse Código. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria.
Parágrafo(s) de ênfase(s) e outros assuntos: sem modificar a nossa opinião, chamamos
atenção para o seguinte:
Ênfase:
Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: as notas explicativas
descrevem a base de elaboração e apresentação dessas demonstrações financeiras,
elaboradas para auxiliar a administração do Programa a demonstrar o cumprimento das
disposições do Contrato de Empréstimo acima mencionado. Consequentemente, as
demonstrações financeiras podem não servir para outras finalidades.
Outros assuntos:
Merece destaque para a oportunidade de melhoria dos controles internos relativos à
regularidade da documentação dos submutuários (beneficiários finais), identificado no item
4.1 do Relatório de Auditoria.
Responsabilidades da Administração e dos encarregados pela governança pelas
demonstrações financeiras
A administração do Programa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as cláusulas do Contrato de Empréstimo 4672/OCBR, estabelecendo diretrizes para elaboração de relatórios financeiros, o que inclui determinar
que o critério de caixa constitui uma base contábil aceitável nas circunstâncias, e pelos
controles internos julgados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Os encarregados pela governança são responsáveis por supervisionar o processo de
elaboração e divulgação das informações financeiras do Projeto.
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Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as
normas internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria de acordo com as normas de auditoria, nós exercemos julgamento
profissional e mantemos o ceticismo profissional durante toda a auditoria. Nós também:






Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos e obtemos evidência de
auditoria que seja suficiente e apropriada para fornecer uma base para a opinião do
auditor. O risco de não se detectar uma distorção relevante resultante de fraude é maior
que aquele de se detectar uma distorção relevante resultante de erro, uma vez que a
fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou
transgressão dos controles internos.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade.
Avaliamos a adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e das respectivas divulgações feitas pela administração.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e eventos subjacentes de forma a alcançar a apresentação
adequada.

Em nossa auditoria nos comunicamos com os responsáveis pela governança com relação,
entre outras questões, ao alcance e à época planejados da auditoria e às descobertas
significativas de auditoria, incluindo quaisquer deficiências significativas nos controles
internos que tenhamos identificado durante a auditoria.

Brasília, 29 de abril de 2021.
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