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Resumo:
O programa FNO - Amazônia Emergencial Pessoa Jurídica foi criado para atender micro e pequenas
empresas, inclusive associações e cooperativas, exclusivamente domiciliadas nos municípios onde o
Banco da Amazônia S.A., atue e que estejam em situação de emergência ou estado de calamidade
pública. Em seus relatórios de gestão o Banco da Amazônia S.A., faz um apanhado por estado da
federação, porém há carência de dados em relação a cada município. A pesquisa teve como objetivo
geral analisar a aplicação dos recursos disponibilizados aos empresários no município de Cacoal pelo
programa da linha de credito FNO - Amazônia Emergencial Pessoa Jurídica no ano de 2012. Baseado
nesses fatos, foi realizada uma pesquisa exploratória devido o tema abordado ter pouco estudo
divulgado no município. Dentre as 48 empresas pesquisadas, o seguimento de atuação carro chefe foi
considerado 14% no setor de serviços, 5% no setor de indústria e 81% no setor de comércio.
Observou-se que do setor comércio, 17% são do seguimento atacadista e 83% varejista. Finalmente
verificou-se que durante a pesquisa todas as empresas que se beneficiaram do crédito, na realidade não
foram atingidas pelas enchentes citadas no DECRETO 44.403/PMC/12. No entanto as legislações
sobre as linhas emergenciais não mencionam que as empresas necessariamente precisam ter sofrido
qualquer contingência para ter acesso a crédito, e sim que as mesmas, tem que estar situadas no
município afetado que decretou situação de emergência ou estado de calamidade pública.

Palavras chave: FNO-Amazônia Emergência Pessoa Jurídica, Situação de Emergência,
Calamidade Pública.

Emergency Amazon Legal Person: a case study on the implementation
of this feature in the Cacoal - RO county in the year 2012.

Abstract
The FNO program - Amazon Emergency Legal person was created to meet micro and small
enterprises, including associations and cooperatives, exclusively domiciled in municipalities where the
Banco da Amazonia S.A., act and which are in a state of emergency or state of public disaster. In its
management reports of the Banco da Amazonia S.A., makes a caught by the state of the federation, but
there is a lack of data regarding each municipality. The research had as general aim to analyze the
application of the resources made available to entrepreneurs in the Cacoal county by the program of
the line of credit FNO - Amazon Emergency Legal Person in the year 2012. Based on these facts, it
was performed a exploratory research because the theme dealt with have little study disclosed in the
municipality. Among the 48 companies surveyed, the follow-up of action car head was considered
14% in the services sector, 5% in the sector of industry and 81% in the sector of commerce. It was
observed that the trade sector, 17% are of the follow-up to the wholesale and retail 83%. Finally, it
was found that during the search all the companies that have benefited from the credit, in reality were
not affected by the floods cited in the Decree 44.403/PMC/12. However, the laws on emergency lines
do not mention that companies necessarily need to have suffered any contingency plan to have access
to credit, and yes they, has to be located in the municipality affected which decreed the emergency
situation or state of public disaster.

Key-words: FNO-Amazon Legal Person emergency, Emergency Situation, public disaster.

1 Introdução
O Banco da Amazônia S.A., é uma instituição financeira atuante na região norte do Brasil e
em toda a Amazônia legal. Trata-se de instituição financeira fortemente ligada aos temas de
desenvolvimento regional, sustentabilidade e crescimento econômico da região norte. Nos
seus mais de 70 anos de fundação, essa instituição financeira já aplicou mais de R$ 43,7
bilhões (quarenta e três bilhões e setecentos milhões de reais) nessa região, sendo que R$ 29
bilhões (vinte e nove bilhões) só nos últimos 5 (cinco) anos (BASTOS, 2012, p. 11).
Em sua essência o Banco da Amazônia S.A., é um banco de fomento regional, no entanto a
instituição possui em seu portfólio, inúmeros produtos e serviços dos mais variados que
atendem uma variada quantidade de segmentos.
Considerando a Lei nº 7.827 de 1989, o Banco da Amazônia S.A., foi autorizado a operar
utilizando recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) o que
possibilitou que a instituição pudesse aplicar esse recurso nas mais variadas linhas de crédito.
O banco atua fortemente no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF) que financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores
familiares e assentados da reforma agrária.
Já na área urbana, o Banco da Amazônia S.A., atua fortemente no fomento empresarial ligado
a diversos ramos da economia regional atendendo empresas de grande, médio, pequeno porte
e os empreendedores individuais, os chamados EI. Os segmentos da aplicação do FNO não
rural são muito diversificados, podendo atender setores como indústria, comercio, serviços,
agroindústria, turismo, sendo esse recurso destinado para capital de giro ou investimento fixo,
que pode ser reforma, ampliação e até construção de estabelecimento próprio (BASA, 2013).

O programa FNO - Amazônia Emergencial Pessoa Jurídica ou FNO Emergencial PJ, como é
comumente chamado, foi criado para atender micro e pequenas empresas, inclusive
associações e cooperativas, exclusivamente domiciliadas nos municípios onde o Banco da
Amazônia S.A., atue e que estejam em situação de emergência ou estado de calamidade
pública, como foi o caso do município de Cacoal, segundo o decreto municipal 4.403/12.
(CACOAL, 2012).
A linha de crédito do programa FNO - Amazônia Emergencial Pessoa Jurídica tem sido de
grande ajuda para os municípios que decretam situação de emergência ou estado de
calamidade pública, e para comerciantes que perderam seus estoques de mercadorias em
virtude das contingencias ocorridas no município.
Esse fato aconteceu no início do ano de 2012, período chuvoso na região norte, do qual a
cidade de Cacoal, que está localizado no centro-leste do Estado de Rondônia, e que de acordo
com os dados do IBGE censo 2010, tem aproximadamente 78.574 habitantes, com uma
economia bastante diversificada, sofreu com alagamento em alguns pontos do perímetro
urbano da cidade, em virtude do aumento dos níveis dos córregos, rios e igarapés que cortam
a cidade.
As inundações afetaram os bairros, Vilage do Sol I e II, Jardim Saúde, Teixerão, Princesa
Isabel, INCRA, Floresta, Santo Antônio, causando prejuízos econômicos e sociais para
a população (CACOAL, 2012).
Com a disponibilização da linha de crédito para os municípios afetados por essas
contingências, os empresários aproveitando as baixas taxas de juros, os prazos para
pagamento e a aprovação menos burocratizada do que outras linhas de crédito
oferecidas, procuraram o Banco da Amazônia S.A., com intuito de se dispor dessa linha
de crédito para capital de giro a fim de repor seus estoque e dar continuidade as
atividades da empresa.
Diante desses fatos a pesquisa respondeu ao seguinte questionamento: como foram
aplicados, no município de Cacoal-RO, os recursos disponibilizados pela linha de
crédito Amazônia Emergencial Pessoa Jurídica no período de 2012?
Para isso, o estudo teve como objetivo principal analisar a aplicação dos recursos
disponibilizados aos empresários no município de Cacoal pelo programa da linha de credito
FNO - Amazônia Emergencial Pessoa Jurídica no ano de 2012. E, como objetivos
secundários, descrever como foram aplicados os recurso do programa FNO - Amazônia
Emergencial Pessoa Jurídica em cada empresa atendida pela linha de crédito no município de
Cacoal-RO, identificar os setores da economia local beneficiadas com a linha de credito
juntamente com os recursos destinados para cada setor, bem como verificar se as empresas
que se beneficiaram da linha de crédito se enquadravam nas exigências da instituição
financeira.
O município de Cacoal foi instalado em 26 de novembro de 1977 e também conhecido como
Capital do Café, devido à grande produção desse grão no município. Se destaca em muitas
outras áreas da economia rondoniense como pecuária de corte e de leite, setor industrial e
principalmente o setor de serviços, que corresponde pela maior parte do Produto Interno
Bruto (PIB) do município (IBGE, 2013). O ramo financeiro é bastante forte e dispõe de
agências de vários bancos e cooperativas de crédito, entre eles destaca-se o Banco da
Amazônia S.A., pela sua importância no desenvolvimento regional.
O Banco da Amazônia atua no município a mais de 30 anos, sendo que a agência foi
inaugurada no ano de 1981. Nesses mais de 30 anos de atuação no município o banco vem
trabalhando para desenvolver a economia regional urbana e rural, sendo que não somente no

município mais também em toda sua área de atuação como os municípios de Ministro
Andreazza, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno entre outros. Até pouco tempo a agência de
Cacoal era a única na região, porém com a implantação de unidades em Rolim de Moura e
Pimenta Bueno, a unidade de Cacoal se tornou mais restrita ao seu município sede. Dentre as
atividades financiadas no município se pode citar as atividades pecuárias, energética,
hoteleira, entre outras (BASA,2013).
Em seus relatórios de gestão o Banco da Amazônia S/A, faz um restrospecto por Estado da
Federação, porém há carência de dados em relação a cada município. Devido a esses fatos, e
como os recursos beneficiam a economia local, é importante se obter informações detalhadas
para divulgar de maneira clara, como são aplicados os recursos que o governo disponibiliza
para ajudar os municípios em dificuldade, além daqueles já previstos pela Constituição
Federal de 1988.
Os recursos empregados na linha de crédito Amazônia Emergencial Pessoa Jurídica são
advindos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Verifica-se que tais recursos
são públicos e destinam-se ao fomento e desenvolvimento da região norte. Portanto, ter
informações segregadas por municípios é de fundamental importância para prestação de
contas de como esses recursos estão sendo aplicados, pelo fato que passaram a ser
assegurados por meio da lei Nº 12.716 de 21 de setembro de 2012 (BRASIL, 2013).
2 Referencial Teórico
O estado de calamidade pública é o reconhecimento (legal) pelo poder público de situação
anormal, provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à
incolumidade ou à vida de seus integrantes. Assim, quando dano causado pelo desastre
demandar mais recursos, seja ele, humano, financeiro ou material, para ser solucionado o
município deve decretar Estado de Calamidade Publica. (BRASIL, 2007).
Sendo resultados de eventos adversos, os desastres, podem acarretar danos variados, causando
danos ambientais, humanos, econômicos e sociais. Sendo assim, existem dois tipos de
nomenclaturas comumente utilizadas para definir e classificar os desastres: Situação de
Emergência e o Estado de Calamidade Pública.
Segundo o Manual para a Decretação de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade
Pública, editado pelo Ministério da Integração Nacional existe diferença entre estes dois
conceitos, ou seja, não podem ser utilizados como sinônimos (BRASIL, 2007).
Sendo assim, define-se por situação de Emergência como sendo Reconhecimento (legal) pelo
poder público de situação anormal, provocada por desastres, causando danos superáveis
(suportáveis) pela comunidade afetada. Desse modo fica-se evidente que quando o dano
causado pelo desastre é superável sem muitas dificuldades, o município deve decretar
Situação de Emergência (BRASIL, 2007).
No início do ano de 2012 o município de Cacoal sofreu com um tipo de desastre tipificado
como Enxurradas ou Inundações Bruscas devido ao alto nível pluviométrico, cuja Codificação
de Desastres, Ameaças e Riscos (CODAR) é NE. HEX 12.302. Sendo assim a prefeitura por
meio do DECRETO 44.403/PMC/12 declarou Situação de Emergência:
Art. 1º Fica declarada situação anormal, caracterizada como Situação de
Emergência.
§ Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município e
seus Distritos comprovadamente afetados pelo desastre, conforme prova
documental estabelecida pelo Ofício de Situação de Emergência e pelo Croqui da
Área Afetada, anexos a este Decreto (CACOAL, 2012).

A Constituição Federal de 1988 no seu artigo 159 dispõe sobre a destinação de 3% (três por
cento) do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza,
e sobre produtos industrializados para formação de fundos para aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por meio de
suas instituições financeiras de caráter regional. Estes fundos tem o intuito de contribuir para
o desenvolvimento sustentável dessas regiões, tendo em vista que o mercado desses locais
ainda é muito atrelado a utilização e aproveitamento de recursos naturais, como agroindústria
de alimentos processados e turismo (IPEA, 2008).
Os fundos regionais foram regulamentados pela Lei nº 7.827, de 27.09.89 e alterada pela Lei
nº 9.126, de 10 de novembro de 1995. Ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte –
FNO ficou destinada a quantia de 0,6% da arrecadação do imposto de renda e imposto sobre
produtos industrializado.
A Lei nº 7.827 de 27 de setembro de 1989, também dispõe sobre qual é a instituição
financeira administradora do fundo, ficando assim nomeado o Banco da Amazônia S.A.,
como administrador do fundo e sua correta aplicação no desenvolvimento sustentável da
região.
Os recursos disponibilizados para essas três regiões, tem o intuito de contribuir no
desenvolvimento sustentável regional e podem ser aplicados em todos os tipos e portes de
empresas, observando as regras de cada fundo, Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), tem-se o fato de que por serem regiões em desenvolvimento, as empresas
encontram-se pouco pulverizadas em relação a seu porte, ou seja, existe uma concentração
maior de empresas de micro, pequeno e médio porte. Porém mesmo havendo essa
concentração, as micro e pequenas empresas ainda correspondem a apenas 14,5% dos totais
de recursos de FNO e os outros fundos constitucionais aplicados, enquanto as médias
empresas correspondem a 24,1% desses recursos (IPEA, 2008).
2.1 Banco da Amazônia S.A
O Banco da Amazônia S.A., foi criado durante a Segunda Guerra Mundial a partir Acordo de
Washington firmado entre Brasil e Estados Unidos. Através do Decreto-Lei nº 4.451, de 9 de
julho de 1942 o banco até então intitulado Banco de Crédito da Borracha tinha capital dos
dois países. Em 1950, o governo federal criou o Banco de Crédito da Amazônia S/A,
ampliando o financiamento para outras atividades produtivas e assumindo contornos pioneiros
e o banco passou a ter caráter de banco regional misto.
Em 1970, já denominado Banco da Amazônia S.A., passa ser uma sociedade de capital aberto,
tendo o Tesouro Nacional 51% das ações e o público 49%. Em 1974, é alçado a agente
financeiro do Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM), administrado pela
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Em 1989 foi definido como
gestor do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte e em 2002 deixou de ser
conhecido pela sigla BASA adotando assim nova logomarca e nova imagem perante a
sociedade (Banco da Amazônia S.A., 2013).
O Banco da Amazônia S.A., atua no município de Cacoal por meio de linhas de credito rural e
não rural, do qual são atendidos pleitos com a finalidade de investimento fixo, que se
caracteriza por reforma, ampliação, construção e aquisição de maquinas e equipamentos.
Outra finalidade atendida pelo banco é o capital de giro isolado que se caracteriza por permitir
somente compra de insumos para produção, ou estoque para revenda. Essas duas finalidades
do credito podem ser agregadas, dando assim, origem a o investimento misto.

As atividades financiadas podem ser: agroindústria, indústria, turismo, infraestrutura
econômica não-governamental; infraestrutura econômica de empresas públicas nãodependentes de transferências financeiras do Poder Público, cujos empreendimentos a
financiar sejam considerados prioritários para a economia, em decisão do Conselho
Deliberativo da SUDAM, exportação, comércio, prestação de serviços, ciência, tecnologia e
inovação (BASA, 2013).
2.2 FNO Emergencial em Cacoal - RO
No ano de 2012, com a decretação da situação de emergência no município de Cacoal, foi
disponibilizado pelo Banco da Amazônia S.A., ao município uma linha de crédito especial
denominada Linha Emergencial. As linhas de credito emergencial são previstas na Lei 12.716
de 21 de setembro de 2012, o que possibilitou que o Banco da Amazônia S.A., no município
de Cacoal pudesse ampliar ainda mais sua gama de produtos advindos do FNO.
Conforme a Lei 12.716/2012 as linhas de crédito especiais devem ser temporárias e com
prazo determinado em decorrência do tipo e da intensidade do evento que ocasionou a
situação de emergência ou o estado de calamidade pública. Isso fez com que a aplicação desse
recurso ficasse restrita apenas ao ano de 2012.
A unidade de Cacoal do Banco da Amazônia S.A., foi autorizada a operar com a linha de
crédito Amazônia Emergencial, tanto na área rural como na área urbana, tendo em vista a
decretação de situação de emergência pelo município no ano de 2012. Na área rural o banco
utilizou a linha Pronaf Emergencial e na área urbana a linha Amazônia Emergencial Pessoa
Jurídica, sendo que ambas as linhas utilizaram recursos do FNO.
Na área rural pela linha PRONAF Emergencial, o banco atendeu 148 (cento e quarenta e oito)
famílias, totalizando o valor de R$ 1.341.446,44 (um milhão trezentos e quarenta e um mil
quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Os objetivos do banco eram
aplicar R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) no Pronaf independente de qual
seguimento, seja A, B, A/C ou Mais Alimentos, ou seja, em sua totalidade no município de
Cacoal no ano de 2012. Sendo assim pode-se verificar uma participação da linha emergencial
para os objetivos do Banco, já que foram aplicados um total de R$ 7.872.059,34 (sete
milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) em
Cacoal pelo Banco da Amazônia S.A.
Em Rondônia, somando as 13 (treze) unidades que o banco possui nos municípios de:
Ariquemes, Buritis, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, 03(três)
unidades em Porto Velho, sendo uma delas no distrito de Extrema, Rolim de Moura, São
Miguel do Guaporé e Vilhena, o Banco da Amazônia aplicou mais de R$ 150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais) na linha do PRONAF superando assim sua meta de
R$121.500.000,00 (cento e vinte um milhões e quinhentos mil reais).
Na área urbana a unidade de Cacoal aplicou um montante de R$ 4.124.006,21 (quatro
milhões, cento e vinte e quatro mil e seis reais e vinte e um centavos) no FNO-Emergencial
Pessoa Jurídica, atendendo a 45 empresas do setor varejista e atacadista, atuando em diversos
ramos de atividades sendo alguns deles: lojas de peças para veículos automotores, confecções,
drogarias, hospitais, lojas de produtos agropecuários, postos de combustível entre outros, e
todos eles em consonância com as normas da linha de crédito determinadas pela NC 467
(Banco da Amazônia S.A.,2012).

3 Metodologia
Foi utilizada pesquisa exploratória devido o tema abordado ter pouco estudo divulgado no
município, tendo o objetivo de analise com apresentação dos resultados observados sem
interferência dos autores. Trata-se de pesquisa aplicada que objetivou gerar conhecimentos de
aplicação prática, dirigidos a soluções de problemas específicos. A pesquisa tem como objeto
a linha de crédito Amazônia Emergência Pessoa Jurídica, recurso este, que foi disponibilizado
por meio do Banco da Amazônia S.A., no ano de 2012.
A pesquisa se utilizou do método de abordagem qualitativa, tendo como recurso estudado
apenas um 01 (um) ano civil. Abordou-se a quantidade de empresas atendidas por essa linha
de crédito limitando-se a sua restrição apenas aos municípios afetados por desastre e
decretação estado de calamidade pública ou situação de emergência.
O método dedutivo foi utilizado na apuração dos dados coletados na pesquisa por se tratar de
uma linha de crédito do programa Amazônia Emergencial Pessoa Jurídica do qual os dados
foram coletados tanto junto a Agência do Banco da Amazônia S.A., no município de Cacoal
assim como pesquisa nas empresas em que o recurso foi utilizado.
A pesquisa limitou-se apenas ao município de Cacoal tendo em vista que somente este
município decretou situação de emergência ou estado de calamidade publica na região
atendida pelo Banco da Amazônia S.A., na agência de Cacoal. A linha de credito foi requerida
por 45 (quarenta e cinco) empresas que atuam em diversos seguimentos, tanto varejista como
atacadista, nos setores de comercio, indústria e serviços.
Quanto as variáveis, foram verificados o porte da empresa, a quantidade de funcionários,
ramo de atuação das empresas, valor adquirido pela linha de crédito e pontos positivos de
melhoria dentro das empresas, por serem consideradas fundamentais para que haja uma
melhor visualização de quais setores da economia local foram atendidos pela linha de crédito
Amazônia Emergencial Pessoa Jurídica no ano de 2012.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário com questões mistas que
abordaram as variáveis consideradas, bem como questões sobre a aplicação dos recursos e
como este foi utilizado.
Foram excluídas da amostra, todas as empresas do município de Cacoal, que não obtiveram
financiamento no ano de 2012, por meio do programa de linha de crédito FNO - Amazônia
Emergencial Pessoa Jurídica. Inclusive duas empresas que pleitearam o recurso, porém não
tiverem interesse em aplicar o montante disponibilizado.
4 Análise dos Resultados
A apuração de dados referente as informações obtidas nas empresas no segundo semestre de
2013, refletem questões pertinentes ao objeto em estudo. Nesse sentido, os resultados obtidos
foram agrupados conforme a necessidade dos pesquisadores, para análise e descrição.
Observou-se que das 43 empresas participantes da pesquisa 23% são consideradas empresas
jovens por terem até 5 anos no mercado, 19% tem até 10 anos, 25% tem até 15 anos e 33% já
estão atuando a mais de 15 anos.
Dentre as empresas pesquisadas o seguimento de atuação carro chefe foi considerado 14% no
setor de serviços, 5% no setor de indústria e 81% no setor de comercio. Observa-se que do
setor comercio, 17% são do seguimento atacadista e 83% varejista.
Analisadas pela ótica de seu porte conforme figura 01, constatou-se que do universo
pesquisado, 23% das empresas são de porte micro, 70% são de pequeno, 7% são de pequeno-

médio, além disso verificou-se que não existem empresas de médio porte ou mesmo de grande
porte entre as empresas pesquisadas.
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Figura 01 – Porte das Empresas
No que tange ao corpo funcional das empresa, constatou-se que 18% tem até 5 funcionários,
44% tem até 10 colaboradores, 12% tem até 15 colaboradores, 12% tem até 20 colaboradores
e 14% tem mais de 20 colaboradores.
Em relação aos motivos que levaram a empresa a pleitearem o financiamento, identificou-se 5
finalidades principais (aquisição de materia prima, ampliação de estoque para prestação de
serviços e produtos acabados, formação de estoque, compra de equipamentos). Estes
agrupados segundo uma grande quantidade de pequenas finalidades, inclusive empresas que
mencionaram mais de uma, nesse caso foi considerado o motivo principal. Por não haver uma
resposta padronizadas as empresas apontaram diversos objetivos, mas para o objeto em
análise foram considerados somente 5 que se destacaram.
Sendo assim, verificou-se que 2% das empresas necessitavam do recurso para aquisição de
matéria prima, outros 2% para ampliação de estoque (produtos para prestação de serviços),
7% para formação de estoque (produtos acabados), 14% para compra de equipamento e a
grande maioria com 75% ampliação de estoque (produtos acabados).
Considerando o local de compra dos produtos adquiridos com os recursos do financiamento
conforme figura 02, tem-se uma variedade de cidades, situadas em diversos Estados. Sendo
assim, para melhor visualização foram apurados dados somente por Estado da Federação.
Desse modo verificou-se que 54% das empresas adquiriram seus produtos no Estado de
Rondônia, sendo que deste montante 17% foram adquiridos exclusivamente em Cacoal, o que
corresponde a 9% do universo da pesquisa. Além disso, constatou-se a compra em São Paulo
correspondendo a 23%, Paraná e Goiás a 9% e Rio de Janeiro a 5%.
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Figura 02 – Local de Compra das Empresas

Segundo os empresários participantes da pesquisa, 77% não sentiram crescimento nas
vendas. Já as empresas que relataram ter observado crescimento nas vendas representam 23%,
constatou-se que não foram atribuídas exclusivamente ao financiamento, mas ao aumento
sazonal das vendas devido ao final de ano.
Analisando a aplicação dos recursos em suas empresas em comparação a concorrência, apenas
7% relataram que visualizaram diferença entre sua empresa e um concorrente no mesmo ramo
de atuação, enquanto que 93% abordaram que não houve diferença entre a empresa
pesquisada e a concorrência.
Em se tratando das necessidades das empresas 98% disseram que os recursos disponibilizados
foram suficientes para suprir suas necessidades. No entanto 2% do universo pesquisado não
utilizaram os recursos da forma descrita no projeto, fato este visualizado junto as notas fiscais
de compra que a empresa apresentou para liberação do crédito, durante processo de
verificação documental na instituição financeira.
Neste caso específico, os recursos deveriam ter sido aplicados em matéria prima, porém foram
aplicados em despesas diretas de fabricação. No quesito prazo para pagamento e carência,
todas as empresas utilizaram os prazos máximos de 12 meses de carências e 48 meses para
pagamento.
Ao verificar as destinações de recursos, constatou-se diversos produtos adquiridos, sendo
14% na área de vestuário e calçados, 10% utensílios domésticos, 10% medicamentos, 8%
produtos de construção civil, 6% produtos alimentícios, 6% produtos veterinários, 6% alho in
natura, e com 2% os produtos de: produtos químicos, carne in natura, equipamentos e
material para reforma, encanamentos e outros produtos de construção, veículo, produtos para
exames clínicos, equipamento para exames médicos, equipamento para uso mecânico,
madeira como matéria prima, energia elétrica, café em grãos, equipamento pra impressão de
faixas, equipamentos de escritório, combustível, produtos de manutenção mecânica diesel,
peças para manutenção de motocicletas, bebidas, artigos de armarinho, brinquedos, filtros de
água.
Conforme observado durante a coleta de dados, o tempo de atuação da empresa não foi
preponderante para a solicitação do financiamento junto a instituição financeira, isso se da
devido ao público alvo e finalidade da linha de crédito, definido pela instituição. Não existem
qualquer menção ao tempo de atividade da empresa para que ela possa ter acesso ao crédito,
sendo assim qualquer empresa com necessidade de recursos pôde solicitar o crédito.
Ao analisar a aplicação do recurso por setor da economia, tem-se uma configuração pouco
fragmentada, desse modo mais de 80% das empresas são do setor de comercio, tanto
atacadista quanto varejista. Isso está diretamente ligado aos objetivos e finalidades do
financiamento, pois diversas empresas que foram beneficiadas com este crédito já possuem
financiamentos de investimento junto a instituição financeira. Diante dos dados colhidos,
constatou-se que a maioria das empresas não utilizaram os recursos para melhorar a estrutura
física e sim para implementar seu capital de giro.
No entanto, algumas empresas utilizaram o recuso para melhorar estrutura física comprando
equipamento e reforma nas instalações, sobretudo as empresas de serviços. As poucas
indústrias beneficiárias de crédito já possuem outros financiamentos junto a instituição o que
inviabiliza a contratação de mais recursos para investimento com a linha emergência, mesmo
porque a linha tem um limite de crédito considerado baixo para padrões industriais de
investimento. Diante dos dados apurados pode-se verificar que os objetivos de cada empresa
foram atingidos, assim como os motivos que demandaram o crédito foram sanados, desse
modo contatou-se satisfação por parte dos entrevistados em obter o crédito.

De acordo com as informações, as empresas beneficiárias do crédito estão concentradas na
faixa de pequeno porte, e não existem empresas grandes e médias no universo pesquisado, até
mesmo porque o limite da linha é pequeno se comparado as receitas deste tipo de empresa o
que pode ter desestimulado empresas dessas duas faixas a solicitarem o crédito embora as
normas da instituição financeira permitam o acesso.
Dados do IPEA afirmam que 14,5% das empresas que utilizam recursos dos fundos
constitucionais são de micro e pequeno porte e 24,1% são de médio porte. No entanto as
linhas de crédito emergencial são de caráter especial, o que foge dessa configuração apurada
pelo IPEA já que 100% das empresas beneficiárias do recurso são de micro, pequeno e médio
porte.
As empresas beneficiárias do crédito compraram seus produtos majoritariamente em outras
cidades, apenas 4 empresas adquiriram seus produtos exclusivamente em Cacoal, mesmo por
que estas são empresas de venda de produtos alimentícios perecíveis frescos, isso
impossibilita a compra em localidades muito afastadas, pois isso poderia comprometer a
qualidade do produto.
As demais empresas optaram por adquirir em outras cidades por diversos motivos, entre eles a
falta de fornecedores situados em Cacoal, a fidelização com fornecedores de fora da
localidade e até mesmo a empresa ser uma franquia, caso esse que se aplica a apenas uma
empresa no universo da pesquisa.
No quesito concorrências não há como apurar de forma mais especificada se houve ou não
crescimento nas vendas em relação a concorrência devido o acesso ao crédito isso se da
devido a uma falta de análise de mercado feita pela própria empresa, pois a grande maioria
trata-se de empresas familiares e que não estão habituadas a tais praticas de análise
mercadológica, assim como suas demonstrações contábeis não são públicas para eventuais
comparações.
Diante disso, têm-se as empresas que disseram ter visualizado aumento, porém trata-se de
análise feita pelos próprios empresários de forma empírica, devido, geralmente, ao bom
relacionamento com outros empresários do mesmo ramo.
Além dos pontos tratados, tem-se o fato de que o município foi beneficiado com a linha de
crédito Amazônia Emergencial Pessoa Jurídica por ter decretado situação de emergência no
ano de 2012. No entanto segundo a Lei 12.716 de 21 de setembro de 2012, item 1.1, o
principal critério para ter acesso a essa linha de financiamento é a empresa estar situada no
município afetado pela situação de emergência ou estado de calamidade pública, mesmo que a
empresa não tenha sofrido qualquer tipo de dano decorrente das contingências ocorridas.
Diante disso observou-se que nenhuma das empresas beneficiárias do crédito em Cacoal
sofreram qualquer tipo de dano decorrente das enchentes mencionadas no decreto
44.403/PMC/12.
Segundo o IPEA o mercado da região ainda é fortemente baseado na exploração e
aproveitamento de recursos naturais, desse modo tem-se um setor industrial pequeno em
relação ao restante do país. Por causa disto, muitos produtos, nos mais variados setores, não
são produzidos, beneficiados ou transformados na região o que leva as empresas a ter que
comprar seus produtos em outras localidades, estas com um setor industrial mais
desenvolvido.
Dentre todas as empresas pesquisadas somente aquelas que utilizam produtos perecíveis ou de
alto grau de perecibilidade os compraram no Estado de Rondônia, todos ou outros adquiriram
seus produtos em outros estados devido ao fato de não haver uma indústria capaz de suprir as
necessidades das empresas na região.

Considerações finais
Quanto as formas de aplicação do recurso FNO – Amazônia Emergencial Pessoa Jurídica nas
empresas atendidas no município, constatou-se que os ramos de atuação dos beneficiários
foram variados. Abrangendo os setores de indústria, comercio e serviços. O recurso foi
utilizado majoritariamente para aquisição de mercadorias para revenda, no entanto outros
seguimentos se beneficiaram do crédito como prestação de serviço e aquisição de matéria
prima.
Verificou-se que as empresas beneficiárias utilizaram os recursos nos seus seguimentos que
lhe proporcionam maior retorno financeiro como por exemplo empresas do setor de vestuário
que utilizaram quase que totalmente seus recursos em artigos de moda feminina ou empresas
do ramo de atacado que utilizaram os recursos em equipamentos eletrônicos.
Além disso, pôde-se constatar que as empresas beneficiárias do crédito são de porte micro,
pequeno e médio o que indicou que estes tipos de empresas necessitavam de mais recursos
para manter seu giro. Vale também ressaltar que o objeto de estudo, FNO Emergencial PJ,
tem caráter especial e limite de recursos pouco atrativos para empresas de portes maiores, o
que impossibilita uma análise mais apurada sobre as necessidades de recursos para empresas
do município de Cacoal.
Quando aos setores da economia local beneficiados com a linha de crédito, constatou-se que
todos os setores foram atendidos, sendo que o setor de comercio foi quem recebeu a maior
parte dos recursos, que para melhor analise, foi dividido em dois seguimentos: atacadista e
varejista. Sendo que o seguimento varejista recebeu mais de 80% dos recursos nesse setor.
Finalmente verificou-se que durante a pesquisa todas as empresas que se beneficiaram do
crédito, na realidade não foram atingidas pelas enchentes citadas no DECRETO
44.403/PMC/12. No entanto a legislação sobre as linhas emergenciais não mencionam que as
empresas necessariamente precisam ter sofrido qualquer contingência para ter acesso a
crédito, e sim que as mesmas tem que estar situadas no município afetado que decretou
situação de emergência ou estado de calamidade pública.
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