
Fundo Constitucional
de Financiamento
do Centro-Oeste



O Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) é um fundo de crédito criado 
pela Constituição Federal de 1988 com o objetivo de promover o desenvolvimento 
econômico e social da Região Centro-Oeste. As empresas e os produtores rurais que 
desejarem iniciar, ampliar ou modernizar atividades produtivas, na Região, podem 
contar com o apoio do FCO para financiar seus empreendimentos com longo prazo 
de pagamento e baixas taxas de juros.

Para solicitar financiamento com recursos do FCO, o interessado deve ser empresário 
ou produtor rural que desenvolva atividades no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso 
ou Mato Grosso do Sul. Em alguns casos, a concessão de crédito está condicionada 
à existência de recursos do próprio proponente, correspondentes à sua participação 
no investimento, e ao cadastro atualizado no Banco do Brasil.

Uma das principais vantagens em obter financiamento com recursos do FCO é a 
baixa taxa de juros das operações. A taxa é definida na legislação do FCO e varia  
de acordo com o porte de cada cliente, conforme a seguir:

O que é FCO?

Quais as taxas de juros, 
os limites financiáveis
e o teto de financiamento?

Segmento Porte Faturamento ou Renda Bruta Taxa de Juros 
(% a.a.)*

Empresarial

Micro até R$ 240 mil 6,75

Pequeno acima de R$ 240 mil até R$ 2,4 milhões 8,25

Médio acima de R$ 2,4 milhões até  
R$ 35 milhões 9,50

Grande acima de R$ 35 milhões 10,00

Rural

Mini até R$ 150 mil 5,00

Pequeno acima de R$ 150 mil até R$ 300 mil 6,75

Médio acima de R$ 300 mil até R$ 1,9 milhão 7,25

Grande acima de R$ 1,9 milhão 8,50

*Taxas sujeitas a alteração.

Além de contar com taxas de juros reduzidas, o cliente que efetuar o pagamento da parcela até a data 
do vencimento receberá também um bônus1 que diminuirá ainda mais o valor da prestação.

Os limites financiáveis para investimentos são definidos de acordo com o porte do beneficiário e com a 
tipologia do município de localização do empreendimento, definida na Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional – PNDR;.



A relação completa dos municípios e de suas respectivas tipologias pode ser consultada na Programação 
do FCO, disponível nos sites www.mi.gov.br e www.bb.com.br

O teto de financiamento é de R$ 5 milhões por tomador nas Linhas de Financiamento de Desenvolvimento 
dos Setores Comercial e de Serviços e R$ 10 milhões por tomador nas demais linhas, mesmo quando 
se tratar de grupo empresarial, grupo agropecuário, cooperativa de produção ou associação de produtores  
rurais. Porém, se o empreendimento for considerado de grande relevância para a comunidade, a 
assistência pode chegar a R$ 100 milhões, exceto para a Linha de Financiamento de Desenvolvimento 
dos Setores Comercial e de Serviços.

Para obter financiamento com recursos do FCO, o proponente2 deve comparecer a uma agência do 
Banco do Brasil, verificar se é possível o enquadramento do seu projeto em um dos programas do Fundo e 
atualizar seus dados cadastrais, caso já seja cliente. 

Para não clientes do Banco do Brasil, após a verificação de enquadramento nos programas do FCO, o 
proponente deve abrir uma conta-corrente. O financiamento somente pode ser concedido à correntista do 
Banco do Brasil.

O gerente do Banco do Brasil informará quais são os documentos necessários para a solicitação do 
financiamento e a definição do limite de crédito, que dependerá das características financeiras de 
cada cliente e das garantias oferecidas.
 
Após a definição do limite de crédito, é feita a apresentação da proposta de financiamento, que 
pode ocorrer mediante:

• proposta simplificada, se o valor a ser financiado for inferior a R$ 50 mil nos programas do FCO
 Rural e a R$ 100 mil no FCO Empresarial. O modelo de proposta está disponível nas agências do
 Banco do Brasil; ou

• carta-consulta, para financiamento de valores iguais ou superiores a R$ 50 mil nos programas do 
FCO Rural e a R$ 100 mil no FCO Empresarial, cujo modelo pode ser obtido nas agências ou no 
site do Banco do Brasil e deve ser entregue com o projeto técnico. Neste caso, o Banco do Brasil 
encaminhará a proposta ao Conselho de Desenvolvimento Estadual – CDE, que verificará se o 
projeto se enquadra nos planos regionais de desenvolvimento. Após a apreciação do CDE, a 

proposta de financiamento será devolvida à agência para análise e liberação dos recursos.

O que fazer para obter financiamento?

Regiões

 Porte

Mesorregião de Águas Emendadas e 
Faixa de Fronteira Demais Municípios

Estagnada 
Até

Dinâmica 
Até

Alta Renda 
Até

Estagnada
Até

Dinâmica
Até

Alta Renda
Até

Micro/Mini/Pequeno 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Médio 95% 95% 90% 90% 90% 85%

Grande 90% 90% 80% 80% 80% 70%



FCO EMPRESARIAL
O FCO Empresarial tem como público-alvo as pessoas jurídicas de 
direito privado3 que se dedicam à atividade produtiva4 nos setores 
industrial, agroindustrial, mineral, turístico, comercial, de serviços e de 
infraestrutura econômica, inclusive empresas públicas não dependentes de 
transferências financeiras do Poder Público5. 

Com exceção dos itens e atividades não financiáveis, listados na Programação do 
FCO, podem ser financiados:

 • todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação, modernização, adequação 
ambiental e sanitária ou relocalização de empreendimentos industriais e agroindustriais6, capital de 

giro associado7 e aquisição de matéria-prima e insumos8;

 • todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação, modernização e reforma de 
infraestrutura econômica9, capital de giro associado e aquisição de insumos, nos setores de energia, 

transporte, armazenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, usinas de compostagem10, 
aterros sanitários11, instalação de gasoduto12, produção de gás, distribuição de gás canalizado, 
telecomunicações, bem como de atividades integradas de logística13 de armazenagem, transporte, 
comunicação e energia; 

• todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação e modernização de empreendimentos 
turísticos, capital de giro associado e aquisição de insumos; e

 • todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação, modernização ou relocalização 
de empreendimentos dos setores comercial e de serviços, capital de giro associado, formação de 
estoques para vendas e aquisição de insumos. Excepcionalmente, está autorizado o financiamento a 
investimentos exclusivamente para a adequação ambiental de instalações de empresas com atuação 
na revenda de combustíveis e lubrificantes para veículos.

Quais são os programas  
de financiamento?

O projeto técnico deve abranger aspectos técnicos, econômicos, 
financeiros, organizacionais, administrativos, de capacidade 
gerencial, de mercado e de comercialização, além dos relativos ao 
cumprimento de exigências legais, entre outros.

No caso de micro e pequenas empresas, o projeto técnico pode 
ser preparado com o auxílio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas – Sebrae. Já os mini e pequenos produtores 
rurais podem contar com o auxílio de entidades que executam atividades 

de pesquisa agropecuária, de assistência técnica e extensão rural e de 
desenvolvimento fundiário, como as Agências Rurais, a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, a Empresa Mato-grossense de 
Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – Empaer, a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural – Emater, Agência de Desenvolvimento Agrário e 
Extensão Rural – Agraer, entre outras.

Durante a vigência dos financiamentos, os empreendimentos também  
podem contar com a assistência dessas entidades.



FCO RURAL
O FCO Rural é destinado a produtores rurais, na condição de pessoas físicas e jurídicas,
suas cooperativas de produção e associações que se dedicam à atividade produtiva
no setor rural. Podem ser financiados(as):

• investimentos fixos e semifixos e de custeio associado a projeto de investimento, 
inclusive os destinados à preservação e/ou recuperação do meio ambiente;
• custeio agrícola e pecuário, inclusive para confinamento de bovinos e bubalinos;
• irrigação e drenagem agrícolas;

• empreendimentos destinados à implantação, ampliação e modernização de atividades 
conduzidas em regime de integração, cujo processo produtivo esteja direcionado às 

necessidades de unidade integradora;
• itens de investimento fixo e semifixo e de custeio associado, vinculados a projeto de adoção 
de sistemas de integração de agricultura com pecuária;
• retenção de fêmeas bovinas, com vistas ao incentivo, viabilização e/ou consolidação  
do desenvolvimento da bovinocultura de corte na Planície Pantaneira;

• atividades de aquicultura e de pesca artesanal.

Qual o prazo dos financiamentos?

Quem administra o FCO?

Essa é uma das principais vantagens do FCO. Como o objetivo do Fundo é estimular 
o desenvolvimento da Região Centro-Oeste os prazos são bastante longos, mas 

variam de acordo com a linha de financiamento14.

Atenção: o prazo é definido após o enquadramento do projeto em uma 
das linhas do Fundo e após a análise de crédito, mas deve respeitar o 

prazo máximo definido na Programação do FCO. Por exemplo, uma 
determinada linha possui prazo máximo de até 20 anos, incluído o 

período de carência de até 10 anos.
 

O FCO é administrado, em conjunto, pelo Conselho Deliberativo 
do Fundo – Condel/FCO, Ministério da Integração Nacional e  
Banco do Brasil.

O Condel/FCO, presidido pelo Ministério da Integração Nacional, 
é composto por representantes do Governo Federal, do 

Banco do Brasil, do Distrito Federal, dos estados de Goiás, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, bem como das federações 

dos setores produtivos e dos trabalhadores na indústria, comércio 
e agricultura da Região Centro-Oeste.

Os administradores do FCO entendem que o desenvolvimento do Centro-
-Oeste é importante não só para a Região, mas para todo o Brasil, uma vez 
que os investimentos viabilizados com os recursos do Fundo contribuem para 

a melhoria dos indicadores econômicos e sociais do País.
 
Converse com o seu gerente do Banco do Brasil15. Ele explicará todos os 
passos para que você, ou a sua empresa, também possam se beneficiar com 
as linhas de financiamento do FCO.



1 – Prêmio ou vantagem. O tomador terá direito a uma redução de 15% nos juros pagos ao Banco se efetuar o 
pagamento da parcela até a data do vencimento. Por exemplo: em uma parcela de R$ 1.000, dos quais
R$ 100 se referem aos juros cobrados, o tomador terá desconto de R$ 15 se pagar até a data do vencimento (o 
bônus não se aplica sobre o valor total da parcela, mas tão-somente sobre o valor dos juros).

2 –  Aquele que faz a proposta.

3 – É a condição que determinada pessoa ou grupo de pessoas assume ao abrir uma empresa, associação ou, 
ainda, uma cooperativa oficialmente registrada nos órgãos governamentais.

4 – É a atividade que se dedica à criação de produtos para venda ao consumidor.

5 – Se refere ao governo. 

6 – Referente à agroindústria, que é a atividade econômica que industrializa o produto agrícola, ou seja, 
transforma, por exemplo, o milho colhido em pipoca de micro-ondas pronta para o consumo.

7 – São recursos financeiros para custear as despesas administrativas de um determinado empreendimento, 
ou seja, uma quantidade determinada de dinheiro que é utilizada para fazer com que os negócios da empresa 
aconteçam.

8 – É tudo aquilo que é utilizado como elemento básico para a produção de um determinado produto.

9 – São todos os elementos que formam o conjunto das instalações necessárias às atividades produtivas, como 
transporte, armazenagem, abastecimento de água, rede de esgoto, energia e distribuição de gás canalizado.

10 – São usinas que produzem lixo orgânico, energia e, também, adubo.

11 – Local onde se deposita o lixo produzido pelas cidades. Geralmente o lixo é aterrado, ou seja, coberto com 
camadas de terra que evitam maiores danos ao meio ambiente.

12 – Tubulação que permite levar gases naturais ou derivados de petróleo a grandes distâncias.
 
13 – Área da administração que cuida da compra de produtos, armazenamento, transporte e distribuição dos 
mesmos.

14 – São vários os tipos de financiamento que podem ser realizados. Basicamente, os financiamentos se 
diferenciam por: 
 a) taxas de juros cobradas;
 b) prazos de carência e para pagamento; e 
 c) itens financiáveis.

15 – Os endereços e os telefones das agências do Banco do Brasil podem ser obtidos na internet, acessando 
bb.com.br

Notas



mi.gov.br
bb.com.br

Para obter mais informações 
consulte o Programa do FCO, 

disponível no sites

Anotações:




