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Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO

1. Apresentação

o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, criado pela Lei 7.827,
de 27.09.1989, que regulamentou o art. 159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, tem
por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região, mediante a
execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com o
Plano Regional de Desenvolvimento.

• A administração do FCO é compartilhada pelo Ministério da Integração Nacional, Conselho
Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - CONDEUFCO e
Banco do Brasil, observadas as atribuições previstas na legislação.
Por força do disposto no ar!. 20 da Lei 7.827/89, com a redação dada pela Lei 10.177, de
12.01.2001, cabe ao Banco do Brasil encaminhar semestralmente ao Ministério da Integração
Nacional o relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e os resultados
obtidos.
Assim, o Banco do Brasil apresenta o relatório correspondente ao 18° exercício financeiro do
Fundo, abrangendo o período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2006. O trabalho
compreende, também, a prestação de contas da administração do FCO, elaborada em
obediência aos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, à Instrução Normativa TCU n.O47, de
27.10.2004, à Decisão Normativa TCU n.O81, de 06.12.2006, e à Norma de Execução n.O
003, de 28.12.2006, da Secretaria Federal de Controle Interno da Presidência da República.•
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2. Área de'Atuação
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A área de abrangência do FCO está restrita à Região Centro-Oeste, integrada pelos Estados
de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal. De acordo com os
registros do IBGE, a região contá com 466 municipios,
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3. Dados Gerais sobre o FCO

3.1. Dados Gerais
Nome completo e oficial do Fundo:
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO

Número do CNPJ:
Não possui

Natureza jurídica:
Fundo Especial de Natureza Contábil

Vinculação ministerial:
Vinculado ao Ministério da Integração Nacional (MI), gerido pelo próprio Ministério em
conjunto com o CONDEL - Conselho Deliberativo do FCO e com o Banco do Brasil SA

Endereço completo da sede:
SBS Quadra 01, Bloco C, Lote 32, Ed. Sede 111, 11° andar
CEP: 70.073-901 - Brasilia (DF)
Telefone: (Oxx61)3310-3780 - Fax: (Oxx61)3310-2948 - E-Mail: governo@bb.com.br

Endereço da página institucional na Internet:
www.bancobrasil.com.br/appbb/portal/gov/ep/srv/fed/AdmRecFCO.jsp

Códígo e nome do órgão, das Unidades Gestoras (UG's) e gestões utilizados no Siafi,
quando houver:
UG - 537003 Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
Órgão 53902 Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste

Norma de criação e finalidade
Constituição Federal, art. 159, inciso I, alínea "c" - determina que a União entregará,

para aplicação em programas de financiamentos ao setor produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, três por cento do produto da arrecadação dos impostos sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

Lei n.o7.827, de 27 de setembro de 1989, alterada pela Lei n.O10.177, de 12 de janeiro
de 2001 e pela MP 2.196-3, de 24.08.2001 - regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c" da
Constituição.

Norma(s) que estabelece(m) a estrutura orgânica no período de gestão sob exame:
O FCO não possui estrutura orgânica.

Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto
O FCO não possui regimento interno ou estatuto.
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3.2. Origem dos Recursos
Os recursos do FCO são provenientes das seguintes fontes, conforme o art. 6° da Lei 7.827,
de 1989:

a) 0,6% (seis décimos por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados;

b) retornos e resultados das aplicações;
c) resultado da remuneração dos recursos momentaneamente não aplicados, calculada

com base em indexador oficial;
d) contribuições, doações, financiamentos e recursos de outras origens, concedidos por

entidades de direito público ou privado, nacionais e/ou estrangeiras;
e) dotações orçamentárias ou outros recursos previstos em lei.

3.3. Administração
Observadas as atribuições previstas nos arts. 14 e 15 da Lei 7.827, de 1989, alterada pela Lei
10.177, de 2001, a administração do FCO é exercida, de forma distinta e autônoma, pelos
órgãos a seguir:

a) Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste -
Condel/FCO, órgão colegiado vinculado ao Ministério da Integração Nacional, com a
competência de:

I. aprovar, até o dia 15 de dezembro, os programas de financiamento do Fundo;
11. indicar providências para compatibilização das respectivas aplicações com as ações

das demais instituições de desenvolvimento regional;
111. avaliar os resultados obtidos e determinar as medidas de ajustes necessárias ao

cumprimento das diretrizes aprovadas.
b) Ministério da Integração Nacional- MI, com as atribuições de:

I. estabelecer as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos dos programas de
financiamento de que trata a alínea "c" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal;

11. repassar ao Banco do Brasil os recursos transferidos para o Fundo pelo Tesouro
Nacional;

111. estabelecer diretrizes para repasse de recursos do Fundo para aplicação por outras
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

IV.encaminhar ao Condel/FCO, até 15 de novembro de cada ano, a proposta de
aplicação dos recursos relativa aos programas de financiamento para o exercício
seguinte.
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c) Banco do Brasil, com as atribuições de:

I. aplicar os recursos e implementar a política de concessão de crédito de acordo com
os programas aprovados pelo Conselho Deliberativo do Fundo;

11.formular a proposta de aplicação dos recursos relativa aos programas de
financiamento para o exercício seguinte e encaminhá-Ia ao MI até 30 de setembro de
cada ano;

111.definir normas, procedimentos e condições operacionais;
IV.enquadrar as propostas nas faixas de encargos e deferir os créditos;
V. formalizar contratos de repasses de recursos para outras instituições credenciadas

como agentes financeiros do Fundo;
VI.prestar contas sobre os resultados alcançados, desempenho e estado dos recursos e

• aplicações;
Vll.exercer outras atividades inerentes à aplicação qos recursos e à recuperação dos

créditos.

•

3.4. Fluxo Operacional
Planejamento - anualmente, o Banco do Brasil elabora a proposta de aplicação dos recursos
para o exercício seguinte, com base nas diretrizes da Lei 7.827/89 e em consonância com o
Plano de Desenvolvimento Regional. Na formulação da proposta, o Banco observa, ainda, as
diretrizes e prioridades fixadas pelo Ministério da Integração Nacional. Até 30 de setembro de
cada ano, o BB encaminha a proposta ao MI, que deverá submetê-Ia ao Conselho
Deliberativo do Fundo até 15 de novembro. O Conselho, por sua vez, deverá aprovar a
proposta até o dia 15de dezembro.

Execução - os recursos recebidos do Ministério da Integração Nacional - MI, em parcelas
decendiais, acrescidos do resultado financeiro mensal e dos retornos de operações, são
alocados para aplicação nos programas de financiamento em vigor.
A distribuição dos recursos do Fundo, no exercício de 2006, obedeceu os percentuais abaixo:

a) 10% - para financiamento a assentados e colonos nos programas oficiais de
assentamento, colonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, bem como a beneficiários do Fundo de
Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra, nos termos do art. 7° da Lei 9.126,
de 10.11.1995, com a redação das Leis 10.186, de 12.2.2001 e 11.011, de
20.12.2004, cuja alocação às unidades federativas ocorre de acordo com a
demanda;

b) 90% - às unidades federativas do Centro-Oeste, da seguinte forma: 17,1% (DF),
26,1% (GO), 26,1% (MT) e 20,7% (MS).
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Obs.: dos 90% distribuidos entre as UFs, 41% foram destinados aos micro e pequenos
empresários e aos mini e pequenos produtores rurais que, somados aos 10% da alínea
"a", atingem os 51% destinados aos tomadores de menor porte.

Ao final do exercício, as unidades federativas podem apresentar maior ou menor volume de
recursos disponiveis, em decorrência de:

a) aumento ou retração na demanda;
b) existência de propostas em exame e/ou de operações aprovadas e ainda não

contratadas; e
c) assunção pelo agente financeiro de operações inadimplidas.

No encerramento do exercício, os recursos não aplicados são realocados para distribuição de
acordo com a programação anual do exercicio seguinte.

3.5. Diretrizes
As principais diretrizes observadas pelo Banco do Brasil na aplicação dos recursos são:

a) concessão de financiamentos exclusivamente ao setor produtivo privado;
b) tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos e miniprodutores rurais

e pequenas e microempresas, às de uso intensivo de matéria-prima e mão-de-obra
locais, às que produzem alimentos básicos para consumo da população, bem como
aos projetos de irrigação, quando pertencentes aos citados produtores, suas
associações e cooperativas;

c) preservação do meio ambiente;
d) adoção de prazos e carência, limite de financiamento, juros e outros encargos

diferenciados ou favorecidos;
e) conjugação do crédito com a assistência técnica, no caso de setores

tecnologicamente carentes;
f) orçamentação anual das aplicações dos recursos;
g) uso criterioso dos recursos e adequada politica de garantias, com limitação das

responsabilidades de crédito por cliente ou grupo empresarial, de forma a atender a
um universo maior de beneficiários e assegurar racionalidade, eficiência, eficácia e
retorno às aplicações;

h) apoio à criação de novos centros, atividades e pólos dinâmicos, notadamente em
áreas interioranas, que estimulem a redução das dísparidades intra-regionais de
renda; e

i) proibição de aplicação dos recursos a fundo perdido.
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3.6. Fiscalização, Controle e Auditagem
Em observância aos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, arts. 19 e 20 da Lei 7.827/89 e
instruções específicas, o Banco do Brasil promove:

a) anualmente, a prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, previamente
auditada pela Secretaria Federal de Controle Intemo - SFCI, vinculada à
Controladoria Geral da União, Órgão da Presidência da República;

b) mensalménte, a remessa de relatóríos à SFCI/CGU/PR sobre as operações
contratadas e a situação dos recursos;

c) a publicação semestral dos balanços, devidamente auditados por empresa de
auditoria externa independente;

d) a remessa dos balanços semestrais ao Congresso Nacional para fiscalização e
controle;

e) a apresentação de relatório semestral circunstanciado ao Ministério da Integração
Nacional e Conselho Deliberativo do Fundo sobre as atividades desenvolvidas e os
resultados obtidos.

o Fundo tem Plano Contábil próprio, criado com o objetivo de disciplinar os registros dos atos
e fatos a ele inerentes. Os recursos e as aplicações são identificados em rubricas especificas
do sistema contábil do Banco do Brasil.

Com a publicação da Portaria Interministerial MI/MF n.o 1C, de 15.01.2005, alterada pela
Portaria Interministerial MI/MF n.o 11, de 28.12.2005, além da obrigatoriedade de elaborar a
contabilidade do FCO de acordo com a Lei 7.827/89 (contabilidade comercial), o Banco
passou a elaborar, também, a contabilidade do Fundo em conformidade com a Lei 4.320/64
(contabilidade pública), utilizando o SIAFI- Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal para registro dos dados.
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4. Programação de Financiamento

Emconsonância com o disposto no art. 15, parágrafo único, da Lei 7.827, de 27.09.1989, com
a redação da Lei 10.177, de 12.01.2001, o Banco do Brasil encaminhou ao Ministério da
Integração Nacional a proposta de aplicação dos recursos relativa aos programas de
financiamento para o exercício de 2006. A referida programação foi aprovada pelo Conselho
Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamentodo Centro-Oeste - CONDEUFCO em
09.12.2005, nos termos da Resolução n." 262, e alterada por Resoluções posteriores, no
decorrer do exercício.
Os financiamentos com recursos do Fundo são implementados no âmbito dos seguintes
programas:

• 4.1. FCO Empresarial

Programa de Desenvolvimento Industrial

Financiamento de todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação,
modernização, adequação ambiental e sanitária ou relocalização de empreendimentos
industriaise agroindustriais,com ou sem capital de giro associado.

Programa de Infra-Estrutura Econômica

Financiamento de todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação,
modernização e reforma de infra-estrutura econômica, exclusivamente a empreendimentos
não governamentais nos setores de energia, transporte, armazenagem, abastecimento de
água, esgotamento sanitário, usinas de compostagem/aterros sanitários, instalação de
gasoduto, produção de gás, distribuição de gás canalizado e atividades integradas de

• logistica de armazenagem,transporte, comunicação e energia.

Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional

Financiamento de todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação e
modernizaçãode empreendimentosturísticos, com ou sem capital de giro associado.

Programa de Desenvolvimento dos Setores Comercial e de Serviços

Financiamento de todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação,
modernização ou relocalização de empreendimentos dos setores comercial e de serviços,
com ou sem capital de giro associado.

12---------------------------~



•

•

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - J<"""'CO

4.2. FCO Rural

Programa de Desenvolvimento Rural

a) financiamento de investimentos fixo e semifixo e de custeio associado a projeto de
investimento. Admite-se, ainda, financiar empreendimentos destinados ao beneficiamento e
transformação de matéria-prima regional in natura, de origem agropecuária de produção
preponderantemente própria, compreendendo:

I. implantação, ampliação e modernização de agroindústria conduzida por
produtores rurais de forma isolada ou reunidos em cooperativas ou associações;
11. produção artesanal de produtos desenvolvidos por mini e pequenos produtores
rurais, de forma isolada ou em grupo, tais como doces, biscoitos, pães, geleias,
queijos, iogurtes, cestas e artigos de couro;

b) financiamento de custeio dissociado, exclusivamente destinado a mini e pequenos
produtores rurais que contem com financiamento de investimento "em ser" ao amparo do
Fundo.

Programa de Desenvolvimento de Irrigação e Drenagem

Financiamento de serviços como projetos básicos e executivos de irrigação e drenagem,
empreendimentos em infra-estrutura hidrica como barragens, obras civis e hidráulicas,
eletricidade, equipamentos de irrigação novos e usados, bem como reformas e remodelagem
de equipamentos destinados à implantação, ampliação e modernização de atividades
conduzidas no processo produtivo e que estejam direcionados às necessidades da agricultura
irrigada.

Programa de Desenvolvimento de Sistema de Integração Rural

Financiamento de empreendimentos destinados à implantação, ampliação e modernização de
atividades conduzidas em regime de integração, cujo processo produtivo esteja direcionado
às necessidades de unidade integradora.

Programa de Conservação da Natureza. PRONATUREZA

Financiamento de investimento, de custeio agrícola e de custeio associado a projeto de
investimento destinado à reabilitação de áreas degradadas, conservação e recuperação de
microbacias, nascentes e mananciais, implantação de sistemas de aproveitamento de fontes
alternativas de energia, tratamento de efluentes oriundos de atividades agropecuárias,
produção de alimentos associados a práticas ecologicamente sustentáveis, produção de
insumos orgânicos, inscrição, certificação, inspeção e manutenção de projetos de seqüestro
de carbono e projetos florestais, implantação de manejo florestal sustentado de baixo impacto
em florestas, entre outros.
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Programa de Retenção de Matrizes na Planície Pantaneira

Financiamento para a retenção de fêmeas bovinas.

Programa de Integração Lavoura.Pecuária

Financiamento de itens de investimento fixo e semifixo e de custeio associado, vinculados a
projeto de adoção de sistemas de integração de agricultura com pecuária.

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. PRONAF

Apoio financeiro ás atividades agropecuárias e não agropecuárias, exploradas mediante
emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família.

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAFIReforma
Agrária

Apoio financeiro às atividades agropecuárias e não agropecuárias, exploradas mediante
emprego direto da força de trabalho dos agricultores familiares assentados pelo Programa
Nacional de Reforma Agrária ou beneficiários do Programa de Crédito Fundiário do Governo
Federal.

Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Pesca - PESCART

Apoio ao fortalecimento e à modernização da pesca artesanal da Região Centro-Oeste,
associando compromisso do uso sustentável dos recursos pesqueiros, estimulando a
organização da produção e comercialização com vistas a maior competitividade,
sustentabilidade, geração de emprego e inserção social.

Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Aqüicultura - PROAQÜA

Financiamento de investimentos destinados ao desenvolvimento da aqüicultura na Região
Centro-Oeste, por meio do fortalecimento e da modernização da infra-estrutura produtiva dos
empreendimentos aqüicolas, estimulando a competitividade e sustentabilidade de toda a
cadeia produtiva.

linha Especial. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-
PRONAF - Custeio Plano Safra 200512006

Financiamentos para custeio agrícola e pecuário aos produtores rurais enquadrados nos
Grupos "AlC", "C", "O" e "E", até o montante de R$ 240 milhões, conforme previsto no Plano
Safra 2005/2006, em conformidade com a Resolução Condel/FCO nO243, de 03.06.2005.
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Linha Emergencial de Crédito para Retenção de Matrizes e Crias de Bovinos e Ovinos

Financiamento emergencial para retenção de bovinos para corte e leite e ovinos, afetados
pela seca ocorrida na Região Centro-Sul, especialmente no primeiro semestre de 2005.

Linha Emergencial de Crédito de Custeio para Prevenção e Controle da Ferrugem
Asiática da Soja

Financiamento, mediante abertura de crédito fixo, das despesas necessárias à prevenção e
ao controle da ferrugem asiática da soja, como medida de controle fitossanitário da instalação
e disseminação da praga.

Linha Emergencial de Crédito de Custeio para Prevenção e Controle da Cigarrinha das
Pastagens

• Financiamento, mediante abertura de crédito fixo, das despesas necessárias à prevenção e
ao controle biológico da cigarrinha da pastagem, como medida de controle fitossanitário da
instalação e disseminação da praga.

•
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5. Legislação Editada no Período
5.1. Decreto Presidencial
• 5.951, de 31.10.2006 , publicada no D.O.U. em 01.11.2006

Dispõe sobre os encargos financeiros das operações realizadas com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento, de que trata o art. 10 da Lei no 10.177, de 12 de janeiro
de 2001.

5.2. Portaria Interministerial MI/MF
• 11, de 28.12.2005, publicada no D.O.U. em 23.01.2006

Estabelece normas para estruturação e padronização dos balanços e balancetes dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do centro-Oeste (FCO), do Nordeste (FNE) e
do Norte (FNO).

5.3. Resoluções do Conselho Deliberativo - CONDEUFCO
• 268, de 22.3.2006 - Relatórios de Avaliação do FCO - 1° semestre de 2005.
• 269, de 22.3.2006 - Programação do FCO para 2006:

• Linha Emergencial de Crédito para Retenção de Matrizes e Crias de Bovinos e Ovinos.
• 270, de 22.3.2006 - Programação do FCO para 2006:

• Prorrogação do vencimento de parcelas vencidas em 2005 e vincendas em 2006, de
operações do FCO RURAL.

• 271, de 22.3.2006 - Programação do FCO para 2006:
• Linha Emergencial de Crédito de Custeio para Prevenção e Controle da Cigarrinha das
Pastagens .

• 272, de 22.3.2006 • Programação do FCO para 2006:
• Condições Gerais de Financiamento;
• Itens não financiáveis - Alínea "h".

• 273, de 22.3.2006 - Programação do FCO para 2006:
• Programa de Desenvolvimento de Irrigação e Drenagem.

• 274, de 22.3.2006. Programação do FCO para 2006:
• Condições Gerais de Financiamento;
.10. Assistência Máxima Permitida pelo Fundo.

• 275, de 22.3.2006 • Programação do FCO para 2006:
• Limite Financiável;
• Classificação dos Municípios - Tipologia da Política Nacional de Desenvolvimento
Regional.

• 276, de 11.4.2006 - Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - Exercício de 2005.
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• 271, de 11.4.2006 Programação do FCO para 2006:
• Condições Gerais de Financiamento;
• Classificação quanto ao porte - FCO Empresarial.

• 278, de 11.4.2006 - Programação do FCO para 2006:
• Prorrogação do vencimento de parcelas vencidas em 2005 e vincendas em 2006, de
operações do FCO RURAL.

• 279, de 11.4.2006 - Programação do FCO para 2006:
• Programa de Desenvolvimento de Irrigação e Drenagem.

• 280, de 11.4.2006 • Programação do FCO para 2006:
• Limite Financiável;
• Classificação dos Municípios - Tipologia da Política Nacional de Desenvolvimento
Regional.

• 281, de 23.6.2006. Programação do FCO para 2006:
• Condições Gerais de Financiamento;
• Prorrogação de dividas de operações do FCO Empresarial.

o 282, de 23.6.2006 • Programação do FCO para 2006:
• Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF;
• Financiamento de custeio - Plano Safra 2006/2007.

• 283, de 23.6.2006 • Programação do FCO para 2006:
• Programa de Retenção de Matrizes na Planície Pantaneira;
• Itens Financiáveis -Idade máxima das matrizes.

• 284, de 23.6.2006 - Programação do FCO para 2006:
• FCO - Empresarial;
• Classificação Quanto ao Porte.

• 285, de 18.8.2006 - Programação do FCO para 2006:
• Condições Gerais de Financiamento;
• Prorrogação de dívidas do FCO Empresarial.

• 286, de 18.8.2006 - Programação do FCO para 2006:
• Auditoria de Gestão do FCO, exercício de 2005.

• 287, de 18.8.2006 - Programação do FCO para 2006:
• Auditoria de Gestão do FCO, exercício de 2005.

• 288, de 10.11.2006 - Programação do FCO para 2006:
• Programa de Desenvolvimento Industríal.

- Produção Biodiesel.
• 289, de 10.11.2006 -AUDITORIA DE GESTÃO DO FCO 2005:

Relatório de Auditoria nO175396 - Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-
Geral da União .

• 290, de 10.11.2006 -AUDITORIA DE GESTÃO DO FCO 2005
• Relatório de Auditoria nO 175396 - Secretaria Federal de Controle Interno da
Controladoria-Geral da União.
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• 291, de 10.11.2006 - Programação do FCO para 2006:
• Condições Gerais de Financiamento;
• Prorrogação de dividas do FCO Empresarial.

• 292, de 10.11.2006 - Programação do FCO para 2007:
• Criação de Programa de Microfinanças Sustentáveis.

• 293, de 15.12.2006 - Proposta de Programação do FCO para 2007.
• 294, de 15.12.2006 - Programação do FCO para 2006:

• Linha Emergencial de Crédito de Custeio para Prevenção e Controle da Ferrugem
Asiática da Soja, safra 2006/2007.

• 295, de 15.12.2006 - Programação do FCO para 2007:
• Condições Gerais de Financiamento -Itens não financiáveis - Alinea "L";
• Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional- Teto .
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6. Programação Orçamentária

6.1. Previsão Orçamentária

Origem dos Recursos Previstos para 2006

Em 2006, o montante de recursos previstos para a execução orçamentária do FCO
corresponde a R$ 2.219,7 milhões, representados pelas transferências do Tesouro Nacional
(R$ 858,0 milhões), pela disponibilidade remanescente do exercicio anterior (R$ 670,1
milhões), pelos retornos de financiamentos (R$ 762,9 milhões) e pelo resultado operacional
(R$ 128,5 milhões), deduzidos os recursos comprometidos com parcelas a liberar de
operações contratadas em exercicios anteriores (R$199,8 milhões).
A origem do montantede recursos previstos para 2006 está demonstrada no quadro abaixo:•
Origem
De Exercícios Anteriores (1)

De Retomo de Operações (2)

De Repasses do Tesouro Nacional (3)
Resultado (4)

Recursos comprometidos com parcelas a liberar de
operações contratadas em exercícios anteriores (5)

Total

(em R$ milhões)

Região
670,1
762,9
858,0
128,5

(199,8)

2.219,7

•
(1) As disponibilidades em 31.12.2005 em cada Unidade Federativa foram redistribuidas de acordo com OS percentuais da

programação aprovada.
(2) OS recursos originários de retornos de financiamentos foram alocados às Unidades Federativas, pelo percentual aprovado,

constituindo disponibilidades para novas aplicações .
(3) O valor dos repasses do Tesouro Nacional corresponde â projeção da Secretaria do Tesouro Nacional.
(4) O resultado operacional refere-se à previsão de receitas financeiras e despesas financeiras do Fundo para o exerclcio.
(5) Os recursos comprometidos referem-se às parcelas de operações contratadas em exercicios anteriores, pendentes de

Iíberaçao em 31.12.2005.
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Distribuição Percentual dos Recursos do Tesouro Nacional

Conforme estabelece o art. 159, inciso I, alinea "c" da Constituição Federal e nos termos do
art. 6° da Lei 7.827/89, a União entrega 0,6% do produto da arrecadação do imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza( IR ) e do imposto sobre produtos industrializados
(IPI) para o Fundo Constitucional de Financiamento do centro-Oeste - FCO.
Os recursos oriundos da arrecadação do IR e do IPI são repassados ao Fundo por meio do
orçamento do Ministério da Integração Nacional, conforme determina o art. 7° da Lei 7.827 de
1989, alterada pela Lei 10.177 de 2001.
Segundo projeção da Secretaria do Tesouro Nacional, estimou-se, para o exercício de 2006,
ingresso de recursos da ordem de R$ 858,0 milhões, oriundos da arrecadação do imposto de
renda e imposto sobre produtos industrializados.

A Programação Orçamentária de 2006, aprovada
pela Resolução CONDELlFCO n.o 262, de
09.12.2005 e alterada por Resoluções
posteriores, previu a distribuição de 90% dos
recursos provenientes do Tesouro Nacional às
unidades federativas do Centro-Oeste, de acordo
com os seguintes percentuais: DF -17,1%, GO-
26,1%, MT - 26,1% e MS - 20,7%. Os 10%
restantes referem-se ao Programa de Reforma
Agrária - Pronaf-RA.
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A distribuição percentual dos recursos originários do Tesouro Nacional obedeceu aos
seguintescritérios:

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL DOS RECURSOS
POR UNIDADE FEDERATIVA E PROGRAMAS

~

DF GO MT MS Percentual de
Distribuição

PROGRAMAS
Recursos distribuídos 1'1 17,10 26,10 26,10 20,70 90,00
FCO Rurafl2) 6,84 15,66 15,66 10,35 48,50
FCO Empresarial (3) 10,26 10,44 10,44 10,35 41,50

Recursos a distribuir \q} - - - - 10,00
Pronaf-RA - - - - 1000

Total - - - - 100,00

NOTAS:

(1) Recursos distribuidos: a) os recursos previstos para o FCO Rural e FCO Empresarial poderão ser
remanejados no ãmbito da Unidade Federativa, de acordo com a demanda que efetivamente se
verificar, por solicitação dos Estados e anuência da Secretaria Executiva do CondellFCO;
b) os recursos distribuidos para o Distrito Federal serão aplicados na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entrono - RIDE (exceto nos municípios localizados no
Estado de Minas Gerais).

(2) FCO Rural: em cada Unidade Federativa, os recursos serão aplicados no âmbito dos Programas
de Desenvolvimento Rural, de Integração Rural, Pronatureza, de Retenção de Matrizes na
Planície Pantaneira, Pronaf, Pescart, Proaqüa, de Integração Lavoura-Pecuária, de Irrigação e
Drenagem e Linhas Emergenciaís.

(3) FCO Empresarial: em cada Unidade Federativa, os recursos serão direcionados aos Programas
de Desenvolvimento Industrial, de Infra-Estrutura Econômica, de Turismo Regional, de
Desenvolvimento dos Setores Comercial e de Serviços .

(4) Recursos a distribuir: referem-se aos recursos reservados por Lei ao PRONAF - Reforma Agrária,
que serão destinados às Unidades Federativas conforme a demanda apresentada no Programa.

(5) A assistência para os programas abaixo fica limitada aos seguintes percentuais dos recursos
previstos para o exercício de 2006:

• Programa de Infra-Estrutura Econômica 10%
• Programa de Desenvolvimento dos Setores Comercial e de Serviços 10%

Ao PRONAF-RA- Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Reforma
Agrária são destinados 10% dos recursos aportados no exercício para aplicação em
operações amparadas nos programas oficiais de assentamento, colonização e reforma
agrária, aprovados pelo INCRA, bem como aos beneficiários do Fundo de Terras e da
ReformaAgrária - Bancoda Terra.
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Por Unidade Federativa e Programa

A distribuição dos recursos originários do Tesouro Nacional entre as unidades federativas e as
modalidades de financiamentos, segundo os percentuais previstos na .Programação
Orçamentária de 2006, ficou assim representada no exercicio:

(R$ mil)

(%)
90,OOJ
48,50
41,50
10,00)
10,00

100,00

Região
832.705
448.828
383.877
92.523
92.523
925.228

MT MS
241.485~ ~1.522
144.891 95.761
96.594 95.761

GO
241.485
144.891
96.594

Previsão de Aplicação de Recursos

Modalidades DF
LRecursos Distribuíd()~1~8.21~

FCO Rural 63.286
FCO Empresarial 94.928

CRecursos a Distribuir
PRONAF-Reforma Agrária

TOTAL

i
A programação de aplicação dos recursos em 2006, conforme a previsão do Banco
Administrador, apresenta como estimativa de contratações o montante de R$ 2.219,7 milhões
em financiamentos aos setores produtivos da região, correspondentes á totalidade 'dos
recursos previstos para o período.
O quadro a seguir apresenta as previsões do Banco do Brasil para a realização de
financiamentosdo FCOem 2006, expressas por unidade federatíva e programa:

•

APLICAÇÃO DE RECURSOS PREVISTA PARA 2006
(em R$ mil)

•
Percentual

PROGRAMAS DF GO MT MS REGIÃO Distribuição

Micro e Peauenas Empresas

FCO Emoresarial I 103.750 105.5701 105.570 104.660 419.55dJ 18,~

Mini e Peauenos Produtores Rurais

FCO Rural 69.167 158.355 158.35~ 104.660 490.537 22,10

Pronaf-RA 221.972 10,00

Subtotal I 172.9171 263.92ij 263.92~ 209.320\1.132.05ij\ 51,001

.Médias e Grandes Emoresas
FCO Emoresarial a 123.9941 126.16~ 126.1691 125.0821 501.41411 2260

Médíose Grandes Produtores Rurais
\FCORural I 82.662 189.25' 189.254 125.082 586.25~ 2

Subtotal 206.656 315.42~ 315.423 250.164 1.087.66E 49,00

TOTAL 379.573 579.348 579.348 459.484 1.997.753 90,00

Pronaf-RA 221.97 100e

2.219.721 100,OC
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IResumoGeral \

,!Fco Empresarial 11227.7441 231.73ª 231.7391 229.7421 920.96~1 41,5ª
!Fco Rural ~ 151.829~ 347.60ª1 347.60911 229.742 1.076.7~ 4850

I TOTAL I1379.57311 579.34~ 579.34811 459.48~ 1.997.75~ 90,00
!Pronaf- RA 1I ,I 221.97~1 10,001

I 2.219.72~1 100,00\

•

NOTAS:
(1) A previsão de aplicação para 2006 foi elaborada considerando-se as disposições das

Resoluções Condel/FCO nOs 19712003, 198/2003, 21512004 e 24312005, as Diretrizes
estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional e obedecendo às prioridades
estabelecidas por cada Estado.

(2) Os valores orçados para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
PRONAF - Reforma Agrária correspondem ao percentual estabelecido pela Lei nO9.126/95 e
serão distribuídos às Unidades Federativas de acordo com a demanda.

(3) Observadas as limitações legaís estabelecidas para o PRONAF - Reforma Agrária e para os
programas do FCO Empresarial - Comércio e Serviços e Infra-Estrutura Econõmica, os
recursos serão direcionados aos programas de financiamento de acordo com a demanda que
efetivamente se verificar.

(4) A previsão de aplicação na mesorregião de Águas Emendadas, no exercício de 2006, é de R$
. 118.727 mil.

6.2. Execução Orçamentária
Origem dos Recursos (Previsto X Realizado)

o quadro a seguir apresenta o comparativo entre os recursos previstos e realizados no
exercício:

100,0
106,1

CR$ milh6es)

(%)
100,0
89,0
107,8
218,8

(199,8)
2.355,4

Realizado
670,1
678,8
925,2
281,1

(199,8)
2.219,7

Previsto
670,1
762,9
858,0
128,5

Origem
De ExerclciosAnteriores
De Retomo de Operações
De Repassesdo Tesouro Nacional
Resuttado
Recursoscomprometidos com parcelasa liberar de
operações contratadas em exerclcios anteriores
Total
Obs.:Posiçãoem31.12.2006, valoresnominais

O volume de recursos observado (R$ 2.355,4 milhões) representa 106,1% do montante
previsto para o exercício de 2006. A previsão inicial foi levemente superada, principalmente,
pela realização superior do resultado operacional do Fundo, conforme demonstrado acima.
Também contribuíram para a superação da previsão inicial os repasses do Tesouro Nacional,
que foram realizados em percentual de 7,8 acima do previsto.

•
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Transferências do Tesouro Nacional

As transferências do Tesouro Nacional, provenientes da arrecadação do imposto sobre renda
e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados totalizaram R$
925,2 milhões. O quadro a seguir ilustra o comportamento mensal dos repasses de recursos
da União, comparativamente à previsão inicial:

R$mil

Previsto(t) Realizado
Valor Nominal Valor Nominal 2) Valor Atualizado 3

janeiro 64.833 70.687 72.006
fevereiro 65.941 75.740 77.065
março 71.752 79.729 80.991
abril 75.047 63.833 64.757
maio 84.707 98.532 99.811
junho 82.068 70.137 70.901
julho 67.391 86.622 87.396
agosto 69.335 74.954 75.436
setembro 64.467 51.328 51.600
outubro 66.178 81.420 81.733
novembro 68.888 77.726 77.898
dezembro 77.396 94.521 94.558
Exercício 858.001 925.228 934.151

(1)Projeção da STN. (2) Valor nominal, regime financeiro. (3) Valor atualizado pela TR de 31.12.2006

Comparando com o mesmo período do exercício anterior, observa-se um incremento de 8,0%
no montante de recursos oriundos do Tesouro Nacional, conforme demonstra o quadro
abaixo:

(R$ mil)

Mês 2006 2005 (%)
janeiro 72.006 61.577 116,9
fevereiro 77 .065 69.243 111,3• março 80.991 81.331 99,6
abril 64.757 70.938 91,3
maio 99.811 79.913 124,9
junho 70.901 77 .201 91,8
julho 87.396 63.218 138,2
agosto 75.436 64,847 116,3
setembro 51.600 40.576 127,2
outubro 81.733 75.789 107,8
novembro 77.898 60,214 129,4
dezembro 94.558 120.263 78,6
TOTAL 934.151 865.109 108,0

Obs,:valoresatualizadospelaTR,posiçãoem31.12.2006.
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7. Projetos e Instituições Beneficiados por Renúncia Fiscal
Não há dados a relatar.

8. Avaliação Sócio-Ecônomica das Operações do FCO e
Resultado do Acompanhamento e Fiscalização dos Projetos
Financiados
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Em valores atualizados pela TR de 31.12.2006, as contratações em cada Unidade Federativa
ficaram assim representadas: DF: R$ 159.742 mil; GO: R$ 638.548 mil; MS: R$ 259.296 mil;
MT: R$ 395.480 mil; Região: R$ 1.453.066 mil.
As operações contratadas no Programa Retenção de Matrizes na Planície Pantaneira estão
incluidas no Programa de Desenvolvimento Rural/Integração e totalizaram R$ 2.702 mil ao
final do exercicio, sendo que R$ 1.785 mil foram contratados com beneficiários do Estado de
Mato Grosso do Sul e R$ 917 mil com beneficiários do Estado de Mato Grosso.
Apenas o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou operações contratadas no Programa
Retenção de Matrizes e Crias de Bovinos e Ovinos, incluídas no Programa de
Desenvolvimento Ruralllntegração, totalizando R$ 35.292 mil ao final do exercício.
Quanto aos Programas de Combate e Prevenção da Ferrugem Asiática e Destruição de
Soqueiras do Algodão, incluídos no Programa FCO Rural Custeio, as operações contratadas
atingiram o montante de R$ 2.305,8 mil, distribuídos conforme a seguir: DF: R$ 40,3 mil; GO:
R$ 534,6 mil; MS: R$103,9 mil; e MT: R$1.627,0 mil.
No período, foram contratadas 5 operações com cooperativas de produtores rurais e de
empresários, totalizando o valor de R$ 9.095 mil.

(R$ mil)

PROGRAMAS DF GO MS MT REGIÃO

EMPRESARIAL 116.539 179.824 79.807 115.015 491.186
Industrial 18.768 111.515 46.638 63.643 240.565
Infra-estrutura 30.153 425 4.131 12.232 46.940
Turismo 369 2.154 1.303 2.443 6.268
Com ércio e Serviços 67.250 65.730 27.735 36.698 197.413

RURAL 41.876 455.764 177.204 278.319 953.164
R u ra I/lnteg ra çã o 29.168 269.284 147.635 134.749 580.836
PRONAF 9.651 168.237 18.541 51.110 247.539
PRONAF-RA 1.361 14.884 2.742 81.965 100.952
Pronatureza 1.235 1.474 2.365 474 5.548• Custeio 460 1.711 532 4.321 7.025
Comercialização O 174 5.390 5.700 11.264

Total Geral 158.416 635.588 257.011 393.335 1.444.350
Obs.:valoresnominaisem31.12.2006

O Distrito Federal contratou 2.472 operações, no valor de R$ 158,4 milhões, sendo que R$
40,8 milhões foram originários dos municípios participantes da RIDE - Região Integrada de
Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, representando 25,7% do total contratado na
UF.
O Estado de Goiás aplicou o maior volume de recursos entre as Unidades Federativas,
registrando contratações no valor de R$ 635,6 milhões, equivalentes a 44,0% do total da
Região. Os números do Estado de Mato Grosso totalizam R$ 393,3 milhões de investimentos
com recursos do Fundo, correspondentes a 27,2% do montante do exercício. Relativamente
aos números do Distrito Federal, registrou-se evolução em relação ao mesmo período do ano
anteríor, quando as contratações representaram 9,0% do total aplicado na Região, sendo que
neste periodo o índice subiu para 11,0%.
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Em quantidade de operações, o Estado de Goiás realizou 30,4 mil financiamentos, cerca de
58,5% da quantidade total observada na Região. Destes, 26,4 mil contratos referem-se a
operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

Os investimentos do FCO Empresarial, representados pelas operações realizadas ao amparo
dos Programas de Desenvolvimento Industrial, de Infra-Estrutura Econômica, de Comércio e
Serviços e do Turismo Regional somaram R$ 491,2 milhões, representando 34,0% das
aplicações totais do período.
As contratações do FCO Rural (Programas de Desenvolvimento Rural, de Integração Rural,
Pronatureza, de Retenção de Matrizes na Planicie Pantaneira, Pronaf, Pescart, Proaqüa, de
Integração Lavoura-Pecuária, de Irrigação e Drenagem e Linhas Emergenciais) atingiram R$
953,1 milhões, equivalentes a 66,0% do total aplicado no exercício.

Contratações por Porte e Programa

Para enquadramento nos financiamentos do FCO, os beneficiários são classificados pelo
porte, de acordo com critérios aprovados pelo CONDEUFCO. No exercício de 2006, os
parâmetros observados para definição do porte dos mutuários foram os seguintes:

Produtores rurais - de acordo com a renda bruta agropecuária anual prevista:
• Mini - até R$ 80 mil;
• Pequeno - acima de R$ 80 mil e até R$ 160 mil;
• Médio - acima de R$ 160 mil e até R$ 1 milhão;
• Grande - acima de R$ 1 milhão.
Empresas - com base no faturamento bruto anual:
• Micro - até R$ 433 mil;
• Pequena - acima de R$ 433 mil e até R$ 2.133 mil;
• Média - acima de R$ 2.133 mil e até R$ 35 milhões;
• Grande - acima de R$ 35 milhões.

Os critérios de classificação de porte do FCO Empresarial foram alterados pela Resolução na
277, de 11.04.2006. Os critérios anteriores eram os seguintes: micro - até 700 mil; pequena -
de R$ 700 mil até R$ 6.125 mil; média - acima de R$ 6.125 mil até R$ 35 milhões; grande -
acima de R$ 35 milhões.
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As contratações ao final do exercício, em valores nominais, em relação ao porte do
beneficiário, à Unidade da Federação e ao programa de financiamento, estão representadas
nos quadros abaixo:

{R $ mil)
PROGRAMAS G ra n d e M ~ d lo Pequeno MlnllMicro TOTAL

In d u strls!
• Q u a n tid a d e 31 ., , 22 , 22 326
• Valo r 168.973 45.012 1 9.922 6.658 240.565

In tta ~e s tru tu ra
- a uantidade • 1 3 1 1 o
• Valo r 42,302 82 4 .1 8 1 37. 46.940

Turismo
a u a n t1d a d e 1 2 28 4 O

- Valo r 3.552 2 .7 1 6 6.268
Comércio • Serviços

- Q u a n tld a d e 31 104 7 1 9 1 .224 2,0 78
• Valo r 36.31 7 37.0 O 2 7 1 .564 52.530 1 97 . .4 1 3

R u ralllnteg façao
Q uanlldade 289 1 .756 2.176 1 .35 O 5.571

• Valo r 196.363 255.002 90.200 39.271 580.836
PRONAF

- a u a n tid a d a .4.641 31 .3 O 3 35.944
- V 8 lo r 72.047 175.493 247.539• PRONAF-RA
a u a n tld a d e 2 92 7.691 7.785

- V 8 lo r 34 1 .2.4 9 99.669 100.952
Prona1ureza

-Quantidade 7 19 1 8 , O 54
• Valo r 1 .4 4 6 2.871 9 1 4 318 5.548

Com erclallzaç80
Q u 8 n tld a d e 1 1 3 1 4

• Valo r 14. 1 1 .1 1 9 1 1 .264
Custeio

• O u e n t ld a d e 57 47 37 7 1 48
• Velo r 4.781 1 .495 686 62 7.025

TotalGeral .2 1 1 .9 9 3 7 .8 2 O 41.736 51.970
450.328 352.618 264.314 377.090 1.444.350

•

Em valores atualizados pela TR de 31.12.2006, os tomadores de grande porte contrataram R$
452,9 milhões, os de médio porte R$ 354,9 milhões, os de pequeno porte R$ 266,4 milhões,
os de menor porte R$ 378,9 milhões, totalizando R$ 1.453,1 milhões.
Os empreendimentos de mini e pequenos produtores rurais, micro e pequenas empresas,
suas associações e cooperativas representaram 95,3% do número total de operações
contratadas no per iodo, absorvendo R$ 641,4 milhões, equivalentes a 44,4% do montante de
recursos aplicados. Os grandes e médios produtores rurais e as empresas de grande e médio
portes aplicaram R$ 802,9 milhões para o financiamento de suas atividades produtivas, o
correspondente a 55,6% do total de recursos destinados à Região. Vale registrar que muitos
projetos de grandes empresas ou grandes produtores rurais são estruturantes, beneficiando
diretamente os tomadores de menor porte, a exemplo de operações contratadas nos
programas de convênio de integração rural (empresa integradora e integrados).

(R$mil)

PORTE DF GO MS MT REGIÃO (%)

Grande I Médio 110.432 318.040 191.063 183.410 802.946 55,6
Pe uenolMinilMicro 47.983 317.548 65.948 209.925 641.404 44,4
Total 158.416 635.588 257.011 393.335 1.444.350 100,0
Obs.:valoresnominaisem31.12.2006

De acordo com a prioridade estabelecida pelo Conselho Deliberativo do Fundo (CondeI/FCO)
foi estabelecido o percentual mínímo que 51% dos recursos do Fundo para contratações junto
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ao público de menor porte. No período, conforme nota-se no quadro acima, as operações com
micro e pequenos empresáríos e com mini e pequenos produtores rurais atingiram o
percentual de 44,4% em relação às contratações totais do exercício.

Contratações na Mesorregião de Águas Emendadas

O demonstrativo abaixo apresenta as contratações realizadas nos municípios de Goiás
integrantes da mesorregião de Águas Emendadas, segregados em porte do mutuário e
programa de financiamento:

(R$mil)

Porte Empresarial PRONAF Rural Total
Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor

Grande 2 35.632 24 8.651 26 44.284
Médio 9 3.676 228 22.367 237 26.042
Pequeno 97 5.713 866 12.569 298 13.137 1.261 31.418• MlnllMlcro 215 8.024 8.921 48.905 309 9.326 9.445 66.254

323 53.044 9.787 61.474 859 53.481 10.969 167.999
000.: valores nominais em 31.12.2006

A previsão de contratação com esses municípios foi superada em 42,2%, considerando que
na Programação Anual do FCO para o exercício foi estabelecido como meta a contratação de
R$ 118,0 mil.

•

Contratações com Beneficiários que Obtiveram Empréstimos pela 1a Vez
(R$ rriI)

Porte DF GO MS MT Tola!
Qld. Valor Qld. Valor Qld. Valor Qld. Valor Qld. Valor

Glmde 19 33.158 52 68251 48 59.130 51 77.542 170 238.081
Médio 75 29.334 416 92.908 237 33.334 212 60.941 940 216.518
Pequeno 377 22.156 2938 96.484 406 27.686 1.381 52803 5.102 199.128
MinilMicro 928 15.209 9.885 99.502 1.613 20.521 7.774 113.676 20.200 248.908

1.399 99.856 13.291 357.146 2.304 140.671 9A1a 304.962 26A12 902.635
Obs.: valores nominais em 31.12.2006

Analisando a base de operações contratadas com recursos do Fundo, verificamos que, no
exercício de 2006, do montante de 51.970 contratos realizados, totalizando R$ 1.444,3
milhões, 26.412 operações foram realizadas com novos beneficiários, atingindo a cifra de R$
902,6 milhões, representando 62,5% dos recursos aplicados.
O Estado de Goiás apresentou maíor número de contratos realizados - 13.291, bem como o
maior volume de recursos aplicados - R$ 357,1 milhões, representando 50,3% e 39,5% dos
totais verificados na Região. Seguindo de perto, o Estado de Mato Grosso realizou 9.418
operações que totalizaram R$ 304,9 milhões.
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Contratações com Valor Superior a R$10 milhões
RSmil

Programa DF GO MS MT Total
Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor

Comércio e serviços 1 14.278 1 14.278
Desenvolvimento Industrial 1 29.554 1 20.803 2 40.791 4 91.148
Infra-estnrtura Econômica 1 3O.lXXl 1 12.150 2 42.150
Desenvolvimento Rural 2 24.074 3 43.358 5 67.432
Total 2 44.278 3 53.628 4 64.160 3 52.941 12 215.008
000.: valores nominais em 31.12.2006

o quadro acima sintetiza as operações contratadas no exercício de 2006 com valores
superiores a R$ 10 milhões e informadas analiticamente ao Ministério da Integração Nacional,
conforme estabelecido no item "2b" da Resolução Condel/FCO nO127, de 05.12.2001.
Estima-se, com base nas informações prestadas nos referidos projetos, que foram mantidos
ou gerados cerca de 7 mil empregos diretos e 10 mil empregos indiretos, significando que

• para cada R$ 12,5 mil investido na região 1 posto de trabalho foi gerado ou mantido.

Contratações por Tipologia

O demonstrativo abaixo apresenta as contratações realizadas no exercício por tipologia e
Unidade da Federação, conforme previsto na Programação Anual do FCO 2006:

R$ rril

Contratações no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-
Reforma Agrária - PRONAF.RA

O Banco do Brasil, em conformidade com a Programação Anual de 2006, destinou ao
PRONAF-RA 10% dos recursos para aplicação na região.
A aplicação no referido Programa não depende exclusivamente do Banco do Brasil, uma vez
que, além da aprovação ou reconhecimento dos projetos pelo INCRA, cabe aos Conselhos
Estaduais de Desenvolvimento Sustentável - CEDRS, a partir de estudo e proposta de suas
Câmaras Técnicas de Crédito Rural- CTCR, definir:
> os Projetos de Assentamento do INCRA ou Projetos Estaduais e Municipais de
Assentamento por este reconhecidos;

> as familias beneficiárias do Programa de Crédito Fundiário do Governo Federal, inclusive
do Fundo de Terras e Reforma Agrária, Cédula da Terra e Projeto de Crédito Fundiário e
Combate á Pobreza Rural, aptas a receber os financiamentos.

Total
CIld. Valor
16.441 703.352
13.257 225.987
22.272 515.011
51.970 1.444.350

MT
Qld. Valor
1.998 120.975
7.174 113.892
5.343 158.468
14.515 393.335

MS
Qld. Valor
629 37.801
1.251 29.690
2.683 189.520
4.563 257.011

GO
Qld. V:JkJr
12.921 426.980
4.832 82.405
14246 167.023
31.999 676.409

DF
Qtd. VaJor
893 117.595

TIpoIogia

A/laRenda
Dinanica
Estagnada
Tataf 893 117.595
000.: valoJe5 nominais em 31.12.2006

•
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Não obstante, o Banco do Brasil mantém constante troca de informações com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário com o objetivo de incrementar as aplicações do PRONAF - Reforma
Agrária e, assim, reduzir o volume de recursos do FCO reservados e não utilizados no âmbito
do Programa.
Entretanto, em relação ao mesmo período do exercício anterior, percebe-se um incremento de
27,2% nas contratações de operações com o público de reforma agrária, que totalizaram R$
79,3 milhões e R$100,9 milhões nos finais dos exercicios 2005 e 2006, respectivamente.

Contratações no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
PRONAF/FCO

o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF tem por finalidade
promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores
familiares. O Programa oferece apoío financeiro ás atividades agropecuárias e não
agropecuárias exploradas com emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua
familia, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
No exercício de 2006, o Banco do Brasil financiou 35.944 projetos de agricultores familiares,
com investimentos totais da ordem de R$ 247,5 milhões, conforme espelha o quadro abaixo,
por unidade da federação:

QlIIbatd\;õ::!> CF
- Q.a1idade 1.324
- vaJor 9.651

Obs.: valores nominais em 31.12.2006

00
25.046
168.237

lV5
2955
18.541

MT
6.Em
51.110

(Rp rTiQ
lOTAI..

35.944
247.539

•
No Estado de Goiás verificou-se o maior volume de empreendimentos financiados ao abrigo
do PRONAF. Foram 25,0 mil projetos de agricultores familiares assistidos com recursos do
Fundo, correspondentes a 69,7% do total de operações realizadas ao amparo do
PRONAF/FCO no período, com investimentos totais de R$168,2 milhões.

O demonstrativo a seguir apresenta a quantidade de postos de trabalho gerados ou mantidos
em decorrência dos financiamentos realízados com recursos do FCO, no âmbito do PRONAF:

Empregos DF
- Diretos 199
-Indiretos 310
TOTAL .509
Obs.: posição em 31.12.2006

GO
4.806
7.140
11.946

MS
932
1.135
2.067

MT
2.334
3.624
5.958

TOTAL
8.271
12.209
20.480
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A carteira de financiamento do PRONAF/FCO, com exceção dos agricultores enquadrados no
Programa de Reforma Agrária, registrou, em 31.12.2006, saldos totais de R$ 558,5 milhões,
assim distribuidos, por atividade produtiva e unidade da federação:

(R$ mil)

Setor DF GO MS MT TOTAL
- Agricultura 138 360 773 4.711 5.982
- Custeio 1.472 124.895 23.496 23.674 173.536
- Investimento 6.148 176.097 55.184 119.821 357.251
- Pecuária 101 6.342 1.623 13.662 21.728
TOTAL 7.859 307.694 81.076 161.868 558.497
Obs.: posiçãoem31.12.2006

o setor de investimento, com saldos de R$ 357,2 milhões, representou 63,9% dos recursos
aplicados ao abrigo do PRONAFIFCO. Entre as unidades federativas, o Estado de Goiás
registrou o maior volume de investimentos em projetos dos agricultores familiares,

• apresentando saldos da ordem de R$ 308,6 milhões, ao final do exercicio.

8.2. Retornos de Operações de Crédito

.Previsto IIReallzado

780.000
760.000
740.000
720,000

700.000
680.000
660.000
640.000
620.000

Realizado
46.685
40.206
46.311
55.886
56.972
57.081
57.946
56.934
56.181
62.722
66.845
75.073
678.841

Previsto
83.225
35.283
68.241
44.978
54.549
69.998
91.003
61.368
56.520
63.026
64.821
69.891
762.904

Perlodo
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Selem bro
Outubro
Novembro
Dezembro

Exercício

o quadro abaixo apresenta os retornos de capital dos financiamentos do FCO registrados no
período, comparativamente à previsão inicial:

(R$ mil)
%
56.1
114.0
67,9
124,3
104,4
81.5
63,7
92,8
99,4
99.5
103,1
107,4
89,0•

Os retornos de capital são redistribuidos às Unidades Federativas e ao PRONAF-RA de
acordo com os percentuais previstos na programação orçamentária do exercício, No período
foram realizados 89,0% dos retomos previstos. A realização abaixo da prevista é proveniente,
principalmente, da crise do agronegócio no exercicio, o que motivou o Condel/FCO a autorizar
prorrogação das parcelas vencidas dos financiamentos.
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8.3. Situação dos Recursos

~RI:<:URSOS _ _ _
Refonna Agária
Demais Programas

CR$ mil)
Ref.Agrária DF GO MT MS TOTAL

676.383 857.170 2.710.n4 2.281.132 1.637.857 _ 8.163.317]
67638fl~ • --.J~---676.383

857.170 2.710.n4 2281.132 1.637.857 7.486.934

2.608.361 2.051.076 1.404.701 7.102.624]
I 531.';151

2.508.361 2.051.076 1.404.701 6.570.566

202.414 230.056 233.156 1.060.793 J
.....-l 144.426

202.414 ZlO.056 233.156 916.368

146.510 43.256 37A63 270'588]
__ ~ 13:lxl6

146.510 43.256 37.463 257.561

55.903 186.800 195.694 _790.205]
I 131.419

55.903 166.800 195.694 656.766

13.006 30.352
àOO6)~ .

30.352

220.390

2&>.742

606.429

131A19 220.390
131.4191•.•. -'

144A26 250.742
144.4261~ _

531.957 606A29
531.9571

["'-p'~B.AS AUBERAR
Refonna Agária
DemaisPrugramas
15. ()ISPON11l11!D~ ORÇAMENTARlA(3- 4)
Refonna Agaria
Demais PrugldllldS

Obs.: posição em 31.12.2006

13. IllSPOMBlUDADEllf'lNANC. (1; 2)
Refonna Agária
Demais Prognul laS

1fí'I~~
Refonna Agária
Demais Programas

•
o volume de recursos do FCO atingiu, em 31.12.2006, a soma de R$ 8.163,3 milhões. Os
saldos de recursos aplicados nos financiamentos aos setores produtivos da Região Centro-
Oeste somaram R$ 7.102,5 milhões, correspondentes a 87,0% da dotação do Fundo. Desse
total, R$ 531,9 milhões referem-se aos financiamentos a assentados e colonos beneficiários
do Programa Nacional de Reforma Agrária.
A disponibilidade financeira observada ao final do exercício é de R$ 1.060,8 milhões,
representando 12,9% do montante de recursos do FCO. Os recursos financeiros disponiveis
no final do exercício são redislribuídos às Unidades Federativas da Região centro-Oeste de
acordo com os percentuais aprovados pelo CONDEUFCO na Programação Anual 2007.
Considerando as parcelas pendentes de liberação de operações contratadas até 31.12.2006,

• a disponibilidade orçamentária encerrou o exercício em R$ 790,2 milhões.

8.4. Remuneração dos Recursos Disponíveis
Enquanto não desembolsados pelo Banco, os recursos do FCO são remunerados pela taxa
extra-mercado divulgada pelo Banco central do Brasil, conforme o art. 4°, da Lei 9.126, de
10.11.95, com a redação dada pela Lei 10.177, de 12.01.2001.
O Banco do Brasil creditou ao Fundo, no exercicio de 2006, o montante de R$ 120,4 milhões,
correspondente à remuneração das disponibilidades do período.

33



Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - r"""'CO

8.5. Remuneração dos Recursos Aplicados

Os recursos desembolsados em decorrência dos financiamentos concedidos aos beneficiários
do Fundo são remunerados pelas taxas de juros pactuadas com os mutuários, deduzido o dei
credere1 do agente financeiro.
O FCO registrou, no período em exame, receitas da ordem de R$ 255,8 milhões, relativas aos
encargos financeiros das operações contratadas com recursos do Fundo, conforme
estabelecido pelo art. 2° , da Lei 10.117, de 12.01.2001.

8.6. Situação da Carteira de Financiamentos

Financiamentos - Programa e Unidade Federativa• O quadro a seguir apresenta os saldos totais da carteira de operações do FCO, em
31.12.2006, distribuida por programa e unidade federativa:

(R$ ml9

PROGRAMAS DF GO MS MT TOTAL
EMPRESARIAL 313.466 686.680 328.664 464.507 1.793.317

Industrial 154.147 447.897 175.247 193.186 970.477
Infra-estrutura 39.460 51.885 55.258 149.655 296.258
Turismo 4.644 9.018 20.272 11.566 45.500
Comércio Serviços 115.209 177.880 77.887 110.101 481.076
capital de Giro 6 6

RURAL 306.808 1.884.384 1.187.171 1.930.844 5.309.206
Ruralnntegração 282.924 1.505.117 992.150 1.385.319 4.165.510
PRONAF 7.859 307.694 81.076 161.868 558.497
PRONAF.RA 7.835 55.098 79.050 289.292 431.274
PAPRA 6.011 7.605 31.268 55.799 100.683
Pronatureza 1.762 2.888 3.214 7.849 15.713
Comercialização 3.737 22.268 26.006
Custeio 416 2.245 413 8.448 11.523

Total Geral 620.274 2.571.064 1.515.835 2.395.351 7.102.524• Obs.: saldos de financiamentos. posição em 31.12.2006.

Os saldos das operações rurais, com a soma de R$ 5.309,2 milhões, correspondem a 74,8%
da carteira de financiamentos do FCO. Os projetos do setor empresarial apresentam saldos
de R$ 1.793,3 milhões, equivalentes a 25,2% dos financiamentos totais. No FCO Empresarial,
as atividades do segmento industrial se destacam com saldos na ordem de R$ 970,4 milhões,
enquanto no FCO Rural, a carteira do programa Rural/Integração encerrou o exercicio com
saldos de R$ 4.165,5 milhões.

I Comissão auferida pelo agente financeiro em função do risco de crédito assumido com os contratantes da operações.
34



Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO

Financiamentos - Porte e Unidade Federativa

A distribuição dos saldos totais da carteira de financiamentos do FCO, em relação ao porte
dos financiados, encontra-se espelhada no demonstrativo a seguir:

(R$ mil)
REGIAO
2.393.346
1.953.767
1.769.439
941.024
44.947

7.102.524

MT
921.739
527.677
667.284
245.043
33.607

2.395.351

PORTE DF GO MS
Grande 266.748 678.087 526.772
Médio 150.506 811.561 464.023
Pequeno 134.263 612.365 355.527
Mini/Micro 67.330 460.571 168.080
Cooperativa 1.429 8.479 1.433
Total 620.274 2.571.064 1.515.835
Obs.:saldosde financiamentos.posiçãoem31.12.2006

O perfil da carteira de operações do FCO mostra uma concentração de recursos nos negócios
dos mini, pequenos e médios produtores rurais e das micro, pequenas e médias empresas e
de suas associações e cooperativas. Esses segmentos respondem por 66.3% dos saldos
devedores registrados em 31.12.2006, atingindo a cifra de R$ 4.709,2 milhões.
Os empreendimentos dos grandes produtores rurais e das grandes empresas registram
débitos de R$ 2.393,3 milhões, o equivalente a 33,7% dos saldos globais da carteira de
financiamentos do Fundo.

•
Financiamentos Alongados - Lei 9.138/1995 e 10.437/2002

A carteira de financiamento das operações objeto de alongamento nos termos da Lei 9.138/95
e 10.437/2002 (securitização I e 11)apresentaram saldos de R$ 269,5 milhões ao final do
exercício, conforme demonstra o quadro a seguir, por unidade federativa e programa:

(R$ mil)

Programas DF GO MS MT REGIAO
jPAPRA 36 O 1.339 1.077 ~~2J• - Custeio 7 392 400

- Investimento 29 946 1.077 2.052
[~I.!~L_ 63.239 76.593 60.288 66.976 267.0M]

- Custeio 97 97
- Investimento 63.239 76.593 60.288 66.878 266.998

Total 63.275 76.593 61.626 68.053 269.547
Obs.posiçãoem31.12.2006

Financiamentos Renegociados - PESA(l)

Aos titulares de operações rurais contratadas até 20.06.1995, em qualquer situação, ou
contratadas entre 20.06.1995 e 31.12.1997, sujeitas a encargos financeiros pós-fixados, foi
facultado renegociar os débitos nos moldes da Resolução CMN/BACEN n.O 2.471, de
26.02.1998, alternativamente às condições previstas no art. 3° da Lei 10.177, de 2001.

(I) PESA- ProgramaEspecialdeSaneamentodeAtivos
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Trata-se de renegociação ao amparo do Programa Especial de Saneamento dos Ativos -
PESA em que o mutuário adquire Certificados do Tesouro Nacional - CTN e os oferece ao
Banco credor como garantia de pagamento da dívida renegociada.
No final do exercício de 2006, os saldos das operações renegociadas ao abrigo do PESA
somaram R$ 49,7 milhões, conforme espelha o quadro a seguir:

(R$mil)
UF PRONAF Rural Industrial Turismo Infra-Estrutura TOTAL

DF
- Quantidade 3 89 24 116
- Valor 6 23.417 9.442 32.865

GO
- Quantidade 215 2.246 114 20 2.595
- Valor 775 139.298 42.572 4.065 186.709

MS
- Quantidade 345 910 51 26 1.332
- Valor 1.153 43.332 27.958 15.201 87.644

MT
-Q uantidade 1.814 1.874 40 3 1 3.732
- Valor 9.059 86.215 19.216 366 3 114.860

Total Geral 2.377 5.119 229 49 1 7.775
10.993 292.262 99.188 19.631 3 422.077

Obs.:saldosde financiamentos,posiçãoem31.12.2006

Financiamentos Renegociados - Lei 10.177/2001

A Lei 10.177, de 12.1.2001, permitiu a substituição dos encargos financeiros das operações
em estoque para as novas taxas de juros prefixadas. O citado dispositivo legal também
autorizou a renegociação, prorrogação e composição das dívidas realizadas com recursos do
Fundo, contratadas até 31.12.1998.
A Lei autorizou que fossem acrescidos até 10 anos ao prazo final das operações,
estabelecendo-se novo esquema de amortização, de acordo com a capacidade de pagamento
do devedor. O prazo para formalização das renegociações estendeu-se até 30.10.2003,
conforme art. 11 da Lei 10.696/2003, regulamentada pela Resolução BACEN n.o3.115/2003.
Ao final do exercício, a carteira de financiamento das operações renegociadas ao amparo da
Lei 10.177, de 2001, apresentou saldo de R$ 422,0 milhões, correspondentes a 7,8 mil
operações, conforme o quadro a seguir, por programa e Unidade Federativa:

•

•

UF Saldos
Distrito Federal 3.795
Goiás 15.978
Mato Grosso do Sul 6.977
Mato Grosso 23.032
TOTAL 49.782
Obs.:saldosde financiamentos,posiçãoem31.12.2006

(R$ mil)
(%)
7,6
32,1
14,0
46,3
100,0
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Do total de operações renegociadas, o setor rural, representado pelos financiamentos dos
Programas de Desenvolvimento Rural e PRONAF, apresentou a maior participação, com 7,5
mil operações, 96,4% da quantidade, e valor de R$ 303,2 milhões, correspondentes a 71,9%
dos saldos devedores das operações renegociadas.

Relativamente ao porte dos mutuários, os saldos das operações que tiveram alteração dos
encargos financeiros ou foram renegociadas para taxa de juros prefixada estão apresentados
no quadro a seguir:

(R$mil)
UF Grande Médio Pequeno Mini/Micro Cooperativa TOTAL

DF
- Quantidade 11 44 49 12 116
- Valor 9.105 12.863 9.600 1.297 32.865

GO

• - Quantidade 73 734 1.033 753 2 2.595
- Valor 32.363 72.130 59.849 19.901 2.466 186.709

MS
- Quantidade 72 452 507 301 1.332
- Valor 20.962 32.216 22.655 11.811 87.644

MT
- Quantidade 186 835 1.481 1.230 3.732
- Valor 28.929 48.913 26.526 10.492 114.860

Tolal Geral 342 2.065 3.070 2.296 2 7.775
91.359 166.122 118.629 43.501 2.466 422.077

Obs.: saldosde financiamentos,posiçãoem31.12.2006

o Estado de Mato Grosso apresenta-se com 3,7 mil contratos reformulados e o Estado de
Goiás apresenta saldos de operações renegociadas na ordem de R$ 186,7 milhões,
correspondentes a 48,0% e 44,2%, respectivamente, dos números totais observados na
Região.
Em quantidade de operações, verifica-se que os mutuários de minilmicro e pequeno portes

• tiveram a maior participação nas renegociações, representando 69,0% da quantidade.
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Prorrogações Concedidas no Exercício de 2006

A Resolução Condel/FCO n° 270 e 278, de 22.3.2006 e de 11.08.2006, autorizaram a
prorrogação do vencimento de parcelas vencidas em 2005 e vincendas em 2006, de
operações do FCO RURAL. A seguir quadro demonstrativo das referidas prorrogações:

R$rTil

FOORLmI.. [F 00 N5 MT lOTAI..
29.495 200.870 160.207 271.642 670.214

TOOlI Geral 29.495 208.870 160.207 271.642 670.214
Posição em 31.12.2006

Financiamentos - Risco Operacional

• Com a edição da MP 2.196, de 2001, que dispôs sobre o Programa de Fortalecimento das
Instituições Financeiras Federais, o risco operacional dos financiamentos contratados até
30.11.1998 foi assumido pelo FCO. Em conseqüência, o deI credere do agente financeiro
ficou reduzido a zero. A legislação citada também facultou o repasse dos recursos do Fundo
ao Banco Administrador para que este realize operações de crédito em seu nome próprio e
com risco exclusivo, com deI credere limitado a 6% ao ano.
Em decorrência do disposto na MP 2.196/2001, a carteira de financiamentos do Fundo passou
a apresentar quatro grupamentos de risco operacional, a saber: operações contratadas até
30.11.1998 - risco 100% FCO; operações contratadas entre 01.12.1998 e 30.06.2001 - risco
compartilhado (50% FCO e 50% BB); operações contratadas a partir de 01.07.2001 - risco
100% BB e operações contratadas no Programa PAPRA - Risco Procera.
O quadro a seguir apresenta um resumo da classificação da carteira por modalidade de risco
operacional:• Risco Operacional

Banco do Brasil
Compartilhado
FCO
PROCERA/PAPRA
Total
000.: posição em 31.12.2006

% do risco

100%
50%
100%
100%

Saldo das
operações
5.417.198
270.653

1.313.891
100.781

7.102.524

(R$miQ
Participação

(0/0)
76,27
3,81
18,50
1,42
100,0

Risco 100% Banco do Brasil

Diante da prerrogativa criada pela MP 2.196/2001, o Banco do Brasil passou a considerar os
recursos do FCO que lhe foram repassados como Capital de Referência - Nivel 11. Em
conseqüência, o risco das operações contratadas a partir de 1° de julho de 2001 é
integralmente assumido pelo Banco, que percebe deI credere correspondente a 6% ao ano.
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o demonstrativo a seguir apresenta a carteira de financiamento contratado com risco
exclusivo do agente financeiro, por programa e unidade federativa:

Risco Compartilhado
Por força do disposto no art. 60 da Lei n.o 10.177, de 2001, o risco das operações contratadas
a partir de 10 de dezembro de 1998 passou a ser compartilhado com o Fundo, à razão de
50%, e o dei credere do agente financeiro reduzido para 3% ao ano. Os financiamentos do
PRONAF - Reforma Agrária não se enquadram nessa regra, visto que o risco é integral do
FCO, nos termos do art. 70 da Lei 9.126/95.
Os saldos da carteira de risco compartilhado totalizaram, ao final do exercicio, R$ 270,6
milhões, equivalentes a 3,8% do total de financiamentos do FCO.
O quadro a seguir apresenta os saldos da carteira de operações contratadas com risco
compartilhado, por programa de financiamento e unidade federativa:

DF
277.543
115.205

2.736
122.651
36.949

166.776

•

PROGRAMAS
IER1l're~arl~L_
Comércio e Serviços
Desenvolvimento do Turismo Regional
Desenvolvimento Industrial
Infra-estrutura Econômica
tRural
Comercialização
Custeio 416
Desenvolvimento Rural 157.093
PRONAF 7.530
PRONATUREZA 1.736
Total Geral 444.321
000.: saldosde finarn:iamentos,posição em 31.12.2006

GO
606.802
177.855

5.764
371.331
51.653

1.465.041
3.737
2.234

1.156.040
300.361

2.669
2.071.844

MS
263.167
77.864
4.644

125.926
54.532

909.007

413
827.039
78.341
3.214

1.172.174

(R$ miQ
MT TOTAL
440.741 1.588.253 I
110.101 461.024

9.366 22.713
171.663 791.571
149.612 292.945

1:~_6-=-119__ 3,6?!l".9~[J
22.268 26.006
6.441 11.504

1.107.012 3.247.165
142.606 526.640

7.790 15.411
1.728.860 5.417.196

(R$mil)
PROGRAMAS DF GO MS MT TOTAL

iEml'resarial 7.895 25.937 11.976 2.564 48.373J
Comércio e Serviços 4 26 23 52• DesenvoMmento do Turismo Re9ional 650 49 624 988 2.310
DesenvoMmento Industrial 7.236 25.630 11.169 1.576 45.611
Giro - Empresarial 6 6
Infra-estrutura Econômica 33 161 193
[Rural 14.962 119.630 36.186 5!-5()2_-12:1~2.8.QJ
Custeio 7 7
Desenvolvimento Rural 14.672 116.666 35.646 50.605 220.190
PRONAF 90 631 339 667 1.947
PRONATUREZA 133 3 136
Total Geral 22.857 145.567 48.163 54.066 270.653
Obs.: saldos de financiamentos,posição em 31.12.2006
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Risco 100% FCO

Por força da MP 2.196, de 2001, o risco das operações contratadas até 30.11.1998(1) e
aquelas contratadas no Programa PRONAF - Reforma Agrária é 100% do FCO. No
encerramento do exercício sob exame, os saldos dos financiamentos de risco 100% do Fundo
totalizaram R$1.313,8 milhões.

O demonstrativo a seguir apresenta a carteira de financiamentos com risco exclusivo do
Fundo, por programa e unidade federativa:

(R$mll)
PROGRAMAS DF GO MS MT TOTAL

IEmpresarial 28.028 53.940 53.521 21.202 156.692.
DesenvolvimentodoTurismoRegional 1.257 3.204 14.804 1.212 20.477
DesenvolvimentoIndustrtal 24.260 50.735 38.152 19.947 133.095
Inlra-estruturaEconômica 2.511 565 44 3.120!Rurof--- o •• ---. -.--- ----- •• -T18jj7"----292.939-----"209.1"81---- 536-:21lr~T157~200-
DesenvolvimentoRural 110.775 231.042 127.735 228.486 698.037
PRONAF 239 6.702 2.396 18.372 27.710
PRONAFRA 7.835 65.098 79.050 289.292 431.274
PRONATUREZA 2586 56 167
Custeio 11 11

Tolal Geral 146.902 346.879 262.701 557.409 1.313.891
Obs.: saldos de financiamentos, posição em 31.12.2006

Do total de R$ 1.313,8 milhões, R$ 319,3 milhões representam os saldos das operações
renegociadas ao amparo do Programa Especial de Saneamento de Ativos - PESA e
alongadas com base nas Leis 9.138/95 e 10.437/2002 (Securitízação), com risco 100% do
FCO.

Risco de Terceiros - PROCERA

As operações no âmbito do PAPRA - Programa de Apoio à Politica de Reforma Agrária,
contratadas com recursos do FCO, somam R$ 100,7 milhões. O risco operacional desses
financiamentos é suportado integralmente pelo PROCERA - Programa Especial de Crédito

• para Reforma Agrária, conforme determina a Portaria Interministerial n.O218, de 27.08.1992.

Financiamentos da Reforma Agrária

O art. 7° da Lei 9.126, de 10.11.1995, com a redação dada pelas Leis 10.186, de 12.2.2001 e
11.011, de 20.12.2004, estabelece que o Banco Administrador destinará 10% dos recursos do
Fundo para o financiamento a assentados e colonos nos programas oficiais de assentamento,
colonização e reforma agrária aprovados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA e a beneficíários do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da
Terra.

1') Exceto as operações realizadas ao abrigo do Programa de Apoio à Politica de Refonna Agrària - PAPRA cujo risco operacional
é do PROCERA.
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o dispositivo legal supracitado dispõe que os contratos de financiamento de projetos de
estruturação inicial dos assentados, colonos ou beneficiários do Fundo de Terras serão
realizados com risco para o Fundo Constitucional, observadas as condições definidas pelo
Conselho Monetário Nacional.
Com o advento da Resolução CMN/BACEN n.• 2.629, de 10.8.1999, os colonos e assentados
beneficiários dos programas de assentamento, colonização e reforma agrária passaram a ser
assistidos com recursos do FCO ao abrigo do PRONAF - Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - Grupo "A", com risco operacional para o FCO.
Anteriormente á edição da Resolução acima citada, os financiamentos eram realizados
ao amparo do Programa de Apoio á Politica de Reforma Agrária - PAPRA, com risco do
Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária - PROCERA.
A carteira de financiamentos dos programas oficiais de reforma agrária encerrou o exercicio
com saldos devedores na ordem de R$ 531,9 milhões, sendo R$100,7 milhões com o PAPRA
e R$ 431,2 milhões com o PRONAF Reforma Agrária.

Financiamentos - Vencimento
O estoque de financiamento do FCO, compreendendo as operações contratadas desde o
início das atividades do Fundo, registrou, em 31.12.2006, saldos globais na ordem de R$
7.102,5 milhões.
Os demonstrativos a seguir apresentam os saldos das operações "em ser", segregados em
parcelas vencidas e vincendas ao final do exercicio, por unidade federativa, atividade e risco:

•
Situação

Vincendo
Vencido
TOTAL
Obs.:posiçãoem 31.12.2006

DF
560.017
60.257
620.274

GO
2.484.165

86.898
2.571.064

MS
1.453.836

61.999
1.515.835

MT
2.256.397
138.954

2.395.351

(R$mil)
TOTAL
6.754.415
348.108

7.102.524

Os saldos das parcelas em situação de anormalidade atingiram R$ 348,1 milhões, ao final do
exercicio. Proporcionalmente aos valores financiados em cada unidade federativa, o Estado
de Mato Grosso registrou o maior percentual de parcelas em atraso, 6,16%. O
Estado de Goiás, com 3,4% de parcelas vencidas, apresentou a menor proporção de saldos
em atraso.

Modalidade
Empresarial
Rural
TOTAL
Obs.:posiçãoem 31.12.2006

Vincendo
1.700.716
5.053.699
6.754.415

Vencido
92.601
255.507
348.108

Total
1.793.317
5.309.206
7.102.524

(R$ mil)
(%) Atraso

5,16
4.81
4,90
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Da leitura do quadro anterior, nota-se que a relação entre as parcelas vencidas e o saldo
devedor total das operações do FCO, ao final do exercicio de 2006, situa-se na faixa de 4,9%.
Cumpre registrar que a baixa inadimplência deve-se em grande parte à boa gestão do Banco
na administração dos recursos do Fundo.

A inadimplência das operações realizadas com risco do PROCERA apresentou o maior
percentual de parcelas em atraso (28,3%), seguida das operações com risco integral do FCO,
com 22,4%, conforme está evidenciado no demonstrativo anterior.
No grupamento de risco 100% FCO estão incluidos os saldos das operações de PESA e
Securitização, contratadas com recursos do Fundo.

•

Risco Operacional
Risco 100% aa
Risco 100% FCO
Risco Compartilhado
Risco PROCERA
TOTAL
Obs,:posiçãoem 31,12,2006

Vincendo
5,396.220
1.018.656
267.324
72.215

6.754.415

Vencido
20.979
295.235
3.329
28,566
348.108

Total
5.417.198
1.313.891
270.653
100,781

7.102.524

CR$ mil)
(%) Atraso

0,39
22,47
1,23
28,34
4,90

As parcelas vencidas dos financiamentos apresentaram o seguinte quadro no final do
exercicio, por tempo de atraso:

•

Faixa de Vencimento
01 a 30 dias
31 a 60 dias
61 a 90 dias
91 a 120 dias
121 a 150 dias
151 a 180 dias
Vencido acima de 180 dias
Total Geral
Obs,:posiçãoem 31,12.2006

Saldos
17,567
10,318
23,978
4,921
5,924
4,676

280.724
348.108

(R$ mfl)
(%)
5,0
3,0
6,9
1,4
1,7
1,3
80,6
100,0

8.7. Remuneração do Administrador
Na forma do art. 13 da MP 2.199-14, de 24.08.2001, cabe ao Banco do Brasil, como
administrador do FCO, remuneração correspondente a 3% ao ano sobre o Patrimônio Líquido
do Fundo, apropriada mensalmente e limitada, em cada exercício, a 20% do valor das
transferências realizadas pelo Tesouro Nacional.
No cometimento das atribuições de administrador do Fundo, o Banco do Brasil exerce, entre
outras, as seguintes atividades:

• controle financeiro, orçamentário e contábil do Fundo;
• estudos econômicos e setoriais;
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• prestação de contas ao TCU;
• informações gerenciais ao CONDEUFCO, MI, SFCI e outros órgãos públicos federais e

estaduais;
• elaboração da programação anual de aplicação dos recursos;
• elaboração semestral de relatórios de atividades e resultados obtidos;
• publicação do balanço anual e encaminhamento ao Congresso Nacional;
e normatização interna das diretrizes para aplicação dos recursos;
• elaboração de literatura para divulgação da programação ao público externo;
• acompanhamento e manutenção das normas operacionais;
• elaboração e acompanhamento das cláusulas, instruções e metodologias financeiras;
• elaboração de roteiros contábeis;
• análise e definição de encargos financeiros;
• registro de repasses nas contas de recursos do Fundo;
• enquadramento das cartas-consultas às normas do Fundo;
• representação junto a órgãos de desenvolvimento estadual;
• relacionamento com entidades representativas dos segmentos produtivos e dos

trabalhadores;
• acolhimento e análise de cartas-consultas;
• análise da viabilidade técnica e econômica de projetos;
• estudo e deferimento das operações;
• formalização dos contratos;
• acompanhamento das operações;
• acompanhamento e controle de operações inadimplidas;
• negociação para recuperação de dívidas;
• edição de literatura para o público interno e externo;
• campanhas publicitárias para divulgação do Fundo;
• promoção de eventos ligados aos setores produtivos da Região .

A MP 2.196, de 2001, facultou ao Banco Administrador a utilização dos recursos do Fundo
como Patrimônio de Referência - Nivel 2 da Instituição. Nessa condição, as operações
realizadas passam a ser contratadas com risco integral do agente financeiro. Ademais, diz o
referido dispositivo legal que os valores utilizados deverão ser deduzidos do patrimônio líquido
do Fundo para efeito de cálculo da taxa de administração. Uma vez que o Banco do Brasil
optou por considerar os recursos do FCO como Patrimônio de Referência - Nivel 2, não se
observou despesa com o pagamento da taxa de administração do Fundo no exercício.
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8.8. Patrimônio Líquido
Em 31.12.2006, o Patrimônio Líquido do FCO atingiu o montante de R$ 7.488,1 milhões,
apresentando um incremento de 14,5% se comparado com o final do exercício anterior
(31.12.2005). O patrimônio do Fundo éompõe-se das transferências de exercícios anteriores
(R$ 5.047,7 milhões), do superávit acumulado até o exercício atual (R$ 1.515,2 milhões), das
transferências do exercício (R$ 925,2 milhões).

EvoluçãoPatrimonial

•
8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

o
~" ~..•.

~",# go#

5.2n,3

4A17.3

6.539,9

7A88,1

8.9. Remuneração do Banco Operador - Del Credere

A titulo de dei credere do agente financeiro, em função do risco de crédito assumido nas
operações, o Banco do Brasil recebeu no exercício de 2006 o valor de R$ 280,4 milhões. A
cobrança do deI credere está regulamentada no ~ 4°, inciso 11, do art. 9°-A, da Lei 7.827, de
27.09.1989.

• 8.10. Perdas do Fundo

5.321
31

5.352115.254

Risco Operacional
Banco do Brasil - 100%
Compartilhado - 50%
FCO -100%
Total
000.:posiçãoem31.12.2006

No periodo em exame, foram transferidas para perdas 1.337 operações contratadas com
recursos do Fundo, totalizando R$120,6 milhões, conforme demonstrado no quadro a seguir:

R$mil
Saldo Assumido Saldo Assumido

Qtd. Opero Saldo Transferido pelo 88 pelo FCO
1.072 109.933 109.933
261 10.642 5.321
4 31

1.337 120.606

Do montante de R$ 120,6 milhões transferidos para perdas, foram debitados ao FCO R$ 5,3
milhões referentes às perdas por assunção do risco, sendo que os restantes R$ 115,3 milhões
foram reembolsados ao Fundo pelo BB, valores estes que integraram as disponibilidades para
novas aplicações.
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No mesmo período, foram recuperadas 715 operações que totalízaram R$ 38,0 milhões.
Deste montante, R$ 33,0 milhões são de risco exclusivo do BB, R$ 4,3 milhões de risco
compartilhadoe R$ 734,3 mil de risco exclusivo do FCO.

8.11. Rebates 1 Bônus de Adimplência
No periodo em exame, foram concedidos aos beneficiáríos que pagaram em dia suas
prestações/parcelas, a título de rebates sobre os encargos financeiros ou bônus de
adimplência, os valores correspondentes a R$ 20,0 milhões e R$ 57,1 milhões,
respectivamente.

8.12. Geração de Empregos
No exercício de 2006, estima-se que os financiamentos com recursos do FCO permitiram a
criação ou manutenção de 216,9 mil postos de trabalho, sendo 80,5 mil diretos e 136,4 mil
indiretos, conforme demonstra o quadro abaixo, por unidade federativa e programas de
financiamento:

Programas
EIIPRESARIAl

Empresos Gerados OF GO IIS IIT
(Qul!Intidede)

TOTAL

•

Industrial Diretos 765 3.811 909 2.362 7.847
Indiretos 1.106 4.009 916 3.728 9.759

Infra-estrutura Diretos 973 3 18 28 1.022
Indiretos 768 3 18 28 817

Comércio Serviços Diretos 2.788 3.325 1.240 1.548 8.901
Indiretos 2.819 3.378 1.263 1.611 9.071

Turismo Diretos 41 97 54 34 226
Indiretos 41 97 54 33 225

Total Empresarial Diretos 4.567 7.236 2.221 3.972 17.996
Indiretos 4.734 7.487 2.251 5.400 19.872

RURAL

Rural/Integração Diretos 1.187 11.058 6.014 5.332 23.591
Indiretos 2.130 20.066 10.861 10.037 43.094

PRONAF Diretos 199 4.806 932 2.334 8.271
Indiretos 310 7.140 1.135 3.624 12.209

Pronaf-RA Diretos 389 4.206 837 25.002 30.434
Indiretos 778 8.412 1.674 50.004 60.868

Pronatureza Diretos 47 57 96 20 220
Indiretos 93 112 174 35 414

Total Rural Diretos 1.822 20.127 7.879 32.688 62.516
Indiretos 3.311 35.730 13.844 83.700 118.585

Diretos 6.389 27.363 10.100 36.680 80.512
TOTAL Geral Indiretos 8.045 43.217 16.095 69.100 136.457

14.434\ 70.5801 28.1951 105.7601 216.969

As atividades do setor rural possibilítarama geração ou manutenção de 179,1 mil postos de
trabalho, equivalentes a 82,5% do total contabilízado no período. O Estado de Mato Grosso,
com 105,7 mil empregos diretos e indiretos, detém o maior número entre as unidades
federativas.
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o demonstrativo adiante apresenta a relação entre o valor financiado e a geração ou
manutenção de empregos diretos na Região, por unidade federativa:

UF Valor Financiando
(a)

DF 158.416
GO 635.588
MS 257.011
MT 393.335

Total 1.444.350
000.: valores nominais, posição em 31.12.2006

EmpregosDiretos
(b)

6.389
27.363
10.100
36.660
80.512

(RS mil)
Valor Médio

(alb)
24,8
23,2
25,4
10,7
17,9

•
o valor médio investido para geração ou manutenção de um emprego direto na Região situou-
se em R$ 17,9 mil. Por unidade da federação, a média mais elevada foi registrada no Distrito
Federal (R$ 25,4 mil), enquanto que o Mato Grosso apresentou o menor valor médio por
aplicação para geração ou manutenção de um emprego (R$10,7 mil).

•

8.13. Municípios com Operações Contratadas
Para aplicação dos recursos do FCO, o Banco do Brasil conta com uma rede de distribuição
composta por 561 pontos de atendimento na Região, sendo desse total 390 Agências e 168
Postos de Atendimentos Bancários (PABs), o que lhe permite assistir financeiramente as
atividades produtivas desenvolvidas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, inclusive
aquelas situadas nas mais distantes localidades do extenso território do Centro-Oeste. Além
disso, existem 762 terminais de Auto-Atendimento instalados na Região.
No exercicio, dos 466 municipios da Região, 462 contaram com financiamentos do Fundo,
representando 99,1%. O total de recursos injetados na economia da Região, em números
atualizados pela TR de 31.12.2006, é da ordem de R$ 1,5 bilhão, beneficiando 51,9 mil
projetos dos setores produtivos.
O demonstrativo a seguir apresenta a distribuição espacial das aplicações no exercicio de
2006, mostrando o número de municípios da Regíão atendidos com recursos do FCO,
comparativamente com o mesmo periodo do exercicio anterior, em valores atualizados no
final de cada exercicio:

R$míl

Municipios
UF Existentes

(1)

2005
Municlpios Montante

cf O era ões A ficado
1 62.940

245 687.714
76 244.201
136 519.870
458 1.514.725

2006
Municfpios Montante

cf O era ões A Iicado
1 1 159.742

246 245 638.548
78 77 259.296
141 139 395.105
466 462 1.452.691

(1) Fonte: site IBGE -Indicadores sociais municipais
(2) valores atualizados pela TR de 31.12.2006

DF
GO
MS
MT

Total
000.:
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Ao disseminar o crédito pelas localidades mais carentes, conforme se observa da quantidade
de municipios alcançados em cada unidade federativa, o Banco do Brasil cumpre a missão de
apoiar financeiramente as atividades dos pequenos empreendedores da Região, confirmando
o FCO como a mais importante fonte de recursos para a interiorização do desenvolvimento e
dinamização da economia do Centro-Oeste.

No mesmo período do exercício anterior, 8 municípios não contrataram operações com
recursos do Fundo. Ao analisarmos o quadro anterior, nota-se os esforços envidados pelo
Banco do Brasil, pois apenas 4 municípios dos 466 existentes na Região não registraram
operações contratadas com recursos do FCO.

Cumpre esclarecer que os referidos municipios não contaram com operações contratadas
apenas no exercício de 2006. Considerando a carteira de financiamentos do Fundo, ou seja,
aquelas operações com saldo em aberto no final do exercício, todos os municipios estão
beneficiados com pelo menos uma operação de financiamento com recursos do FCO.

8.14. Operações Ajuizadas e Fiscalizadas no Exercício
Conforme solicitação do Ministério da Integração Nacional, oficio nO 02lSDRlMI, de
25.01.2007, informamos que a carteira de financiamentos do Fundo possui 191,3 mil
operações em ser. No exercício de 2006, foram ajuizadas pela Diretoria Jurídica do Banco do
Brasil 297 operações (cerca de R$ 82 milhões), cuja relação com os dados das operações
ajuizadas será encaminhada ao Ministério da Integração, em atendimento ofício citado acima.

No tocante à fiscalização, informamos que as normas de crédito do Banco do Brasil seguem a
orientação do Banco Central do Brasil - BACEN quanto às operações cujas fiscalizações são
obrigatórias, as que poderão ser feitas por amostragem e as que ficam a critério da instituição
financeira. Atualmente, o BACEN estabelece a obrigatoriedade para fiscalização de
operações de investimento quando a soma dos valores deferidos ao mesmo mutuário
ultrapassar a soma RS 80.000,00. Do contrário, as operações são fiscalizadas por
amostragem. De acordo com as normas, as operações de valor inferior a R$ 15 mil estão
dispensadas de fiscalização, ficando a critério da instituição financeira sua realização.

A documentação e demais informações referentes às fiscalizações efetuadas estão
disponíveis nas agências do Banco responsáveis pela contratação das operações de crédito,
arquivadas nos respectivos dossiês de crédito. Como não há sistema que consolíde os dados,
fica prejudicada a identificação da quantidade de operações fiscalizadas, as falhas apontadas
e as providências adotadas para sanà-Ias.
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9. Recomendações de Auditoria
o Banco do Brasil firmou contrato com a empresa KPMG Auditores Independentes, às
expensas do FCO, para certificação do cumprimento das disposições constitucionais e legais
estabelecidas para o Fundo, além do exame das contas e de outros procedimentos usuais de
auditagem, conforme estabelece o 9 2° do art. 20 da Lei 7.827/89. As despesas com os
serviços de auditoria independente corresponderam, no exercicio, a R$ 44,0 mil. Não houve
recomendações da KPMG no 1° semestre, estando pendente ainda a conclusão dos trabalhos
relativos ao 2° semestre. Entretanto, as recomendações pendentes da empresa anterior,
PriceWaterhouseCoopers, com a indicação do estágio atual constam a seguir:

9.1 Recomendações da Auditoria Externa
Em observância à recomendação da Secretaria Federal de Controle Interno - SFCIICGUlPR,
o Banco do Brasil informa a seguir as recomendações da auditoria extema, constantes do
"Relatório especial sobre a auditoria das demonstrações contábeis em 31.12.2005 e sobre o
estudo e a avaliação dos sistemas contábil e de controles internos" da
PriceWaterhouseCoopers:

1. Registrar como prejuízo as operações em atraso há mais de 360 dias:
Portaria Interministerial n.o1-C, de 15.01.2005:
Relativamente às operações de risco integral e compartilhado dos Fundos Constitucionais
de Financiamento, o banco administrador de cada Fundo deverá, mensalmente, adotar os
seguintes procedimentos contábeis:
I - constituir no Fundo provisão para créditos de liquidação duvidosa referente às parcelas
do principal e encargos vencidos há mais de 180 (cento e oitenta) dias, da seguinte forma:
a) total das parcelas do principal e encargos vencidas há mais de 180 (cento e oitenta)
dias, no caso das operações de risco integral do Fundo;
b) percentual equivalente ao risco assumido pelo Fundo, sobre o total das parcelas de
principal e encargos vencidas há mais de 180 (cento e oitenta) dias, no caso das
operações de risco compartilhado;
11_ baixar como prejuízo do Fundo as parcelas de principal e encargos vencidas há mais de
360 (trezentos e sessenta) dias.

Comentários do Banco do Brasil:
Diante da referida Portaria, o Banco encaminhou ao Ministério da Integração Nacional
proposta sugerindo que, nas operações realizadas com risco integral do Fundo ou
compartilhado com o BB, a constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa e o
reconhecimento de prejuízos obedeça às regras fixadas pelo Conselho Monetário Nacional
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elou Banco Central do Brasil (Resolução 2.682199). Nesse caso, a transferência para
prejuízo ocorreria pelo saldo devedor total da operação, quando a mesma completasse 540
dias de atraso,

Estágio Atual
Dos trabalhos realizados pelo Grupo Interministerial, composto por representantes do
Ministério da Integração Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Controladoria
Geral da União, resultou a edição Portaria Interministerial n," 11, de 28.12.2005,
publicada em 23,01.2006, que em seu art, 3", parágrafo único, faculta aos bancos
administradores realizar provisão e baixa em prejuízo pelos critérios estabelecidos pela
Resolução 2.682199 do BACEN.
Assim, os critérios para constituição de provisão utilizados a partir de janeiro de 2006 são
os da referida Resolução. Quanto à baixa em prejuizo, estão em andamento ajustes nos
sistemas operacionais para promovê-Ia quando as operações de risco do Fundo atingirem
540 dias de atraso.

2. Adotar critério unifonne ao do administrador para reconhecimento de provisão
para crédito de liquidação duvidosa:

Em 31 de dezembro de 2005, o FCO adotou nova prática contábil para provisão para
crédito de liquidação duvidosa, de acordo com orientação da Portaria Interministerial MIIMF
n," 1, a qual estabeleceu que a provisão deveria ser registrada para as parcelas de
principal e encargos vencidas acima de 180 dias. Até maio de 2005, no entanto, a prática
contábil adotada pelo FCO estava consistente com o procedimento adotado pelo seu
administrador para operações de mesma natureza, que considera as regras da Resolução
2.682/99 do Banco Central do Brasil.

• Na visão do Banco, o FCO deve utilizar o critério uniforme ao do administrador para
estabelecimento de provisão.

Comentários do Banco do Brasil:
Conforme mencionado no item anterior, foi encaminhada ao Ministério da Integração
Nacional proposta sugerindo que, nas operações realizadas com risco integral do Fundo e
compartilhado com o BB, a constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa e o
reconhecimento de prejuizos obedeça às regras fixadas pelo Conselho Monetário Nacional
elou Banco Central do Brasil (Resolução 2.682199),
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Estágio Atual
Dos trabalhos realizados pelo Grupo Interministerial, composto por representantes do
Ministério da Integração Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Controladoria
Geral da União, resultou a publicação da Portaria Interministerial n.o 11, de 28.12.2005,
publicada em 23.01.2006, que em seu art. 3°, parágrafo único, faculta aos bancos
administradores realizar provisão e baixa em prejuizo pelos critérios estabelecidos pela
Resolução 2.682199 do BACEN.
Assim, os critérios para constituição de Provisão utilizados a partir de janeiro de 2006 são
os da referida Resolução.
A partir de janeiro de 2006, o Fundo passou a ser auditado por nova empresa de auditoria,
KPMG Auditores Independentes, que, ao concluir os trabalhos sobre as demonstrações
contábeis do 1° semestre não efetuou recomendação ao Banco do Brasil.

9.2 Determinações do Tribunal de Contas da União - TCU
No exercício de 2006, o TCU proferiu os Acórdãos n.o 532, de 14.03.2006; n.o 1.571, de
13.06.2006; e n° 317, de 21.02.2006.

o Acórdão nO532, que julgou o recurso de reconsideração da prestação de contas de 2002
do FCO, determinou ao Banco do Brasil que:

1.1 faça encontro de contas, de forma a apurar em todas as operações do FCO
realizadas por meio do convênio BB AGRO os valores que foram pagos ao Banco a
título de taxa 'flat';
1.2 exclua as respectivas taxas 'flat' dos saldos das operações 'em Ser' e restitua os
valores às disponibilidades do Fundo;
1.3 restitua o valor da taxa 'fia!', com as devidas correções, aos mutuários que
porventura já tenham quitado seus financiamentos;
1.4 providencie, se já não o fez, a alteração de suas instruções internas, com o objetivo
de eliminar a cobrança da taxa 'flat' nas operações de crédito que envolvam recursos
públicos federais, inclusive e principalmente do FCO, seja a débito da conta do
mutuário ou do fornecedor dos bens financiados.

Diante do exposto, o BB interpôs embargos de declaração contra o referido Acórdão, os quais
foram julgados pelo TCU por meio do Acórdão n° 1.571, de 13.06.2006, que deu nova
redação aos itens acima, tornando insubsistentes as determinações contidas nos itens 1.1 a
1.3 e alterando o 1.4, que passou a ter o seguinte texto: "providencie, se ainda não o fez, a
alteração das suas instruções internas com o objetivo de eliminar a cobrança da taxa "fiar nas
operações que envolvam recurso do FCO, seja a débito das contas dos mutuários ou do
fornecedor dos bens financiados".
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o Banco do Brasil, com base no novo item 1.4, providenciou os ajustes nas instruções
internas eliminando a cobrança da taxa "fia!" das operações que envolvam o FCO.

o Acórdão nO317 impôs ao Banco do Brasil que articule-se com os Conselhos Estaduais de
Desenvolvimento Regional Sustentável - CEDRS, de forma que sejam cumpridas as
programações anuais do FCO para aplicação dos percentuais destinados ao PRONAF-RA.
Nessas operações com assentados, cabe ao Banco do Brasil receber os projetos técnicos
elaborados e aprovados pelos órgãos responsáveis (IncralCEDRS), acompanhados das
Declarações de Aptidão ao PRONAF - DAP emitidas pelo Incra e adotar as providências do
Manual de Crédito Rural- MCR para a contratação das operações.
O BB, por não ter competência para aprovar os referidos projetos, encaminhou ofício ao
Tribunal de Contas da União - TCU com relatos complementares que irão permitir uma melhor
contextualização quanto às responsabilidades de cada órgão envolvido na aplicação dos
recursos destinados, por Lei, ao PRONAF - Reforma Agrária. O assunto encontra-se
pendente de análise por parte do TCU.

10. Tomadas de Contas Especiais
Não houve ou não tomamos conhecimento de tomada de contas especial no exercício.

11. Demonstrativo de Ocorrências de Perdas, Extravios ou
Outras Irregularidades
Não houve ou não tomamos conhecimento de tais ocorrências no exercício.

12. Recomendações dos Órgãos do Sistema de Controle
Interno
As providências adotadas sobre as recomendações da CGU - Controladoria-Geral da União
ao Banco do Brasil, feitas quando da emissão do Relatório de Gestão nO175396 - exercicio
de 2005, foram informadas à CGU no Plano de Providências encaminhado pela Auditoria
Interna, que está acompanhando a implementação das ações previstas. Já houve
manifestação da CGU sobre o Plano de Providências.

13. Apuração de Denúncias Recebidas
Não houve ou não tomamos conhecimento de denúncias envolvendo o FCO.

14. Recursos Humanos e Diárias
Pela especificidade das informações requeridas, não há dados a relatar no âmbito do Banco
do Brasil.
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• 15. Avaliação do Administrador
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15.1. As Contratações do Exercício
Merecem destaque as contratações realizadas com recursos do Fundo no exercicio de 2006
que atingiram R$ 1.443,3 milhões, apesar da crise vivenciada recentemente pelo setor do
agronegócio no Centro-Oeste (resultante de diversos fatores, como estiagem, queda
acentuada de preços, elevação do custo de produção, ocorrências sanitárias) e seus efeitos
no setor empresarial, além das taxas de juros praticadas pelo FCO, que tornaram-se elevadas
comparativamente às demais linhas de crédito que utilizam a TJLP como encargo financeiro,
a exemplo do BNDES.
Não obstante o aumento de 5% na participação dos investimentos empresariais em relação
ao exercício de 2005, verifica-se mais uma vez que os investimentos efetuados na Região
Centro-Oeste concentraram-se nas linhas do agronegócio, alcançando R$ 953,1 milhões
(65,9%), enquanto as operações com o setor empresarial atingiram R$ 491,2 milhões
(34,1%).
O Estado de Goiás liderou em volume de contratações com R$ 635,6 milhões, equivalentes a
44,0% do montante observado na Região, seguido pelo Mato Grosso com R$ 393,4 milhões,
correspondentes a 27,2%. Em quantidade de operações, os dois Estados também se
sobressairam, contabilizando juntos 44,9 mil financiamentos, 86,5% do total.
No Distrito Federal, houve considerável aumento do montante contratado, haja vista a
Programação Orçamentária do FCO para 2006 ter autorizado a utilização de recursos do DF
para financiar empreendimentos situados nos municipíos da Região Integrada do DF e
Entorno - RIDE. No periodo, foram contratados R$ 158,4 milhões, o que representa um
incremento de 19,5% em relação ao mesmo período de 2005, quando foram contratados R$
132,6 milhões.
Em relação ao porte dos beneficiários, as contratações com os segmentos de mini e
pequenos produtores rurais e micro e pequenos empresários atingiram o montante de R$
641,4 milhões, representando 44,4% do total aplicado na região.
A alteração realizada na Programação Anual de 2006, por meio da Resolução CondellFCO n°
277, de 11.04.2006, relativamente à classificação de porte no âmbito do FCO Empresarial,
dificultou o cumprimento da meta estabelecida pelo Condel de contratar o percentual mínimo
de 51% junto ao mini, micro e pequenos tomadores (Resoluções n° 197 e 253, de 20.06.2003
e 01.09.2005). Isso porque parte das empresas que antes eram classificadas como pequenas
passaram a ser tratadas como médias (faturamento entre R$ 2.133 mil e R$ 6.125 mil). Não
obstante, o Banco atendeu a integralidade da demanda existente no público de menor porte.

15.2. Os Impactos Sócio-Econômicos
Após a abordagem do desempenho das contratações no exercicio de 2006, cabe avaliar os
impactos sócio-econômicos decorrentes dos financiamentos realizados no período.
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Consoante os dados extraídos dos projetos financiados com recursos do FCO, estima-se em
80,5 mil o número de empregos diretos e 136,4 mil o de empregos indiretos gerados ou
mantidos na região. É importante ressaltar que 66,6% desse total resultaram de
empreendimentos conduzidos pelos mini e pequenos produtores rurais e pelas micro e
pequenas empresas do Centro-Oeste, fato que coloca o FCO como o mais importante
instrumento de apoio financeiro para os projetos do segmento de menor porte da Região.
No que se refere à distribuição dos financiamentos, os R$ 1.443,3 milhões aplicados no
período beneficiaram, diretamente, as populações de 462 localidades, correspondentes a
99,1% do total dos municípíosda região. Vale lembrar que a rede de distribuição do Banco do
Brasil alcança a todas as comunidades organizadas do Centro-Oeste, dispondo sempre de
um ponto de atendimento próximo dos produtores rurais e empresários, no qual possam
apresentar suas propostas.

15.3. Os Resultados Financeiros e Operacionais
o valor do patrimônio do Fundo observado ao final do exercício de 2006, na ordem de R$
7.488,1 milhões, apresentou um crescimento de 14,5% se comparado com o final do exercício
anterior. A mutação patrimonial, correspondente a R$ 948,1 mílhões, refere-se às
transferências do Tesouro Nacional - R$ 925,2 milhões -, ao déficit do período (R$ 73,3
milhões) e ao ajuste positivo de exercícios anteriores - R$ 96,2 milhões.
Com a edição da Portaria Interrninisterial MI/MF n° 1C, de 15.01.2005, que atribuiu critérios
diferenciados para constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa - PClO,
menos conservadores que aqueles utilizados, até então, pelo banco adminístrador, foi
revertida em 2005, na contabilidade do FCO, provísão no valor de R$ 265,0 milhões,
ocasionando um superávit extraordinário naquele exercicio.
Diante da revogação da Portaria Interministerial MI/MF nO1C pela Portaria Interministerial
MIIMF n.O11, de 28.12.2005, publicada no O.O.U. de 23.01.2006, o Banco do Brasil utilizou-
se da faculdade estabelecida no parágrafo único do art. 3° desta última Portaria, que faculta
aos bancos administradores dos Fundos Constitucionais constituir PClO com base nos
critérios da Resolução CMN 2.682/99. Assím, no exercício de 2006 foi constituída uma
provisão complementar de R$ 294,5 milhões, restabelecendo a sítuação anterior, o que
proporcionouo resultado negativo no exercício de 2006.
A carteíra de financiamentos do FCO apresentou saldo de R$ 7.102,5 milhões, representando
um incremento de 13,0%em comparação com a posição registrada no final de 2005.
O índice de inadimplência observado no final do exercício de 2006 (relação entre as parcelas
vencidas dos financiamentos e o saldo da carteira) foi de 4,90%. Considerando o risco de
crédito das operações, a inadímplência ficou assim representada no final do semestre: risco
exclusivo do BB - 0,39%; risco compartilhado entre o BB e o FCO - 1,23%; risco exclusivo do
FCO- 22,47%; e risco Procera - 28,34%.
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15.4. Divulgação do FCO

- Seminários/Eventos

Distrito Federal
Durante o exercício de 2006 a integração, no DF, da Sueprintendência de Varejo do BB com o
COE-DF e o Fórum Produtivo foi muito positiva. O Banco não só esteve presente em diversos
eventos do Fórum Produtivo e das Federações (FAPE, FIBRA, etc.), como também realizou
diversos outros em parceria com o COE-DF e com o Governo do Distrito Federal:

=> palestra no Conselho Deliberativo do SEBRAEIDF, do qual participam todas as
lideranças das classes produtivas do DF, com o objetivo de demonstrar os números
do FCO na Região;

=> apresentações em diversas entidades de classe (Câmara de Diretores Lojistas -
CDL, Federação das Indústrias de Brasília - FIBRA, Federação dos Comerciários-
Fecomércio);

=> palestras para beneficiários do PRONAF em eventos como a 111Feira Nacional da
Agricultura Familiar e da Reforma Agrária, realizada no Colégio Agrícola de Planaltina-
DF, que contou com a presença de mais de 2.000 produtores rurais;

=> divulgação do FCO em diversos eventos (feiras, exposições e circuitos de palestras),
com a realização de mais de 40 encontros com empresários e produtores rurais,
atingindo um público aproximado de 2.000 pessoas.

=> realização dos seguintes eventos que somados contaram com a presença de
aproximadamente 2600 pessoas: I Workshop de Incentivo ao Plantio de Eucalipto; o
Biofach 2006 - principal evento internacional de produtos orgânicos; a Feira do
Empreendedor; o evento Madeira 2006 e a Enerbio 2006 - Feira Internacional de
Agroenergía e Biocombustíveis.

Contribuiram para a aplicação de recursos do FCO no DF e RIDE as seguintes parcerias
realizadas pela Superintendência de Varejo do BB no DF:

=> BB, SEBRAE e Fórum Produtívo do DF firmaram convênío para informatização das
micro e pequenas empresas (PC Legal). O PC Legal utiliza recursos do FCO para
financiar os investimentos em equipamentos de informática. Além da sua
importância como fator de inclusão digital e modernização das empresas, ainda
ajudou a desmistificar o acesso aos recursos do FCO;

=:;> foram formalizadas parcerias com escritórios da EMATER e Agência Rural e
disponibilizado o Programa CFC - Contratação de Financiamento por Convênio
que permite aos parceiros acolher e operacionalizar propostas da Agricultura
Familiar;
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=> implantação de sala de negócios dentro da FIBRA - Federação das Indústrias do
DF visando orientar os empresários e acolher propostas de crédito em diversas
linhas, inclusive FCO;

=> pauta do FCO nas revistas periódicas das federações (FIBRA, FECOMÉRCIO etc).

Goiás
Em Goiás, a divulgação do FCO deu-se por meio da realização de palestras em feiras e
convenções da participação em eventos promovidos pelo Governo e pelos setores produtivos,
e da realização de eventos com a presença de representantes do Governo e das classes
produtoras, tais como:

=> realização de: a) palestras em Associações Comerciais de Goiânia e do Interior do
Estado; b) seminários de crédito em diversas cidades do interior de Goiás; c)
seminários com agrônomos e empresas de assistência técnica - ATNI; d) ciclo de
16 palestras, em conjunto com a empresa Pif-Paf; e) encontros com a Fetaeg, MOA
e cooperativas de crédito do sistema Crescer, para discutir a agilização das
contratações via Canal Facilitador do Crédito - CFC; f) encontros com o Grupo
Informal do Pronaf; Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás - Faeg;
Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Goiás - Fetaeg;
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MOA (GO); Incra-GO; e Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seagro; com o objetivo de incrementar as
aplicações do Pronaf;

=> participação: a) no Liquida Interior, evento promovido pelo CDUGO; b) no
Empretec, curso ministrado pelo Sebrae/GO; c) em reuniões realizadas pelas
govemanças dos diversos APL apoiados pelo BB no Estado; d) em eventos
promovidos pelo Governo Estadual, tais como feiras e exposições; e) em
seminários realizados pela Secretaria de Aqüicultura e Pesca - Seape; f) em
reuniões do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS e
do CDE-GO; g) em palestras realizadas pela empresa Amazon Fish; h) em
seminários de psicultura, nas cidades de Aruanã e Itauçu; i) em ciclo de palestras
organizado pelo Governo Estadual e Agetur, sobre empreendimentos no setor de
turismo; j) em GT criado pelo COE para discussão sobre a adoção de
procedimentos e ações que possam agilizar a aplicação dos recursos do FCO
Empresarial no Estado.

Mato Grosso
O Governo do Estado vem promovendo, através da Secretaria Estadual de Indústria,
Comércio, Minas e Energia e Secretaria de Desenvolvimento Rural, reuniões itinerantes dos
Conselhos Estaduais nos municípios pólos do Estado, nas quais são realizadas palestras com
empresários e produtores locais para divulgar o FCO.
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Foram realizadas, também, palestras em parceria com o Governo do Estado, com as
entidades de classe (Federação das Câmaras das Indústrias do Estado de Mato Grosso -
FIEMT, Sindicato das Indústrias de Alimentação de MT) e com as governanças dos Arranjos
Produtivos Locais - APL priorizados pelo Estado.

Mato Grosso do Sul
No Estado de Mato Grosso do Sul, o Governo Estadual e o Banco do Brasil realizaram
seminários, reuniões e palestras na Associação Comercial e SINEP - Sindicato das Escolas
Particulares e palestras no programa EMPRETEC do Sebrae, bem como de reuniões de
câmaras setoriais e outros órgãos representativos de produtores rurais, abordando o
desempenho do FCO no Estado, bem como apresentando as condições do financiamento.

• 15.5. Outras Ações/Destaques

=:> elaboração de planos de ação, em conjunto com os Conselhos de Desenvolvimento
Estaduais - COE, para aumentar o volume de recursos aplicados, conforme
Resolução CondellFCO nO276, de 11.04.2006;

=:> aprovação pelo COE/DF da Resolução N° 25, de 18.12.2006, que dispensa a
anuência prévia em cartas-consultas com valor de financiamento inferior a R$ 100
mil, no âmbito do FCO Rural;

=:> composição de um grupo de trabalho formado pelo COE-DF, Fórum Produtivo do
DF e BB, para elaboração de propostas de alteração na Programação do FCO;

•
o Banco do Brasil renova a sua disposição de buscar, continuamente, o aprimoramento dos
procedimentos operacionais, de modo a fortalecer a posição do FCO como a principal
ferramenta para alavancar os investimentos dos setores produtivos e, assim, contribuir para o
crescimento e o desenvolvimento sócio-econômico da Região Centro-Oeste.

Brasília (DF), Fevereiro de 2007

Diretoria de Governo
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