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o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.' FCO, criado pela Lei 7.827,
de 27.09.89, 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
pelo Banco do Brasil, observadas as atribuições previstas na legislação.

Por força do disposto no art. 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 17° exercício financeiro do
Fundo, abrangendo o período de 1° de janeíro a 30 de junho de 2005.

I
!
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2. Área de Atuação
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I,
,,
i
I

•
Distrito Federal

Mato Grosso

Goiás

IMato Grosso do Sul

• 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 conta com 463 municípios.
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3. Dados Gerais sobre o FCO
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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 111,12°andar
CEP: 70.073-901 - Brasilia (DF)
Telefone: (Oxx61)310-3780
Fax: (Oxx61)310-2948
E-Mail: governo@bb.com.br

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

Código e nome do órgão, das Unidades Gestoras (UG's) e gestões utilizados no Siafi,
quando houver:
533011 Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste

Norma(s) que estabelece(m) a estrutura orgânica no período de gestão sob exame:
O FCO não possui estrutura orgânica. Entretanto, por julgar relevante, listamos a legislação
que instituiu e regulamentou o Fundo:

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.O 7.827, de 227 de setembro de 1989 - regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c"
da Constituição, alterada pela Lei n.o 10.177, de 12 de janeiro de 2001 e pela MP 2.196-3, de
24.08.2001.
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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 elou 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;
11. 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;

10
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IV.encaminhar ao Conselho Deliberativo do Fundo, até 15 de novembro de cada ano, a
proposta de aplicação dos recursos relativa aos programas de financiamento para o
exercicio seguinte;

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 dos 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 15 de 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 primeiro semestre de 2005, 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,
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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).

Obs.: dos 90% distribuídos 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 exercicio, as unidades federativas podem apresentar maior ou menor volume de
recursos disponíveis em decorrência de:

a) aumento ou retração na demanda;
b) existência de propostas em exame elou 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 do período 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 irrígação, 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;
n orçamentação anual das aplicações dos recursos;
g) uso criterioso dos recursos e adequada política de garantias, com limitação das

responsabilidades de crédito por cliente ou grupo empresarial, de forma a atender a
12
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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 disparidades intra-regionais de
renda; e

i) o proibição de aplicação dos recursos a fundo perdido.

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 especificas, o Banco do Brasil promove:

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

b) a remessa de relatórios 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 específicas
do sistema contábil do Banco do Brasil.

13
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4. Programação de Financiamento
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Em consonância 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 exercicio de 2005. A referida programação foi aprovada pelo Conselho
Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - CONDEUFCO em
17.12.2004, nos termos da Resolução n.• 225, e alterada pelas Resoluções CONDEUFCO
227 a 232, de 01.03.2005.
Os financiamentos com recursos do Fundo são implementados no âmbito dos seguintes
programas:

4.1. FCO Empresarial

Programa de Desenvolvimento Industrial

Financiamento de investimento ou investimento com capital de giro associado para
implantação, ampliação, modernização, adequação ambiental e sanitária ou relocalização
de empreendimentos industriais e agroindustriais na Região.

Programa de Infra.Estrutura Econômica

Financiamento de investimento fixo para implantação, ampliação, modernização e
reforma de infra-estrutura econômica, beneficiando exclusivamente 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
logística de armazenagem, transporte, comunicação e energia.

Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional

Financiamento de investimento ou investimento com capital de giro associado para
implantação, ampliação e modernização de empreendimentos turisticos.

Programa de Desenvolvimento dos Setores Comercial e de Serviços

Financiamento de investimento ou investimento com capital de giro associado para
implantação, ampliação, modernização ou relocalização de empreendimentos dos setores
comercial e de serviços.

15
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4.2. FCO Rural

Programa de Desenvolvimento Rural

Financiamento de investimentos fixo e semifixo e de custeio associado a projeto de
investimento destinado ao desenvolvimento das atividades agropecuárias na Região.
Financiamento de custeio dissociado, exclusivamente destinado a mini e pequenos
produtores rurais que contem financiamento de investimento "em ser" ao amparo do
Fundo. Financiamento da estocagem de algodão, arroz, milho, soja e trigo da safra
2004/2005.

Programa de Desenvolvimento de Sistema de Integração Rural

Apoio a investimentos destinados à implantação, ampliação e modernização de
empreendimentos conduzidos 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 isolado e de custeio associado a
projeto de investimento destinado à reabilitação de áreas degradadas, conservação e
recuperação de microbacias, nascentes, mananciais, implantação de sistemas de
aproveitamento de fontes alternativas de energia e produção de alimentos associados a
práticas ecologicamente sustentáveis.

Programa de Retenção de Matrizes na Planície Pantaneira

Financiamento para a retenção de fêmeas bovinas em propriedades rurais localizadas na
planicie pantaneira.

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. PRONAF

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

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF/Reforma
Agrária

Apoio financeiro às atividades agropecuárias e não agropecuárias, exploradas mediante
emprego direto da força de trabalho dos agricultores familiares assentados pelo Programa

16
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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 a 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 Aquicultura - PROAQÜA

Financiamento de investimentos destinados ao desenvolvimento da aquicultura 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 cadeia produtiva.

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-8ul, especialmente no primeiro semestre de 2005.

Linha Emergencial de Crédito para Custeio da Destruição de Soqueiras do Algodoeiro

Financiamento, mediante abertura de crédito fixo, das despesas necessárias à destruição
da soqueira do algodoeiro como medida de controle fitossanitário impeditivo da
proliferação do bicudo do algodoeiro.

17
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5. Legislação Editada no Período.
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• 05, de 28.6.2005

Prorroga o prazo até 31.12.2005 para contratação das operações no âmbito da linha FAT
Integrar; As propostas dos grandes e médios produtores rurais e dos grandes e médios
empresários serão contratadas prioritariamente com recursos do FAT Integrar.

5.2. Resoluções do Conselho Deliberativo - CONDEUFCO

• 226, de 01.3.2005 - Relatórios de Avaliação do FCO - 1° e 2° semestres de 2004;
• 227, de 01.3.2005 - Programação do FCO para 2005:

• Condições Gerais de Financiamento .
• Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional.
• Programa de Infra-Estrutura Econômica.

• 228, de 01.3.2005 - Programação do FCO para 2005:
• Condições Gerais de Financiamento .
• Classificação quanto ao porte.

• 229, de 01.3.2005 - Programação do FCO para 2005:
• Programa de Desenvolvimento Rural.
• Programa de Desenvolvimento de Sistema de Integração Rural.

• 230, de 01.3.2005. Programação do FCO para 2005:
• Condições Gerais de Financiamento .
• Forma de apresentação de propostas.

• 231, de 01.3.2005 - Programação do FCO para 2005:
• Programa de Conservação da Natureza - PRONATUREZA ..

• 232, de 01.3.2005 • Programação do FCO para 2005:
• Condições Gerais de Financiamento .
• Prorrogação de dívidas no âmbito do FCO Rural.

• 233, de 01.3.2005 . Programação do FCO para 2005:
• Programa de Desenvolvimento Rural.

• 234, de 03.6.2005 - Relatórios de Avaliação do FCO - 1° semestre e Exercicio de 2004;
• 235, de 03.6.2005 - Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste -

Recomendações do Grupo de Trabalho criado pela Resolução nO226;
19---------------------------
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5.1. Portaria Interministerial MI/MF

• 1C, de 15.1.2005

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) .
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• 236, de 03.6.2005 Programação do FCO para 2005:
• Condições Gerais de Financiamento -Itens não financiáveis .
• Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional.

• 237, de 03.6.2005 - Programação do FCO para 2005:
• Programa de Infra-Estrutura Econômica.

• 238, de 03.6.2005 - Programação do FCO para 2005:
• Linha Emergencial de Crédito para retenção de Matrizes e Crias de Bovinos e Ovinos.

• 239, de 03.6.2005 • Programação do FCO para 2005:
• Condições Gerais de Financiamento .
• Itens não financiáveis - Pivô Central no Distrito Federal.

• 240, de 03.6.2005 • Programação do FCO para 2005:
• Condições Gerais de Financiamento .
• Condições Especiais.

• • 241, de 03.6.2005. Programação do FCO para 2005:
• Condições Gerais de Financiamento .
• Forma de Apresentação de Propostas.

• 242, de 03.6.2005 - Calendário de Reuniões do CONDEL FCO/2005.
• 243, de 03.6.2005 • Programação do FCO para 2005:

• Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF .
• Financiamento de custeio - Plano Safra 2005/2006.

• 244, de 03.6.2005 • Programação do FCO para 2005:
• Linha Emergencial de Crédito para custeio da destruição de soqueira do algodoeiro .

•
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6. Programação Orçamentária
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6.1. Previsão Orçamentária

Origem dos Recursos Previstos para 2005

Em 2005, o montante de recursos previstos para a execução orçamentária do FCO
correspondeu a R$ 1.800,6 milhões, representados pelas transferências do Tesouro Nacional
(R$ 705,3 milhões), disponibilidade remanescente do exercício anterior (R$ 459,0 milhões),
pelos retornos de financiamentos (R$ 513,1 milhões) e pelo resultado operacional (R$ 236,3
milhões), deduzidos os recursos comprometidos com parcelas a liberar de operações
contratadas em exercícios anteriores (R$ 113,1milhões). ..
A origem do montante de recursos previstos para 2005 está demonstrada no quadro abaixo:

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

As disponibnidades em 31.12.2004 em cada Unidade Federativa foram redistribufdas de acordo com os percentuais 'da
programação aprovada. . .
Os recursos originários de retornos de financiamentos foram alocados às "Unidades Federativas, pelo -percentual aprovado.
constRuindo disponibDidades para novas aplicações.
O valor dos repasses do Tesouro Nacional corresponde à projeção da Seéretaria do Tesouro Nacional.
O resultado operacional refere-se â previsão de receitas e despesas do"-fundo para o exercício. •
Os recursos comprometidos referem-se às parcelas de operações contratadas em exercicios anteriores, pendentes de
liberação em 31.12.2004 ..

I
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Distribuição Percentual dos Recursos do Tesouro Nacional

Conforme estabelece o art. 159, inciso I, alínea "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 e do imposto sobre produtos industrializados para o
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO.

Os recursos oriundos da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda 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 exercicio de 2005,
ingresso de recursos da ordem de R$ 705,3 milhões, oriundos da arrecadação do imposto de

• renda e imposto sobre produtos industrializados.

A Programação Orçamentária de 2005, aprovada
pela Resolução CONDEUFCO n.o 225, de
17.12.2004 e alterado pelas Resoluções
CONDEUFCO 227 a 232, de 01.03.2005, 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 ReformaAgrária - Pronaf-RA.

•
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:@i
I,
I

i A distribuição percentual
: seguintescritérios:
,

dos recursos originários do Tesouro Nacional obedeceu aos

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL DOS RECURSOS
POR UNIDADE FEDERATIVA E PROGRAMAS

MS MT Percentual de
Distribuição

•
PROGRAMAS
Recursos distribuidos

FCO Rural
FCO Em resarial (3)

Recursos a distribuir
Pronaf-RA

Total

NOTAS:

DF

17,10
6,84

10,26

GO

26,10 26,10
15,40 13,05
10,70 13,05

. 2070-~~cC
1 . . - ._~_ -.

10,35
10,35

90,00.
45,64
44,36
10,00
10,00

100,00

•

(1) Recursos distribuídos: Os recursos previstos para o FCO Rural e FCO Empresarial
poderão ser remanejados no âmbito da Unidade Federativa. Os recursos distribuídos
para o Distrito Federal serão aplicados na Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno - RIDE (exceto nos municípios localizados no Estado de
Minas Gerais).

(2) FCO Rural: em cada Unidade Federativa, os recursos serão distribuídos no âmbito
dos Programas de Desenvolvimento Rural, de Integração Rural, Pronatureza, de
Retenção de Matrizes na Planície Pantaneira, Pronaf, Pescart e Proaqüa.

(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 2005:

• Programa de Infra-Estrutura Econômica 10%
• Programa de Desenvolvimento dos Setores Comercial e de Serviços 10%
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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
Reforma Agrária - Banco da Terra.
A distribuição dos recursos previstos, originários do Tesouro Nacional, entre as unidades
federativas e os programas de financiamentos, segundo os percentuais da Programação
Orçamentária de 2005, ficou assim representada no exercício:

POR UNIDADE FEDERATIVA E PROGRAMAS

• A distribuição dos recursos originários do Tesouro Nacional entre as unidades federativas e os
programas de financiamentos, segundo os percentuais previstos na Programação
Orçamentária de 2005, ficou assim representada no 10 semestre:

Modalidades
RecursosDistribuídos

FCORural
FCO Empresarial

C~!SOS a Distribuír
PRONAF-Refonna Agrária

TOTAL

DF
72.169
28.868
43.302

GO
110.153
64.995
45.159

MS
87.363
43.682
43.682

MT
110.153
55.077
55.077

Região
379.839
192.621
187.219
42.204
42.204
422.044

(R$ mil)

(%)
9O,llO.-J
45,64
44,36
10,~
10,00
100,00

• Previsão de Aplicação de Recursos

A programação de aplicação dos recursos em 2005, conforme a previsão do Banco
Administrador, apresenta como meta de contratações o montante de R$ 1.800,6 milhões em
financiamentos aos setores produtivos da região, correspondentes à totalidade dos recursos
previstos para o periodo.

O quadro a seguir apresenta as prevlsoes do Banco do Brasil para a realização de
financiamentos do FCO em 2005, expressas por unidade federativa e programa:
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APLICAÇÃO DE RECURSOS PREVISTA PARA 2005
(em R$ mil!

Percentual
PROGRAMAS DF GO MT MS REGIÁC Distribuição

Micro e Pequenas Emoresas

co Emoresarial II 84.1501 98.6901 107.0331 84.8871 374.76QI 20.B

Mini e Peouenos Produtores Rurais

co Rural 56.100 140.98€ 107.03~ 84.88 389.00€ 216
"ronaf-RA 180.06C 10,0

Subtotal 140.250 239.676 214.066 169.774 943.826 52,4

Médias e Grandes Empresas

oCO Emoresarial II 100.592 93.991 127.9451 101.4751 424.00311 23,61

I Médios e Grandes Produtores Rurais I
IFco Rural 67.062 136.289 127.945 101.475 432.7711 24,01

I Subtotal I 167.654 230.280 255.890 202.950 856.774 47,6

I TOTAL I 307.904 469.956 469.9561 372.72~ 1.620.54C 90 O
IlPronaf-RA 180.o6c 100

1.800.60C ~I
Resumo Geral

FCO Emoresarial 184.742 192.681 234.97! 186.36. 798.76~ 44,~
FCO Rural 123.162 277.275 234.97B 186.362 821.77" 45,e

TOTAL 307.90~ 469.956 469.956 372.724 1.620.540

~

Pronaf- RA 180.06C

1.800.600

NOTAS:

(1) A previsão de aplicação para 2005 foi elaborada considerando-se as disposições das Resoluções
CONDEUFCO nOs197/2003,198/2003,215/2004 e 218/2004.

(2) Os valores orçados para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF -
Reforma Agrária correspondem ao percentual estabelecido pela Lei n.O9.126/95 e serão distribuidos às
Unidades Federativas de acordo com a demanda.

(3) Observadas as limitações legais estabelecidas para o PRONAF - Reforma Agrária e para os programas
do FCO Empresarial - Comércio e Serviços e Infra-Estrutura Econômica, os recursos serão direcionados
aos programas de financiamento de acordo com a demanda que efetivamente se verificar.
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6.2. Execução Orçamentária
Origem dos Recursos (Previsto X Realizado)

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

o volume de recursos observado no semestre (R$ 1.165,4 milhões) representa 110,9% do
montante previsto para o período. A projeção inicial do valor relativo às disponibilidades de
exercicios anteriores foi ajustada para os números efetivos observados ao final do exercício
de 2004 (R$ 459 milhões).

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$
422,0 milhões. O quadro a seguir ilustra o comportamento mensal dos repasses de recursos
da União, comparativamente à previsão inicial:

(R$ mil)

. Previstol') 1--:-:--=-~~..,-'--,...,.:..:R:=ê.:;a:.:;liza::;' ~d~o:.......,,..,-~_:--_'.Mês. '. Valor Nominal Valor Nominal (2)1 ValórAtualizado (3).

janeiro 64.826 58.800 59.443
fevereiro 67.495 66.154 66.844
março 53.117 77.772 78.513
abril 61.831 68.063 68.480
maio 68.931 76.825 77.144
junho 49.523 74.431 74.526

i Exercicio 365.723 422.044 . 424.949
(1) Projeção da STN. (2) Valor nominal, regime financeiro. (3) Valor aluarlZ8do pela TR de 30.06.2005
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Se comparado ao mesmo período do exercício anterior, observa-se que houve incremento de
13,9% no montante de recursos oriundos do Tesouro Nacional, conforme demonstra o quadro
abaixo:

(R$ mil)

Mês 2005 2004 Varo %
janeiro 59.443 88.571 (32,8)
fevereiro 66.844 56.034 19,3
março 78.513 62.899 24,8
abril 68.480 58.489 17,1
maio 77.144 59.640 29,3
junho 74.526 47.371 57,3
TOTAL 424.949 373.006 13,9

Obs.: valores atualizados pela TR, posição em 30.06.2005 .•

•
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7. Avaliação Sócio-Econômica das
Operações do FCO
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7.1. Contratações do Exercício

Contratações por Programa e Unidade Federativa

As contratações por unidade federativa e programa de financiamento estão representadas
no quadro a seguir, em quantidade e valor das operações:

(R$mil)
PROGRAMAS DF GO MS MT TOTAL

Industrial
- Quantidade 16 93 17 21 147
- Valor 20.756 48.680 2.922 4.347 76.705

Infra-estrutura
- Quantidade 3 3• - Valor 3.714 3.714

Turismo
- Quantidade 1 11 1 9 22
- Valor 23 483 41 1.067 1.613

Comércio e Serviços
- Quantidade 69 379 82 126 656
- Valor 12.591 32.454 8.188 12.318 65.551

Rural/Integração
- Quantidade 110 1.366 443 594 2.513
- Valor 15.694 108.770 68.586 58.338 251.388

PRONAF
- Quantidade 173 4.444 1.489 2.200 8.306
- Valor 1.366 36.777 10.522 19.663 68.328

PRONAF-RA
- Quantidade 78 161 54 2.103 2.396
- Valor 1.121 2.240 791 26.369 30.522

Pronatureza
- Quantidade 1 4 1 6• - Valor 38 297 25 360

Estocagem
- Quantidade 78 7 66 151
- Valor 27.923 2.012 30.549 60.484

Total Geral 448 6.536 2.093 5.123 14.200
51.588 257.625 93.061 156.392 558.666

000.:vaiaresatualizadospelaIR, posiçãoem30.06.2005

As operações contratadas com o Programa de Retenção de Matrizes na Planície Pantaneira
estão incluídas no Programa de Desenvolvimento Rural/Integração e totalizaram R$ 3,2
milhões ao final do semestre, sendo que R$ 3.0 milhões foram contratados com beneficiários
do Estado de mato Grosso do Sul e os restantes R$ 0,2 milhão com beneficiários do Estado
de Mato Grosso.
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o Distrito Federal aplicou em 448 operações o valor de R$51 ,6 milhões, sendo que R$ 17,0
milhões foram originários dos municípios participantes da RIDE - Região Integrada de
Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, representando 33,0% do total contratado
com recursos destinado ao DF.

PROGRAMAS DF. GO MS MT REGIÃO

•

•

lE;fI!i!.~J~!;$ARt~I:.m.1i@lli£';;fW,&1¥&~,~!i.~]'iºijhÇiK8JHtHj,1i!.4¥;1;t'i;tR1ii4j3&~1~!!tl~BM7i.5l!.;ij
Industrial 20.756 48.680 2.922 4.347 76.705
Infra-estrutura O O O 3.714 3.714
Turismo 23 483 41 1.067 1.613
Comércio e Serviços 12.591 32.454 8.188 12.318 65.551

fR--....:>U.~R...'r~:~t:~âJ:~:n~~:t<f.%«~~f:?ww:-$W<t"'.:<:tT8-....*'2~'.i'-9-""::~,z.r.x:t~;;;'''6-'''TO'''''''0-~8.....t!t.~::j8~'''.i?9''-~-T1-'It-m':fi''''3:-'::'4-.•...~94-'5-n~~t-"l--1."1"'?0--8-3-:~
~ '......•.._."'.~~.Í;i~t:á~r.:,,<::~r!t{i::;:jt:Wfu;h;df.:~::;;.W.&1{~~.;.,.-.i...-.~!~-.y.x!tif.i'!X!.~,-.;~_",_.".,.;W~L.~t:..y~-~•••••••)~rMt.;:!-~.._.;.._.:....__"A_•._~;~{;~. :,.;~. ;~".-.~""W~%

Rural/Integração 15.694 108.770 68.586 58.338 251.388
PRONAF 1.366 36.777 10.522 19.663 68.328
PRONAF-RA 1.121 2.240 791 26.369 30.522
Pro natureza 38 297 O 25 360
Estocagem O 27.923 2.012 30.549 60.484

.Total Geral 51.588 257.625 93.061 156.392 558;666

o Estado de Goiás aplicou o maior volume de recursos entre as unidades federativas,
registrando contratações no valor de R$ 257,6 milhões, equivalentes a 46,1% do totál da
Região. Os números do Estado de Mato Grosso totalizam R$ 156,3 milhões de investimentos
com recursos do Fundo, correspondentes a 27,9% do montante do semestre. Relativamente
aos números do Distrito Federal, percebemos evolução em relação ao mesmo periodo do ano
anterior, quando as contratações representaram 2,7% do total aplicado na Região, sendo que
neste periodo o indice subiu para 9,2%.
Em quantidade de operações, o Estado de Goiás realizou 6,5 mil financiamentos, cerca de
46,0% da quantidade total observada na Região. Destes, 4,4 mil contratos de Goiás se
referem 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$ 147,6 milhões, equivalentes a 26,5%' das
. aplicações totais do periodo.
As contratações do FCO Rural (Programas de Desenvolvimento Rural, Integração Rural,
PRONAF, PRONAF-RA, Pronatureza, Retenção de Matrizes e Comercialização/Estocagem)
totalizaram R$ 411,0 milhões, equivalentes a 73,5% do total aplicado no semestre.

Contratações por Porte e Programa

Para enquadramento nos financiamentos do FCO, os beneficiários são classificados pelo
porte, de acordo com critérios aprovados pelo CONDEUFCO. Noexercicio de 2005, os
parâmetros observados para definição do porte dos mutuários foram os seguirites:

31------------------------------



Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO

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$ 700 mil;
• Pequena - acima de R$ 700 mil e até R$ 6.125 mil;
• Média - acima de R$ 6.125 mil e até R$ 35 milhões;
• Grande - acima de R$ 35 milhões.



•

•

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO

(R$miQ

PORTE DF GO MS MT TOTAL (%)
Grande 27.379 61.034 21.374 41.000 150.787 27,0
Médio 7.698 87.204 18.421 30.674 143.997 25,8
Total 35.077 148.238 39.795 71.674 294.784 52,8
Pequeno 11.158 43.841 35.241 27.240 117.479 21,0
Mini/Micro 5.354 65.546 18.025 57.478 146.403 26,2
Total 16.511 109.387 53.266 84.717 263.882 47,2
Total 51.588 257.625 93.061 156.392 558.666 100,0

Obs.: valores atualizados pela TR, posição em 30.06.2005

Os empreendimentos de mini e pequenos produtores rurais, micro e pequenas empresas,
suas associações e cooperativas representaram 92,4% do número total de negócios
realizados no período, absorvendo R$ 263,9 milhões, equívalentes a 47,2% do montante de
recursos aplicados. Os grandes e médios produtores rurais e as empresas de grande e médio
portes foram contemplados com R$ 294,8 mílhões para o financiamento de suas atividades
produtivas, o correspondente a 52,8% do total de recursos destinados à Região.
Comparativamente ao mesmo período do exercicio anterior, verifica-se que os reflexos da
determinação, constante da Programação 2005, de aplicação de, no mínimo, 51% dos
recursos nos segmentos de menor porte são notados, uma vez que naquele período o índice
alcançado foi de 36,7%, evoluindo para 47,2% neste semestre.
O Banco do Brasil, em conformidade com a programação Anual 2005, destinou ao Pronaf-RA
10% dos recursos para aplicação na região.
A aplicação no referído 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:

l> os Projetos de Assentamento do INCRA ou Projetos Estaduais e Municipais de
Assentamento por este reconhecidos;

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

Não obstante, o Banco do Brasíl 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
58,8% nas contratações de operações com o público de reforma agrária, que totalizaram R$
30,5 milhões e R$19,2 mílhões nos primeiros semestres de 2005 e 2004, respectivamente.
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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 apoio 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 1° semestre de 2005, o Banco do Brasil financiou 8.306 projetos de agricultores familiares,
com investimentos totais da ordem de R$ 68,3 milhões, conforme espelha o quadro abaixo,
por unidade da federação:

• Contratações lF 00
- QJantidade 173 4.444
-Valor 1.300 ':£.m

Obs.: valores atualizados pela m, posição em 30.06.2005

MS
1.489
10.522

MT
2200
19.663

(Rp mQ
lUTAL

8.306
68.328

No Estado de Goiás verificou-se o maior volume de empreendimentos financiados ao abrigo
do PRONAF. Foram 4.444 projetos de agricultores familiares assistidos com recursos do
Fundo, correspondentes a 53,5% do total de operações realizadas ao amparo do
PRONAF/FCO no periodo, com investimentos totais de R$ 36,7 milhões.

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

• EJlpegos
- Diretos
-Indiretos
lUTAL

lF
35
57
92

00
1.744
2.631
4.375

MS
1.188
1.335
2.523

MT
1.334
1.006
3.320

lUTAL
4.301
6.009
10.310

A carteira de financiamento do PRONAFIFCO, com exceção dos agricultores enquadrados no
Grupo "A" (Reforma Agrária), registrou, em 30.06.2005, saldos totais de R$ 383,7 milhões,
assim distribuídos, por atividade produtiva e unidade da federação:

Setor
- Agricultura
- Custeio
- Investimento
- Pecuária
TOTAL

DF
139
989
338
39

1.505

GO
392

105.610
87.891
7.488

201.381

MS
974

18.086
45.094
2.030

66.183

MT
5.575
20.452
72.971
15.639

114.637

(R$ mil)

TOTAL
7.080

145.137
206.293
25.197

383.707
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o setor de investimento, com saldos de R$ 206,3 milhões, representou 53,8% dos recursos
aplicados ao abrigo do PRONAF/FCO. 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$ 201,3 milhões, ao final do semestre.

7.2. Situação da Demanda por Recursos
No encerramento do semestre, a procura por financiamento do FCO somou R$ 2.793,0
milhões. A demanda mais significativa é a do Estado de Goiás, seguida de perto pela
demanda do Mato Grosso, representando 45,5% e 37,8%, respectivamente, da demanda
total. .

• O quadro a seguir apresenta a situação do Distrito Federal e dos demais Estados do Centro-
Oeste frente à demanda por financiamentos:

(R$ mil)

PROGRAMA DF GO MS MT Região
Empresarial 187.735 971.446 106.449 526.262 1.791.891

Comércio e Serviços 125.501 248.794 34.011 49.116 457.423
Industrial 29.469 664.698 48.181 220.975 963.323
Infra - estrutura 26.833 38.875 22.575 237.079 325.362
Turismo 5.932 19.078 1.681 19.092 45.782

Rural 63.103 300.239 106.703 531.065 1.001.110
Desenvolvimento Rural 55.049 284.200 106.285 364.989 810.524
PRONATUREZA 427 417 7.123 7.967
PRONAF 1.287 3.031 4.318
PRONAF RA 10.761 10.761
Estocagem 8.053 14.325 145.162 167.541• TOTAL 250.837 1.271.685 213.151 1.057.327 2.793.001

7.3. Retornos de Operações de Crédito

• Provisto. Realzado

50.000

o

250.000

100.000

200.000

150.000

127,2
128,8
131,0
123,7
122,5
117,4
123,7

O quadro abaixo apresenta os retornos de capital dos financiamentos do FCO registrados no
período, comparativamente à previsão inicial:
______________ ~(R~$_m~iij :lOO.OOO

Período Previsto Realizado %
Janeiro 25.665 32.653
Fevereiro 23.696 30.527
Março 27.298 35.757
Abríl 32.476 40.178
Maio 41.454 50.779
Junho 55.858 65.569

Exercício 206.448 255.463
35----------------------------
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Os retornos de capital são redistribuídos às Unidades Federativas e ao PRONAF-RA de
acordo com os percentuais previstos na programação orçamentária do exercício. No período
foram realizados 123,7% dos retornos previstos.

7.4. Situação dos Recursos
O volume de recursos do FCO atingiu, em 30.06.2005, a soma de R$ 6.403,6 milhões. Os
saldos de recursos aplicados nos financiamentos aos setores produtivos da Região Centro-
Oeste somaram R$ 5.810,0 milhões, correspondentes a 91,0% da dotação do Fundo. Desse
total, R$ 388,5 milhões referem-se aos financiamentos a assentados e colonos beneficiários
do Programa Nacional de Reforma Agrária.
As disponibilidades observadas ao final do semestre são no valor de R$ 593,5 milhões e
representam 9,3% do montante de recursos do FCO.
A seguir, quadro representativo da situação dos recursos do Fundo, evidenciando a
distribuição entre as unidades federativas, os saldos das aplicações e as disponibilidades
registradas ao final do semestre:

(R$mil)
Reforma
Agrária DF GO MT MS TOTAL

11RECURSOS ALOCADOS 484.166 545.364 2.211.134 1.794.426 1.368.526 6.403.6151
Refonna Agrária 484.166 , I 484.166
Demais Programas 545.364 2211.134 1.794.426 1.358.526 5.919.449

12.FINANCIAMENTOS 388.572 349.362 2.158.436 1.650.107 1.263.554 5.810.031,
Comércio e serviços 69258 146.566 85.416 46.841 348.081
Desenvol'iimento Industrial 70.074 390.938 107.624 236.839 805.475
Infra-estrutura Básica 1.855 1.855
Infra_nrtu", Econômica 34.757 26.133 101.506 53.269 217.666
Deeenvolvimcnto do Turismo Regional 3.488 9.874 9.161 18.223 40.746
DesenvoMmento Rural 169.891 1.343.599 1.148.618 837.164 3.499.272
PRONAF TRADICIONAL 1.487 201.518 115.555 65.147 383.707• PRONATUREZA 391 800 6.554 664 8.409
PRONAF - Reforma Agnlrfa 388.572 i I 388.572
capital de Giro - Industrial 15 69 84
Custeio Dissociado - Rural 18 79 97
RECCOP - Revilalização de Cooperativas 10.609 42.678 3.138 56.425
Estocagem 26.380 30.993 2.269 59.643

13.Vanação d. RIDE 21.618 (21.618)

14.DISPONIBIUDADES (1 - 2 - 3) 95.594 174.384 74.316 144.319 104.972 593.584,
Refonna Agmria 95.594 I I 95.594
Demais Programas 174.384 74.316 144.319 104.972 497.991
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7.5. 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 1° semestre de 2005, o montante de R$ 43.0
milhões, correspondente à remuneração das disponibilidades do período.

7.6. 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
credere do agente financeiro.

O FCO registrou, no periodo em exame, receitas da ordem de R$ 113,3 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 ..

7.7. 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
30.06.2005, distribuida por programa e unidade federativa:

CR$ mil)

PROGRAMAS DF GO MS MT TOTAL
HEMeRE$MIAfr'N@;Q;gE;nIM@1K1ZZ;.l!~~,;BMM}5X$f~1~@~~à\mª~~;1l~;thi\\~;ª!l:l);~~Qg:1;~it:4:1~;~0f$!

Industrial 70.074 390.938 236.839 107.624 805.475
Infra-estrutura 34.757 28.133 53.269 103.361 219.521
Turismo 3.488 9.874 18.223 9.161 40.746
Comércio Serviços 69.258 146.566 46.841 85.416 348.081
Capital de Giro 15 69 84

!iRQRAº11;!;11!;M!!II!!;!ili;;!@iiH!H;11'2;~ltt!!!jj;'1fí!.~~6'!.5~~ti'j!jj;!,)lii~:.íU'ª:!!;!;!,I$i@~~ªErI;IIª;:i~!l:i~ª
RuraVlntegração 169.891 1.354.208 840.302 1.191.295 3.555.696
PRONAF 1.505 201.381 66.183 114.637 383.707
PRONAF-RA 182 40.951 71.503 172.998 285.635
PAPRA 987 12.788 32.492 56.671 102.937
Pronatureza 391 800 664 6.554 8.409
Estocagem 26.380 2.269 30.993 59.643
Custeio 18 79 97

Total Geral 350.549 2.212.038 1.368.585 1.878.859 5.810.031
Obs.:saldosde financiamentos.posiçãoem30.06.2005
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Os saldos das operações rurais, com a soma de R$ 4.396,1 milhões, correspondem a 75,6%
da carteira de financiamentos do FCO. Os projetos do setor empresarial apresentam saldos
de R$1.413,9 milhões, equivalentes a 24,4% dos financiamentos totais. No FCO Empresarial,
as atividades do segmento industrial se destacam com saldos na ordem de R$ 805,5 milhões.

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:

•
PORTE DF GO MS

Grande 105.500 604.199 566.199
Médio 111.573 742.133 374.784
Pequeno 85.794 473.760 283.065
Mini/Micro 47.683 382.035 143.089
Cooperativa O 9.910 1.449
Total 350.549 2.212.038 1.368.585
Obs.: saldosde financiamentos,posiçãoem 30.06.2005

MT
764.788
415.758
461.481
203.629
33.202

1.878.859

(R$ mil)
REGIÃO
2.040.686
1.644.248
1.304.100
776.436
44.561

5.810.031

•

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 64,9% dos saldos
devedores registrados em 30.06.2005, atingindo a cifra de R$ 3.769,4 milhões.

Os empreendimentos dos grandes produtores rurais e das grandes empresas registram
débitos de R$ 2.040,7 milhões, o equivalente a 35,1% dos saldos globais da carteira de
financiamentos do Fundo.

Financiamentos Renegociados - Lei 9.13811995 e 10.437/2002

As operações objeto de alongamento nos termos da Lei 9.138/95 e 10.437/2002
(securitização I e 11) apresentaram saldos de R$ 282,0 milhões ao final do período, conforme
demonstra o quadro a seguir, por unidade federativa e programa:

Programas DF GO MS
PAPRA
- Custeio 7 403
- Investimento 28 913

RURAL
- Custeio
- Investimento 63.943 81.986 63.341

Total 63.978 81.986 64.657
Obs.posiçãoem 30.06.2005.

MT

1.072

97
70.196
71.366

lR$ mil)
REGIAO

410
2.013

97
279.467
281.987
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Financiamentos Renegociados - PESA(1)

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. 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 1° semestre de 2005, os saldos das operações renegociadas ao abrigo do PESA
somaram R$ 45,6 milhões, conforme espalha o quadro a seguir:

• UF Saldos
Distrito Federal 3.143
Goiás 14.358
Mato Grosso do Sul 6.768
Mato Grosso 21.370
TOTAL 45.640
Obs.: saldos de financiamentos, posição em 30.06.2005.

(R$ mil)

~~-
6,9
31,5
14,8
46,8
100,0

•
Financiamentos Renegociados - Lei 10.17712001

A Lei 10.177, de 12.1.2001, permitiu a substituição dos encargos financeiros das operações
em estoque para as novas taxas de juros pré-fixadas. O citado dispositivo legal também
autorizou a renegociação, prorrogação e composição das dividas realizadas com recursos do
Fundo, contratadas até 31.12.1998.

A Lei autorizou fosse acrescido 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.

(1) PESA - Programa Especial de saneamento de Ativos

~...•.~:.,'~
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Ao final do 1° semestre, os saldos das operações renegociadas ao amparo da Lei 10.177, de
2001, representou o valor de R$ 464,4 milhões, correspondentes a 10,3 mil operações,
conforme o quadro a seguir, por programa e unidade federativa:

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

DF
- Quantidade 6 186 35 227
- Valor 14 26.714 19.005 45.733

GO
- Quantidade 384 3.020 129 19 2 3.554
- Valor 1.343 148.687 42.056 3.732 63 195.881

MS
- Quantidade 472 1.249 55 24 1.800
- Valor 1.749 55.136 23.857 14.352 95.094

MT• - Quantidade 2.280 2.455 40 3 2 4.780
- Valor 11.629 97.596 16.345 314 1.864 127.747

Total Geral
3.142 6.910 259 46 4 10.361
14.736 328.133 101.263 18.397 1.927 464.455

Obs.:saldosdefinanciamentos,posiçãoem30.06.2005

Do total de operações renegociadas, o setor rural, representado pelos financiamentos dos
Programas de Desenvolvimento Rural e PRONAF, apresentou a maior participação, com 10,0
mil operações, 97,0% da quantidade, e valor de R$ 342,9 milhões, correspondentes a 73,8%
dos saldos devedores das operações renegociadas.
Relativamente ao porte dos mutuários, os saldos das operações que mudaram os encargos
financeiros ou foram renegociadas para taxa de juros pré-fixada estão apresentados no
quadro a seguir:

(R$mil)• UF Grande Médio Pequeno Mini/Micro Cooperativa TOTAL
DF
- Quantidade 15 73 99 40 227
- Valor 16.121 14.702 13.122 1.788 45.733

GO
- Quantidade 87 936 1.339 1.190 2 3.554
- Valor 32.250 78.711 61.859 21.134 1.926 195.881

MS
- Quantidade 101 635 606 458 1.800
- Valor 23.821 35.015 24.859 11.399 95.094

MT
- Quantidade 211 1.070 1.872 1.627 4.780
- Valor 31.642 52.511 30.700 12.893 127.747

Total Geral 414 2.714 3.916 3.315 2 10.361
103.835 180.938 130.541 47.215 1.926 464.455

Obs.: saldosde financiamentos,posiçãoem30.06.2005
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o Estado de Mato Grosso apresenta-se com 4,7 mil contratos reformulados, e o Estado de
Goiás apresenta saldos de operações renegociadas, na ordem de R$ 195,8 milhões,
correspondentes a 45,6% e 42,1%, respectivamente, dos números totais observados na
Região.

Em quantidade de operações, verifica-se que os mutuários de mini/micro e pequeno portes
tiveram a maior participação nas renegociações,representando69,8%da quantidade.

~
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Com relação aos valores renegociados, os financiamentos dos mutuários de médio porte
foram os mais expressivos, atingindo R$ 180,9 milhões, equivalentes a 38,9% dos saldos
totais.
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Financiamentos Renegociados - RECOOP(1)

o Governo Federal, por meio da Medida Provisória n.O2.085-37, de 13.06.2001,e respectivas
versões anteriores, autorizou o Banco Administrador a implementar o Programa de
Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária - RECOOP, que consiste na
destinação de crédito para reestruturaçãoe capitalizaçãodas cooperativas.
A norma legal dispõe que os contratos de repasse do FCO, quando estiverem lastreando
operações de crédito ao abrigo do RECOOP, terão os prazos de retorno e encargos

(1) RECOOP - Programa de Revilalização de Cooperativas de Produção Agropecuária
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financeiros devidamente ajustados, correndo o ônus à conta do Fundo. Estabelece, ainda,
que os financiamentos realizados são considerados como de crédito rural para todos os
efeitos.
Os saldos dos contratos com recursos do FCO, ao abrigo do RECOOP, atingiram R$ 56,4
milhões em 30.06.2005, distribuídos por unidade federativa, conforme abaixo:

•

UF
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
TOTAL
Obs.: posição em 31.12.2004

CR$ miQ
Saldos

10.609
3.138
42.678
56.425

•

Financiamentos Renegociados - Lei 10.696/2003

A Lei 10.696, de 02.07.2003, que revogou a Lei 10.464, de 24.05.2002, dispôs sobre a
repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas
ao abrigo do Programa de Apoio à Política de Reforma Agrária - PAPRA, do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, ou de outras fontes de
recursos, para mutuários adimplentes com suas obrigações ou que as tenham regularizado
até 31.5.2004, prazo final para manifestação.

A Carteira de Financiamentos das operações renegociadas ao abrigo desta Lei encerrou o
semestre com saldos devedores da ordem de R$ 106,7 milhões, assim distribuídos: R$ 70,8
milhões com operações do PAPRA; R$17,1 milhões com operações do FCO Rural e R$ 18,8
milhões com operações do PRONAF.

Financiamentos - Risco Operacional

Com a edição da MP 2.196, de 2001 (ex-MP 2.155, de 22.6.2001), 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 legíslação 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

42~----------------------------



Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO

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
Obs.: posição em 30.06.2005 .

Risco 100% Banco do Brasil

%do Risco

100%
50%
100%
100%

Saldo das
Operações
4.177.938

329.724
1.199.326
103.043

5.810.031

(R$ mil)

Participação
(%)

71,91
5,68

20,64
1,77

100,0

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.

o demonstrativo a seguir apresenta a carteira de financiamento contratado com risco
exclusivo do agente financeiro, por programa e unidade federativa:

(R$míQ

PROGRAMAS DF GO MS MT TOTAL

~presarial 141.187 483.717 286.201 279.813_1~~0.917 I
Comércio e Serviços 69.198 146.497 46.777 85.416 347.888• Desenvolvimento do Turismo Regional 2.738 5.043 3.545 6.651 17.978

Desenvolvimento Industrial 36.369 304.143 183.476 86.354 610.342

Infra-estrutura Econômica 32.881 28.034 52.403 101.392 214.709

IRural 64.062 1.173.927 719.895 1.029.137 2.987.020 )

Estocagem 26.380 2.269 30.993 59.643

Ousteio 1.276 28 149 1.453

Desenvolvimento Rural 62.609 953.566 654.590 900.260 2.571.025

PRONAF 1.228 192.017 62.344 91.185 346.773

PRONATUREZA 225 688 664 6.550 8.127

Total Geral 205.248 1.657.643 1.006.096 1.308.951 4.177.938

Obs.: saldos de financiamentos, posição em 30.06.2005.
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Risco Compartilhado
Por força do disposto no art. 6° da Lei n.o10.177, de 2001, o risco das operações contratadas
a partir de 1° 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. 7° da Lei 9.126/95.

Os saldos da carteira de risco compartilhado totalizaram, ao final do exercicio, R$ 329,7
milhões, equivalentes a 5,7% 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:

63.013

44.124
836

146.050
1.485

7
188.892

(R$mil)
GO MS MT TOTAL

•. :41:350:'::=::"18.053":'::.,.,,6:41H'j"'.',70.358j
69 65 193
300 707 1.572 3.329

40.945 17.058 4.776 66.491
69 84

37 224 261
5.794.:.:.:....:..1-47.542:'::44.960_'_' _' 61.072'':''259.366]

10 10
58.820 254.523
2.238 4.657

4 177
67.489 329.724

5.529
98
167

10.331

DF
, 4.538.'

60
750

3.713
15

PROGRAMAS
~~P!_e~ari_al~;:.,-,-=~~,,,~~'.~,.',:'~"-:"!':••;'l~)_<~._,

Comércio e Serviços
Desenvolvimento do Turismo Regional
DesenvoMmento Industrial
Giro - Empresarial
Infra-estrutura Econômica

LRural
Custeio
Desenvolvimento Rural
PRONAF
PRONATUREZA

Total Geral
Obs.: 1) saldos de financiamentos, posição em 30.06.2005.

•

Ao analisar o perfil da carteira de risco compartilhado, nota-se predominio das operações
rurais, com 78,6% dos saldos totais.

• Quanto ao porte dos beneficiários, a carteira ficou assim representada no final do período:
(R$ mil)

Porte DF GO MS MT TOTAL
Grande 3.109 51.594 26.069 27.471 108.244
Médio 3.288 63.373 17.256 14.934 98.851
Pequeno 2.528 40.456 13.033 16.576 72.593
Mini/Micro 1.405 32.623 6.588 7.314 47.931
Cooperativa 846 67 1.193 2.106
Total Geral 10.331 188.892 63.013 67.489 329.724

Obs.: saldos de financiamentos, posição em 30.06.2005.

Os negócios com mutuários de grande porte apresentam maior participação na carteira de
risco compartilhado, com saldos da ordem de R$ 108,2 milhões, equivalentes a 32,8% do
portfólio. No que respeita à localização dos empreendimentos, o Estado de Goiás detém a
maior fatia na carteira de risco paritário, registrando saldos de R$ 188,9 milhões,
correspondentes a 57,3% do total.
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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 semestre sob exame, os saldos dos financiamentos de risco 100% do Fundo
totalizaram R$ 1.199,3 milhões,
Os demonstrativos a seguir apresentam a carteira de financiamentos com risco exclusivo do
Fundo, por programa e unidade federativa:

445.747266.883

643
\215.964:
141.457
3.004
71.503

63
302.268
253.314
7.880
40,951

105
18

352.713

29.992

(R$ miij
DF GO MS MT TOTAL
31.868 . _n'" 5C!,~~'""',n ;;;.50.918.:--'..:.••19.400'.'~ •••;,15~,631j

4.532 13.970 937 19.439
45.850 36.305 16.494 128.641

1.855 1.855
114 2.696

., :426.347. . 1.046.6951
232.135 728.660
21.214 32.277
172.998 285.635

105
18

1.199.326

1.876
102.115
101.754

178
182

PROGRAMAS

~Ilresarial+.''':'=,='cc.~.
Desenvolvimento do Turismo Regional
Desenvolvimento Industrial
Infra-estrutura Básica
Infra-estrutura Econômica

tRuraL?:" ....'/~~;~:F-'~-," .; -,.
Desenvolvimento Rural
PRONAF
PRONAFRA
PRONATUREZA
Custeio

ITotalGeral 133.983
obs.: saldos de financiamentos, posição em 30.06,2005.

•
Do total de R$ 1.199,3 milhões, R$ R$ 327,6 milhões representam os saldos das operações
renegociadas ao amparo do Programa Especial de Saneamento de Ativos - PESA e
alongadas com base na Lei 9.138/95 e Lei 10.437/2002 (Securitização), com risco 100% do
FCO, conforme quadro abaixo:

(R$ mil)

Programas DF GO MS MT TOTAL
PESA (Res.CMN 2.471) 3.143 14.358 6.768 21.370 45.640 .
Alongamento (Lei 9.138195) e 63.978 81.985 64.657 71.366 281.986• (Lei 10.437102)
TOTAL 67.121 96.343 71.425 92.736 327.626
obs.:posiçãoem 30.06.2005.

Risco de Terceiros. PROCERA

As operações no âmbito do PAPRA - Programa de Apoio à Política de Reforma Agrária,
contratadas com recursos do FCO, somam R$ 103,0 milhões. ° risco operacional desses
financiamentos é suportado integralmente pelo PROCERA - Programa Especial de Crédito
para Reforma Agrária, conforme determina a Portaria Interministerial n.• 218, de 27.08.1992.

11) Excetoasoperaçõesrealizadasao abrtgodo ProgramadeApoioã Políticade ReformaAgrárta- PAPRA,cujo rtscooperacional
édoPROCERA
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(R$ mil)

DF GO MS MT TOTAL
319.538 2.161.540 1.333.127 1.788.622 5.602.827
31.011 50.496 35.459 90.237 207.204
350.549 2.212.036 1.368.587 1.878.859 5.810.031

•

•
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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 aplicará 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 beneficiários do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da
Terra.

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.O2.629, 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 à Política de Reforma Agrária - PAPRA, com risco do
Programa Especial de Crédito para a ReformaAgrária - PROCERA.

A carteira de financiamentos dos programas oficiais de reforma agrária encerrou o semestre
com saldos devedores na ordem de R$ 388,7 milhões, sendo R$103,O milhões com o PAPRA
e R$ 285,7 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 30.06.2005, saldos globais na ordem de R$
5.810,0 milhões.

Os demonstrativos a seguir apresentam os saldos das operações "em ser", segregados em
parcelas vencidas e vincendas ao final do semestre, por unídade federativa, atividade e risco:

Situação
Vincendo
Vencido
TOTAL
Obs.: posição em 30.06.2005
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Os saldos das parcelas em situação de anormalidade atingiram R$ 207,2 milhões, ao final do
semestre. Proporcionalmente aos valores financiados em cada unidade federativa, o Distrito
Federal registrou o maior percentual de parcelas em atraso, 9,7%. O Estado de Goiás, com
2,3% de parcelas vencidas, apresentou a menor proporção de saldos em atraso.

Da leitura ao quadro acima, nota-se que a relação entre as parcelas vencidas e o saldo
devedor total das operações do FCO, ao final do semestre, situa-se na faixa de 3,57%.
Cumpre registrar que a baixa inadimplência deve-se em grande parte à boa gestão do Banco
na administração dos recursos do Fundo.
•

Modalidade Vincendo
Empresarial 1.373.167
Rural 4.229.659
TOTAL 5.602.827
Obs.: posição em 30.06.2005

. Vencido
40.739
166.465
207.204

Total
1.413.906
4.396.124
5.810.031

(R$ mil)

~Atraso
2,88
3,79
3,57

. Risco Operacional
Risco 100% SS
Risco 100% FCO
Risco Compartilhado
Risco PROCERA
TOTAL

Vincendo
4.155.336
1.042.001
323.680
81.810

5.602.828

Vencido
22.602
157.325
6.044
21.233

.207.204

Total
4.177.938
1.199.326
329.724

. 103.043
5.810.031

(R$ mil)

(%JAtraso
0,54
13,12
1,83
20,61
3,57

•
A inadimplência das operações realizadas com risco do PROCERA apresentou o maior
percentual de parcelas em atraso (20,61%), seguida das operações com risco integral do FCO
com 13,12%, 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. O quadro abaixo demonstra a
inadimplência destas operações, considerando a relação entre o saldo das parcelas vencidas
e o saldo devedor total.

.Aplicação

PESA
SecuritizaÇão
Total
Posição em 30.06.2005

Vencido

4.620
47.926
52.547

. Vincendo .

41.020
234.060
275.080

Saldo.Total

45.640
281.986
327.626

(R$ mil)
%

Atraso I

10,1
17,0
16,0
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As parcelas vencidas dos financiamentos apresentaram o seguinte quadro no final do
semestre, por tempo de atraso:

No demonstrativo acima, observa-se que 79,8% das prestações vencidas apresentaram, em
30.06.2005, atraso superior a 180 dias. Note-se que os totais informados correspondem
somente ao somatório de parcelas vencidas e não pagas, não considerando, portanto, os
valores de prestações vincendas.

•

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.: posição em 30.06.2005

Saldos
19.028
9.152
4.416
2.038
5.352
1.886

165.333
207.204

(R$mil)
("lo)
9,2
4,4
2,1
1,0
2,6
0,9
79,8
100,0

7.8. 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;
• prestação de contas ao TCU;
• informações gerencíais 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;
• normatização interna das diretrizes para aplicação dos recursos;
• elaboração de literatura para divulgação da programação ao público externo;
• acompanhamento e manutenção das normas operacionais;
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• 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 utilizar os recursos do Fundo como
Patrimônio de Referência - Nível 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 semestre .

7.9. Auditoria Externa
o Banco do Brasil firmou contrato com a empresa PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, a 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 1° semestre de
2005, a R$ 16,0 mil.

Recomendações da Auditoria Externa

Em observância à recomendação da Secretaria Federal de Controle Interno - SFCIICGU/PR,
o Banco do Brasil informa a seguir as recomendações da auditoria externa, constantes do
"Relatório especial sobre a auditoria das demonstrações contábeis em 31.12.2004 e sobre o
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estudo e a avaliação dos sistemas contábil e de controles internos" da
PriceWaterhouseCoopers:

1. Registrar como prejuízo as operações classificadas como risco H há mais de 180
dias:

O FCO não está obrigado a seguir os critérios definidos pela Resolução 2.682, do Conselho
Monetário Nacional. Entretanto, a "Provisão para créditos de liquidação duvidosa" vem sendo
constituída em consonância com os critérios estabelecidos por tal Resolução.
A Resolução 2.682/99, em seu artigo 7°, determina que "as operações classificadas como de
risco H devem ser transferidas para conta de compensação, com o correspondente débito em
provisão, após decorridos seis meses da sua classificação nesse nível de risco, não sendo
admitido o registro em período anterior".
Recomendamos à administração do FCO avaliar a transferência dessas operações para
prejuízo, visto que tal procedimento não impactará o resultado do Fundo e evidenciará de
forma mais transparente os seus ativos nas demonstrações contábeis.

Comentários do Banco do Brasil:
Com a edição da Portaria Interministerial n.o 1C, de 15.01.2005, os critérios de constituição de
provisão para crédito de liquidação duvidosa e reconhecimento de prejuízos na contabilidade
dos Fundos Constitucionais não seguirão mais as normas da Resolução 2.682199.
Diante dessas novas regras, e considerando que os critérios definidos pela Resolução
2.682/99 não se aplicam mais ao FCO, solicitamos seja desconsidera tal recomendação.

Estágio Atual
Está em análise no Grupo Interministerial, composto por representantes do Ministério da
Integração Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Controladoria Geral da União,
proposta do Banco do Brasil para que as operações do FCO continuem seguindo as regras
estabelecidas na Resolução do Conselho Monetário Nacional 2.682/99. Caso atendido esse
pedido, a presente recomendação será implementada.

2. Aprimorar o processo de formalização dos contratos de financiamentos.

Identificamos 3 contratos nos quais as assínaturas não haviam sido reconhecidas em cartório.

Comentários do Banco do Brasil:
Foi providenciado o reconhecimento, em cartório, das assinaturas dos contratos 2101084, de
Yoki Alimentos, e 2100892, de Fertbrás SA O cliente Álcool Vale SA. Álcool e Açúcar,
cadastrado na Agência Empresarial Araçatuba, possui operação 2090187, referente ao FCO
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Rural, em agência de rede varejo. As assinaturas dessa operação já foram reconhecidas em
cartório.

Estágio Atual
Providenciado.

3. Aprimorar o processo de cálculo da remuneração das disponibilidades.

Identificamos que o cálculo da remuneração das disponibilidades apresentou inconsistências
no segundo semestre de 2004. Nos meses de agosto e outubro a taxa utilizada estava
diferente da taxa apresentada na PTAX 860, transação do SISBACEN. No mês de dezembro
o cálculo não estava adequado, apresentando divergências .

Comentários do Banco do Brasil:
Esclarecemos que as inconsistências apontadas por essa Auditoria já foram regularizadas, ao
passo em que anexamos comprovantes dos ajustes efetuados. Informamos, ainda, que
aprimoramos o processo de apuração da referidas remuneração. Colocamo-nos à disposição
dessa empresa de auditoria independente para apresentar-lhes o aperfeiçoamento do
processo.

Estágio Atual
Providenciado.

4. Aprimorar a atualização do cadastro de clientes .

Verificamos a existência de cadastros desatualizados, que geraram a devolução de algumas
cartas de circularização enviadas pelos Correios. Os clientes que se encontram com o
endereço desatualizado são:
Tractebel Energia S.A.
Centerpharma Indústria e Comércio S.A.
A manutenção de um cadastro atualizado visa evitar problemas na localização dos clientes,
bem como na agilização da resolução de questões que envolvam o financiamento do mesmo.

Comentários do Banco do Brasil:
Em 01.04.2005, enviamos mensagem às agências responsáveis pelos clientes Tractebel e
Centerpharma, solicitando providenciar a atualização do endereço. A periodicidade de
revisão/atualização cadastral està normatizada no L1C81.
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Estágio Atual
Providenciado.

7.10. Patrimônio Líquido

Em 30.06.2005, o Patrimônio Líquido do FCO atingiu o montante de R$ 6.043,7 milhões,
apresentando um incremento de 14,6% se comparado com o final do exercício anterior. O
patrimônio do Fundo compõe-se das transferências de exercícios anteriores (R$ 4.211,6
milhões). do superávit de exercicios anteriores (R$ 1.060,6 milhões), das transferências do
semestre (R$ 422,0 milhões) e do resultado do período (R$ 349,4 milhões).

Evolução Patrimonial
(R$ milhões)

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

6.043 7

5.272,3
4.847,9

4.417,3
4.112,0

3.731,8 I
3.388,5

719,12.976,6

•
2.000

1.000

7.11. Remuneração do Banco Operador. Del Credere

A título de deI credere do agente financeiro, em função do risco de crédito das operações. o
Banco do Brasil recebeu no primeiro semestre de 2005 o valor de R$ 117,8 milhões.

A cobrança do deI credere está regulamentada no ~ 4°, inciso 11, do art. 9°-A, da Lei 7.827, de
27.09.1989.
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7.12. Perdas do Fundo

No período em exame, foram transferidas para perdas 234 operações contratadas com
recursosdo Fundototalizando R$ 24,1 milhões, conforme demonstrado no quadro a seguir:

(R$ mil)

Risco Operacional
Qtd. Saldo Saldo Assumido Saldo Assumido
Opero Transferido péloBB pelo Fundo

Banco do Brasil 183 20.497 20.497 O
Compartilhado 48 3.368 1.684 1.684
FCO 3 99 O 99
Total 234 23.964 22.181 1.783

• Do montante de R$ 24,0 milhões transferidos para perdas, foram debitados ao FCO R$ 1,8
milhão referente às perdas por assunção do risco, sendo que os restantes R$ 22,2 milhões
foram reembolsados ao Fundo pelo BB, valores estes que ficaram disponíveis para novas
aplicações.

Nos financiamentos concedidos aos colonos e assentados nos programas oficiais de
assentamento, colonização e reforma agrária, ao amparo do PRONAF - Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Reforma Agrária, o risco operacional é
integralmente do Fundo, nos termos do art. 7° da Lei 9.126/95, com a redação dada pelas
Leis 10.186, de 12.2.2001 e 11.011, de 20.12.2004. No 1° semestre de 2005, o FCO não
contabilizou perdas com risco integral referentes a este Programa.

Quanto às operações contratadas até 30.11.1998, cujo risco é exclusivo do Fundo, está em
• análise no Grupo Interministerial MI/MF, proposta de manutenção dos critérios atualmente

utilizados pelo Banco para constituir provisão e baixar em perdas, ou seja, os critérios da.
ResoluçãoCMN 2.682/99.

7.13. Rebates I Bônus de Adimplência

No periodo em exame, foram concedidos aos beneficiários que pagaram em dia suas
prestações/parcelas, a título de rebates sobre os encargos financeiros ou bônus de
adimplência, os valores correspondentes a R$ 5,2 milhões e R$ 18,8 milhões,
respectivamente.
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7.14. Geração de Empregos
No 1° semestre de 2005, estima-se que os financiamentos com recursos do FCO permitiram a
criação ou manutenção de 79,0 mil empregos, sendo 28,9 mil diretos e 50,1 mil indiretos,
conforme demonstra o quadro abaixo, por unidade federativa e programas de financiamento:

(Quantidade)

I
Empregos

,Programas DF GO MS MT TOTAL
Gerados

."'.-;'-.' ,.,-",;;. -~ .-.•.-.... -.. -'.-..~-"-~.'. ,", ,.-, "" ",' .-. -.. ' .';y.~'. -_.->.-~w'•• .'--'-~ ~-" ,'..•.',",",',', r.',,," ,',',' ,~'.- •

Industrial D~etos 1.343 1.747 90 96 3.276
, Indiretos 2.304 2.637 104 148 5.193

Infra-estrutura Dretos O O O 118 118
: Indrelos O O O 94 94

i Comércio serviços D~elos 213 1.008 205 405 1.831,
Indiretos 213 1.008 205 405 1.831,

, D~etos 1 28 2 49 80
Turismo Indretos 1 24 2 41 68

,Total Empresarial
Diretos 1.557 2.783 297 668 5.305

I Indiretos 2.518 3.669 311 688 7.186

;EMPRESARIAL

•
'RURAL
"

".-'r '-.• "",,,'.:,."'-,~.-<,"". .:_.. ,;.".::: •."_..:::r::'.';.:'$;._;3:<'<':_''"'~'"':' . ..."." .'.:"':,'*X. ~>'~',~-'.c--.':.:"~~::. ~;-''''.';'~:

I RuraVlnlegração •

D~etos 642 4.301 1.949 2.290 9.182
Indiretos 1.151 7.847 3.526 4.296 16.820

PRONAF
D~etos 35 1.744 1.188 1.334 4.301

, . Indiretos 57 2.631 1.335 1.986 6.009

Pronaf-RA
D~etos 347 734 258 8.724 10.063

, . Indiretos 694 1.468 516 17.448 20.126

Pronatureza
D~etos 1 12 O 1 14

" Indiretos 3 23 O 2 28

Total Rural
Diretos 1.025 6.791 3.395 12.349 23.560
Indiretos 1.905 11.969 5.3n 23.732 42.983•

ITOTAL Geral

Diretos
Indiretos

28.865
50.169

79.034

As atividades do setor rural possibilitaram a geração ou manutenção de 66,5 mil postos de
trabalho, equivalentes a 84,2% do total contabilizado no período. O Estado de Mato Grosso,
com 37,4 mil empregos diretos e indiretos, detém o maior número entre as unidades
federativas.
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Relativamente ao porte do financiado, o número de empregos gerados ou mantidos ficou
assim representado:

Situação DF
Grande 3.989
Médio 677
Pequeno 944
Mini/Micro 1.395
TOTAL 7.005
Obs.: empregos diretos e indiretos

GO
3.880
8.084
4.372
8.876
25.212

MS
2.259
1.947
1.434
3.740
9.380

MT
2.102
2.495
2.910
29.930
37.437

(R$ mil)

TOTAL
12.230
13.203
9.660
43.941
79.034.

•
Os empreendimentos dos mini e pequenos produtores rurais e das micro e pequenas
empresas, e suas associações e cooperativas, responderam por 53,6 mil empregos diretos e
indiretos, correspondendo a 67,8% do total registrado na Região.

O demonstrativo adiante apresenta a relação entre o valor financiado e a geração ou
manutenção de empregos na Região, por unidade federativa:

O valor médio investido para geração ou manutenção de um emprego direto na Região situou-
se em R$ 19,4 mil. Por unidade da federação, a média mais elevada foi registrada no Goiás
(R$ 26,9 mil), enquanto que o Mato Grosso apresentou o menor valor médio por aplicação
para geração de um emprego (R$ 12,0 mil).

(R$ mil)

Valor Médio
(a/b)

20,0
26,9
25,2
12,0
19,4

2.582
9.574
3.692
13.017
28.865

UF Valor Financiando Empregos Diretos
(a) (b)

DF 51.588
GO 257.625
MS 93.061
MT 156.392

Total 558.666
Obs.: valores atualizados pela TR, posição em 30.06.2005

•
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A relação entre o valor financiado e a quantidade de empregos gerados ou mantidos,por
atividade econômica, encontra-se espelhada no quadro a seguir:

19,4.28.865

(R$ mil)

Valor Financiandó Empregos Valor Médio ..
Programas, (a) Diretos (b) (alb)

IEMPRESARIALi:@J1{q~~""lfê*'**'?ti1'l7,,583W~1\"J('%~;WlM5:305?ilF'tfiJ1WNt«j27'\8;!<,.•.•.."'" ••.~-.•...,', ..w.~..'.,<,,:'>:._.,.:':<;~:.:,.,.;,~{:,;~.:tt:,~<::...~<,.'i:;;.,.;~,.~x.~f<t~..;-:;;:,~""~,•.•-...>..:~~'l-@~"':!:xc.:,....,:;~_.~,_:'"',;...,._w .._.~w;<'.,,,; ••.>:4~~,;':-~;-'.::.K-.,'<.•.'...~J_-_,_;1

Comércio e Serviços 65.551 1.831 35,8
Industrial 76.705 3.276 23,4
Infra-estrutura .3.714 118 31,5
Turismo Regional 1.613 80 20,2
[[QBÃJ!]_lW_~1~~~1tWi~_1!1,~J9~f~~iil1~~!f~~P~tn_rclt1ZfªJ
Rural 251.388 9.182 27,4
PRONAF 68.328 4.301 15,9
PRONAFRA 30.522 10.063 3,0
PRONATUREZA 360 14 25,7
Comercialzação 60.484
,Total 558.666
Obs.:valoresatualizadospelaTR.posiçãoem30.06.2005.

•
o segmento PRONAF - Reforma Agrária foi o que revelou a menor média de investimento
para geração ou manutenção de um emprego direto, correspondente a R$ 3,0 mil. Por sua
vez, os investimentos em Comércio e Serviços apresentaram a maior relação de recurso
aplicado para se criar novo posto de trabalho, R$ 35,8 mil, seguido do Infra-estrutura com R$
31,5 mil.

•
7.15. Municípios com Operações Contratadas

Para aplicação dos recursos do Feo, o Banco do Brasil conta com uma rede de distribuição
composta por 1.660 pontos de atendimento na Região, sendo desse total 385 Agências e 159
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.
No semestre, dos 463 municípios da Região 437 contaram com financiamentos do Fundo,
representando cerca de 94,3%. O total de recursos injetados na economia da Região é da
ordem de R$ 558,6 milhões, beneficiando mais de 14,2 mil projetos dos setores produtivos.
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o demonstrativo a seguir apresenta a distribuição espacial das aplicações no 1° semestre de
2005, mostrando o número de municípios da Região em que se observou operações com
recursos do FCO, comparativamente com o mesmo periodo do exercício anterior, em valores
atualizados:

(R$ mil)

. Municípios 2005

UF
Existentes 'Municípios Montante

(1) ciO era .es A ficado (2

DF 1 1 51.181
GO 246 239 256.234
MS 77 76 92.500
MT 139 121 155.572

• 'Total 463 437 555.488
Obs.: (1) Fonte: site fBGE -Indicadores sociais municipais

(2) valores atualizados pelam, posição em 30.06.2005

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 exercicio anterior, 67 municípios não contrataram operações com
recursos do Fundo. Ao analisarmos o quadro acima, nota-se que os esforços envidados pelo
Banco do Brasil compensaram, pois apenas 26 municípios dos 463 existentes na Região não
registraram operações contratadas com recursos do FCO.

Para o 2° semestre, com a implantação do Plano de Comunicação, com início marcado para o
dia 21.08.2005, esperamos atender a 100% dos municípios da Região. Além disso, o Banco
do Brasil levantará os municipios que ainda não obtiveram recursos do Fundo neste exercício
e solicitará às Superintendências Estaduais que desenvolvam ações específicas no sentido de
contratar operações do FCO nessas localidades.
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7.16. Operações do FAT -Integrar

A partir do lançamento da linha de crédito FAT-INTEGRAR, as propostas de tomadores de
grande porte, quando enquadradas nessa linha, passaram a ser atendidas exclusivamente ao
amparo dessa nova linha, enquanto que as de médio porte continuaram sendo atendidas pelo
FeO, com base na Portaria Interministerial MI-MF n.o21, de 22.09.2004.

Com a publicação da Portaria Interministerial n.• 5, de 28.06.2005, as operações com grandes
tomadores passaram a ser contratadas prioritariamente ao amparo dessa linha, retirando
assim, o caráter de exclusividade.

Além disso, foi incluída a possibilidade contratar, com médios produtores e médios
• empresários, operações com recursos do FAT Integrar, em caráter, também, prioritário.

° quadro abaixo demonstra as contratações do FAT Integrar, por segmento e Unidade
Federativa:

(R$ mil)

Empresarial Rural Total

.UF Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor (%)
DF 1 860 O O 1 860 1
GO 5 1.707 95 32.332 100 34.039 31
MS 1 799 58 22.016 59 22.815 21
MT 3 7.123 54 45.441 57 52.564 48

Total 10 10.489 207 99.789 217 110.278 100
000.: posição em 30.06.2005

• Do total de operações contratadas, o setor rural apresentou a maior participação, com 207
operações que totalizaram R$ 99,7 milhões, representando 90,5% do volume aplicado na
Regíão, contra R$ 10,5 milhões aplicados no setor empresarial. Relativamente à quantidade
de operações realizadas, o Estado de Goiás contratou 100 operações que representaram
46% da quantidade total. Quanto ao volume contratado, o Estado de Mato Grosso aplicou R$
52,5 milhões correspondendo a 47,6% dos recursos liberados.
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•

, • 8. Avaliação do Administrador
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Aplicações com recursos do FCO
somam mais de R$ 550 milhões

8.1. As Contratações do 1° semestre
o Banco do Brasil encerrou o 10 semestre de 2005 registrando aplicações com recursos do
FCO na ordem R$ 558,7 milhões, um incremento de 25,4% em comparação ao mesmo
período do exercício anterior. Analisando os números contratados, comprovamos mais uma
vez a forte vocação da Região Centro-Oeste para o agronegócio, pois os investimentos
relativos a esse setor alcançaram R$ 411,1, enquanto as operações com o setor empresarial
atingiram R$147,6 milhões.

O Estado de Goiás liderou o volume de aplicações, realizando contratações que totalizaram
R$ 257,7 milhões, equivalente a 46,1% do montante observado na Região. Em quantidade de
operações, o Estado de Goiás também se sobressaiu, contabilizando 6,5 mil financiamentos,
a maior parte com produtores rurais.

Em relação ao porte dos beneficiários, as contratações com o segmento de mini e pequenos
produtores rurais e micro e pequenos empresários atingiram a cifra de R$ 262,3 milhões,
representando 47,2% do total aplicado na Região.

8.2. Os Impactos Sócio-Econômicos
Após a abordagem do desempenho das contratações no 10 semestre do exercicio de 2005,
cabe avaliar os impactos sócio-econômicos decorrentes dos financiamentos realizados no
periodo.
Consoante os dados extraídos dos projetos financiados com recursos do FCO, estima-se em
86,1 mil o número de empregos diretos e indiretos gerados ou mantidos na região. É
importante ressaltar que, desse total, 62,3% 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 dos mini/micro e pequenos empreendedores da Região.
No que se refere à distribuição dos financiamentos, os R$ 558,7 milhões aplicados no período
beneficiaram, diretamente, as populações de 437 localidades, correspondentes a 94,3% do
total de municípios da 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, permitindo aos mesmos
apresentarem seus pleitos.
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8.3. Os Resultados Financeiros e Operacionais
Merece destaque também a movimentação financeira do período. O valor do patrimônio do
Fundo observado ao final do semestre, na ordem de R$ 6,0 bilhões, apresentou um
crescimento de 14,6% se comparado com o final do exercício anterior. A mutação patrimonial,
correspondente a R$ 771,4 milhões, resultou das transferências do Tesouro Nacional, no
montante de R$ 422,0 milhões, e do superávit operacional do período, no valor de R$ 349,4
milhões.
O expressivo resultado do semestre deve-se, em grande parte, à reversão da provisão para
crédito de liquidação duvidosa, no montante de R$ 265,4 milhões, provenientes das
mudanças nos critérios de constituição de provisão estabelecidos pela Portaria Interministerial
MI/MF n.o 1c, de 15.01.2005.
Entretanto, está sob análise do GT Interministerial que elaborou a Portaria citada acima,
proposta do Banco do Brasíl no sentído de manter os critérios, até então utilizados, para
constituir provisão e baixar em prejuízos as operações de risco exclusivo do FCO e
compartilhado com o BB.
Tal proposta foi elaborada considerando que o Banco do Brasil, desde a instituição do FCO,
registra os recursos do Fundo como repasse, ou seja, os valores são aplicados em nome
próprio, ficando as operações de crédito realizadas com os mutuários registradas no ativo do
BB. Diante disso, atendendo recomendações de empresas de auditoria independente, o
Banco sempre constituiu Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa - PClD na
contabilidade do Fundo pelos critérios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (atualmente
a Resolução 2.682/99).
Caso acatado o pleito do Banco do Brasil, o valor de provisão revertido neste semestre, R$
265,4 milhões, serão novamente registrado em despesa de provisão do 2° semestre.
A carteira de financiamentos do FCO apresentou saldo de R$ 5.810,0 bilhões, representando
um incremento de 7,6% em comparação com a posição registrada no final do exercicio de
2004.
O índice de ínadimplência observado no final do 1° semestre de 2005 (relação entre as
parcelas vencidas dos financiamentos e o saldo da carteira) foi de 3,6%. Comparando com o
índice do mesmo período do exercício anterior, 2,6%, verifica-se uma variação de um ponto
percentual (1%).

8.4. Perspectivas para o 2° semestre
Da mesma forma que ano anterior, o Banco do Brasil reservou para o público de micro e
pequenas empresas e mini e pequenos produtores rurais 51% dos recursos de cada Unidade
Federativa de forma global, ou seja, sem distribuir esses recursos entre os setores Rural e
Empresarial.
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Com o lançamento da Campanha de Publicidade do FCO, previsto para 21 de agosto de
2005, esperamos atender, até o final do exercício, ao percentual de 51% das aplicações junto
a esse segmento, conforme previsto na Programação Anual.
Além disso, a Resolução do CONDEL n.o 243, de 03.06.2005, que aprovou a concessão de
financiamentos para custeio agrícola e pecuário no âmbito do PRONAF, no montante de até
R$ 240 milhões no Plano Safra 2005/2006, contribuirá para o atendimento daquele
percentual.
Com a decisão do CONDEUFCO (Resolução 233, de 22.03.2005) de destinar até R$ 500
milhões para operações de curto prazo para estocagem, o volume de contratações com
médios e grandes produtores rurais - principais tomadores desses empréstimos - deverá
aumentar substancialmente .

8.5. Divulgação do FCO

- Seminários/Eventos

Distrito Federal
Participação em eventos como a Feira do Empreendedor e o Simpósio Brasileiro de Flores,
que contaram com a presença de diversas entidades representativas da classe produtora e
empresarial.
Realização dos eventos "1° Circuito da Micro e Pequena Empresa" (10 eventos com média de
150 participantes em cada) e "2° Circuito do Agronegócio" (5 eventos com média de 300
participantes em cada), todos realizados neste semestre com o objetivo de divulgar o FCO e
as demais soluções do BB para a Classe Produtora .

Goiás
Por meio da ação conjunta denominada "Crédito para o Desenvolvimento", o Banco do Brasil
e o Governo de Goiás realizaram 10 seminários (com média de 90 participantes em cada),
com destaque para o FCO, em diversas localidades do Estado, que contaram com a
participação de diversos municípios e entidades representativas de classes. Foi dada ênfase à
prioridade de atendimento aos mini e pequenos produtores rurais e aos micro e pequenos
empresários devido à decisão de se aplicar no mínimo 51% dos recursos do Fundo com
tomadores desses portes.
Foram promovidos encontros "Grupos Informais" em parceria com FAEG, FETAEG, MDA-GO,
INCRA-GO e SEAGRO, com o objetivo de buscar soluções para incremento das aplicações
no PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Como resultado
dos encontros, serão realizados, a partir de setembro de 2005, em algumas regiões do
Estado, seminários para divulgar o Plano Safra 2005/2006 - Agricultor Familiar. Além disso,
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será elaborada a "Cartilha do Agricultor Familiar" que será distribuída pelas entidades
participantes do Grupo, inclusive pelo BB.
Foram realizadas palestras do Banco nos eventos Agrishow Comigo e Agro Centro-Oeste e
nas Universidades Universo-Go e UEG-Universidade do Estado de Goiás, além de Encontros
com agricultores de Goiás nas cidades de Jussara, Nerópolis e Teresópolis. Estiveram
presentes no conjunto desses eventos cerca de 800 pessoas.
Foi realizado, também, Encontro com os Conselheiros do Estado de Goiás, ocasião em que o
Banco do Brasil realízou apresentação sobre Crédito e Investimento.

Mato Grosso
O Banco do Brasil esteve presente na XII Festa Intemacional do Pantanal, promovida pelo
Governo do Estado, com o apoio do Ministério do Turismo, ocasião em que foram divulgadas
diversas linhas de crédito, incluídas as do FCO.
Participação na 11Confortex - Feira de Móveis, Decoração e Construção, evento promovido
pelo Governo do Estado, conjuntamente com o SEBRAE-MT, Sindicato da Indústria da
Construção de MT e Sindicato Intermunicipal da Indústria do Mobiliário do Estado, que reuniu
em torno de 60 empresas expositoras, tendo sido focada a divulgação das linhas de crédito
do FCO Empresarial.
Participação em palestra promovida pela AMM - Associação dos Municípios do Estado, que
contou com a participação de aproximadamente 130 pessoas, cujo objetivo era a divulgação,
junto aos prefeitos municipais, das linhas de crédito para investimento disponíveis no Banco
do Brasil.
Realização de palestra conjunta com a CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, que
contou com a participação de cerca de 40 empresários, cuja intenção foi divulgar o FCO aos
empresários da região.
Realização de palestra para divulgação do FCO em cinco cidades da região do Rio Araguaia,
com a participação das prefeituras municipais, entidades locais como Associações Comerciais
e Câmaras de Dirigentes Lojistas e do empresariado local (5 palestras com média 60 pessoas
em cada).

Mato Grosso do Sul
No Estado de Mato Grosso do Sul, o Banco do Brasil, em parceria com o Governo Estadual,
realizou seminários, sobre armazenagem expondo critérios técnicos para elaboração de
projetos. Os seminários, realizados em dois dias, contou com a participação de
aproximadamente 60 representantes de empresas de assistência técnica credenciadas e do
Governo do Estado.
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- Campanha de Publicidade
A Campanha de Publicidade do FCO, com foco no público de mini/micro e pequenos
tomadores, teve início em 21.08.2005 e contemplará a divulgação do Fundo por meio de
emissoras de rádio e de jornais de abrangência regional e local. Também será providenciada
a distribuição, em toda a Região Centro-Oeste, de cartazes e "folders" alusivos aos programas
de financiamento do FCO.

8.6. Outras Ações/Destaques

- Acordos/Protocolos firmados entre o SS e os Conselhos Estaduais
Dispensa de carta-consulta, mediante apresentação de síntese ao Conselho de Mato Grosso
do Sul, para propostas de até R$ 100 mil acolhidas nas principais feiras/exposições do
Estado; projetos de integração reconhecidos oficialmente, independente de valor; aquisição,
transporte, aplicação de calcário, isoladamente, até R$ 250 mil; e para pequenos
investimentos em infra-estrutura, até R$ 150 mil.
Anuência de cartas-consultas uAd-referendum" pelo Conselho de Mato Grosso do Sul para
algumas finalidades ditas como de baixa complexidade.
Manutenção do "Ad-referendum" para acolhimento de propostas em feiras do Estado de
Goiás.
Implantação, pelo Conselho de Goiás, do "Ad-referendum" para operações de FCO-
Estocagem.

- Criacão da FVC - Ficha de Verificação de Conformidade

A FVC é uma ferramenta fundamental na contratação e nas liberações dos recursos porque
garante a conformidade das operações, aumentando a segurança e refletindo positivamente
na gestão do Fundo. As agências passarão a preencher a FVC para todas as operações de
investimentos contratadas com recursos do FCO, as quais serão anexadas ao processo de
crédito respectivo.

- Linhas Especiais ou Emergências - CONDEl-FCO

Em reunião extraordinária do CONDEUFCO, foi destinado, por intermédio da Resolução 233
de 22.03.2005, até R$ 500 milhões para operações de curto prazo para estocagem da SAFRA
2004/2005, com liberação imediata de R$ 300 milhões, devendo ser respeitados os
percentuais de distribuição de recursos às Unidades Federativas constantes da Programação
do FCO para 2005 e o prazo máximo de retorno até 31.12.2005. Tal Resolução foi editada
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tendo em vista que as condições de mercado não eram favoráveis para a plena
comercialização da safra, uma vez que os preços internos caíram vertiginosamente, em
função do aumento da produção mundial e da queda dos preços internacionais. Também
contribuiu para a queda dos preços internos a valorização recente do real. Há expectativa de
aplicar, até o final do exercício, os R$ 300 milhões liberados.
A Resolução do CONDEL n.• 238, de 03.06.2005, aprovou a criação de uma linha
emergencial para retenção de matrizes e crias de bovinos e ovinos, a ser operacionalizada,
exclusivamente, nos municípios da Região Centro-Oeste que sejam reconhecidos pela
autoridade competente como em estado de emergência em decorrência da seca. A
expectativa é aplicar até o final do exercício R$ 45,4 milhões.
Na mesma reunião, por intermédio da Resolução n.• 243, de 03.06.2005, o CONDEL aprovou
a criação de uma linha especial para a concessão de financiamentos para custeio agrícola e
pecuário no âmbito do PRONAF, no montante de até R$ 240 milhões no Plano Safra
2005/2006. A expectativa é aplicar até o final do exercício R$ 192,5 milhões.

Também foi aprovada a criação de outra linha emergencial de crédito para custeio da
destruição de soqueira do algodoeiro, com vistas a impedir a propagação da praga do "bicudo
do algodoeiro" - Resolução do CONDEUFCO n.• 244, de 03.06.2005. A expectativa é aplicar
até o final do exercício R$ 12,9 milhões.

O Banco do Brasil continuará buscando 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 a consolidação
da economia da Região Centro-Oeste .

Brasília (DF), Setembro de 2005

Diretoria de Governo

s~~aN~
Diretor
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