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1 INTRODUÇÃO

A Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, instituiu os fundos constitucionais  de 
finaciamentos do Norte (FCO),  do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO) 
com o objetivo de criar programas de financiamento para os setores produtivos 
dessas regiões que apresentavam assimetrias produtivas em relação ao centro dinâ-
mico da economia nacional que era a região Sudeste.1 Esses recursos financeiros se 
direcionaram para a realização de investimentos nos setores empresariais e rural, 
dinamizando, desse modo, as atividades econômicas desses espaços territoriais e 
reduzindo, assim, o hiato existente entre as macrorregiões brasileiras. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é verificar em que medida os recursos 
do FCO, para o interregno de 1995 a 2012, estão em conformidade com as diretri-
zes traçadas pela Lei no 7.827/1989 e pelo Decreto no 6.047, de 22 de fevereiro de 
2007, os quais estimulam a promoção do desenvolvimento desses espaços regionais, 
por meio de estímulos financeiros, que visam diversificar a estrutura produtiva dos 
setores empresariais, rural e, recentemente, o desenvolvimento das microrregiões 
objeto da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). 

Para tanto, adota-se a hipótese de que a distribuição dos recursos do FCO 
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo inciso III do art. 3o da Lei no 7.827/1989 
que determina o “tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos e 
miniprodutores rurais e pequenas e microempresas.” Como também, o inciso III, 
art. 3o, da Portaria no 379, de 15 de agosto de 2013, do Ministério da Integração 
Nacional (MI), que estabelece que os recursos do FCO sejam direcionadas para 
espaços regionais que tenham por objetivo reduzir os desequilíbrios intrarregional 

1. Conforme destacado no art. 2o da Lei no 7.827/1989, “os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, através das instituições financeiras federais de caráter regional, mediante a execução de programas 
de financiamento aos setores produtivos, em consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento. 
”No caso do Decreto no 6.047/2007, os arts. 2o e 3o destacam a importância da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR) como instrumento de promoção da redução das desigualdades regionais. 
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no Centro-Oeste,2 por meio da promoção de investimentos nas microrregiões 
dinâmicas e estagnadas.3

Essa estratégia de ação facilita a compreensão das mudanças estruturais que 
aconteceram no referido fundo, como também verifica se elas reforçaram ou não 
aqueles investimentos que se objetivaram em atividades econômicas que estão co-
nectadas com os mercados nacionais e internacionais, sobretudo naqueles setores 
ligados a produção de commodities agropecuárias e minerais. 

Para tanto, este trabalho encontra-se estruturado em três seções. Na seção 2, 
o objetivo é apresentar de forma geral a origem e a consolidação institucional dos 
fundos constitucionais. Na seção 3, a meta é destacar a composição, a evolução 
estrutural e a distribuição dos recursos do FCO por microrregiões da PNDR ao 
longo do período 1995-2012. Por fim, apontam-se algumas observações.

2 ORIGEM E CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS

A questão regional tornou-se presente em algumas Constituições brasileiras, ou-
torgadas e promulgadas, pós-Era Getúlio Vargas (1930), pois a ruptura do regime 
centrado em uma economia primário-exportadora e rural para uma economia 
modernizada, industrializada e urbanizada não se objetivou de forma integrada, 
homogênea no espaço e no tempo. 

Ao contrário, o fato que se cristalizou foi à ampliação do hiato existente en-
tre aquelas regiões que se modernizavam por meio da incorporação do progresso  
técnico em suas unidades de produção e aquelas regiões que permaneciam embe-
bidas em estruturas produtivas arcaicas e tradicionais, aprofundando, dessa forma, 
o subdesenvolvimento brasileiro.4 

 Desse modo, a difusão do progresso técnico de forma heterogênea na es-
trutura produtiva nacional fomentou regiões que estavam fortemente conectadas 
com os mercados internos e externos e, por isso, incrementaram novas ondas de 
investimentos em modernização destruindo, assim, aquelas estruturas arcaicas e 
tradicionais e reconstruindo, em seu lugar, novas estruturas econômicas modernas. 

2. Essas regiões são compreendidas pela PNDR como foco de ações do Estado no sentido de incrementar seu dina-
mismo econômico, com o objetivo de reduzir o hiato existente entre aquela microrregião modernizada, como o caso 
da microrregião de alta renda, e aquelas regiões que ainda demandam do setor público e do setor privado ações no 
sentido de incrementarem seus investimentos e a produtividade do trabalho para reduzir as diferenças inter-regionais 
e, consequentemente, os desequilíbrios intrarregionais. 
3. É importante registrar que no caso da região Centro-Oeste a PNDR não estabeleceu microrregiões de baixa renda. 
4. Como destacou Furtado (2009, p. 174) “infere-se que as estruturas subdesenvolvidas são sistemas híbridos, constituídos 
por setores ou departamentos com comportamentos específicos. Em uma representação esquemática desses sistemas, 
chamamos de departamento desenvolvido o núcleo em que predomina a tecnologia moderna, esteja produzindo para o 
mercado externo ou interno. Ao setor remanescente da estrutura pré-capitalista chamaremos departamento atrasado”.
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Apesar disso, aquelas regiões que estavam desconectadas dos impulsos 
proporcionados pelo mercado e/ou das ações do Estado, por meio de políticas 
públicas, não foram estimuladas para se modernizarem. Esse fato determinou o 
enraizamento dessas regiões e/ou unidades de produção em estruturas produtivas 
tradicionais e arcaicas, as quais demandavam pouco progresso técnico em suas 
unidades de produção.

É no bojo dessa problemática do subdesenvolvimento brasileiro que a 
questão regional foi colocada na reforma constitucional de 1934. Todavia, o 
diagnóstico sobre os desequilíbrios inter-regionais foi posto como um fenômeno 
localizado, particularmente localizado na região Nordeste, a qual sofria pelos 
problemas da seca. Para tanto, o governo federal garantiu na Carta Magna que 
4% da receita tributária da União fosse deslocada para ações de defesa contra 
os efeitos da seca.

Na Constituição Federal de 1937, a questão regional esteve ausente no 
debate constitucional. Em 1946, a problemática regional reapareceu na cons-
tituição, mas em decorrência de efeitos climáticos e demográficos. A proposta 
apresentada para corrigir o problema foi atacar a seca no Nordeste e ocupar a 
Amazônia. Por sua vez, é importante destacar que, mesmo apresentando o pro-
blema regional como derivado de um fenômeno climático e ocupação de vazios 
regionais, o debate sobre a política de desenvolvimento regional transbordou a 
questão da seca no semiárido nordestino e lançou um olhar sobre os problemas 
de ocupação da Amazônia.

Não obstante, a problemática regional, enquanto integração e redução das 
heterogeneidades regionais, somente ganhou espaço na agenda constitucional 
com a Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Nesta Carta Magna, a questão 
regional foi posta como um problema de integração econômica entre os espações 
regionais brasileiros, sobretudo focando naquelas regiões nas quais o progresso 
técnico era incipiente e apresentavam atrasos históricos em relação às economias 
centrais brasileiras, como as localizadas nas regiões Sudeste e Sul. 

Nesse sentido, as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste eram vistas como 
atrasadas e periféricas no capitalismo brasileiro e, por isso, demandavam ações do 
Estado no sentido de promover investimentos produtivos para corrigir os desequilí-
brios intra e inter-regionais. Nesse sentido, a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1998 em seu art. 159; alínea “C” determina que:

Art. 159. A União entregará: 

I - Do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte 
forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 55/2007)
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c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras 
de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando 
assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na 
forma que a lei estabelecer (Brasil, 2007).

Para regulamentar esse artigo constitucional, a Lei no 7.827/1989, que institui 
em seu art. 1o, os fundos constitucionais:

Art. 1o Ficam criados o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), 
o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), para fins de aplicação dos recursos 
de que trata a alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, os quais se 
organizarão e funcionarão nos termos desta lei (Brasil, 1989).

Segundo a Lei no 7.827/1989, os fundos constitucionais foram formandos 
com as seguintes fontes de recursos: 

Art. 6o Constituem fontes de recursos dos fundos constitucionais de financiamento 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste:

I - 3% (três por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos 
de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, entregues pela 
União, na forma do art. 159, inciso I, alínea c da Constituição Federal;

II - os retornos e resultados de suas aplicações;

III - o resultado da remuneração dos recursos momentaneamente não aplicados, 
calculado com base em indexador oficial;

IV - contribuições, doações, financiamentos e recursos de outras origens, concedidos 
por entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;

V - dotações orçamentárias ou outros recursos previstos em lei.

Parágrafo único. Nos casos dos recursos previstos no inciso I deste artigo, será ob-
servada a seguinte distribuição:

I - 0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo Constitucional de Financiamento 
do Norte;

II - 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) para o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste; e

III - 0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste (Brasil, 1989).

Assim, a problemática regional, fruto do desequilíbrio existente entre os 
avanços da modernização das regiões Sudeste e Sul vis-à-vis as regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, teria os fundos constitucionais como instrumentos 
de financiamento da política de desenvolvimento regional, que tinham por 
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objetivo reduzir o hiato existente entre as regiões que apresentavam avanço em 
seu processo de industrialização, urbanização e integração ao mercado interno 
e as regiões que ainda permaneciam vinculadas às atividades econômicas tra-
dicionais e arcaicas. 

Como destacou Ferreira (2013, p. 78),

a criação dos fundos constitucionais de financiamento se deu devido à preocupação 
de correção dos desequilíbrios inter e intrarregionais na busca de garantir às regiões 
mais pobres os recursos necessários ao seu crescimento e à melhora das condições 
sociais. Nesta direção, tais fundos devem priorizar o atendimento a mini e peque-
nos produtores rurais, a micro e pequenas empresas, à região semiárida (no caso do 
FNE) e aos municípios localizados em microrregiões de baixa renda e de pouco ou 
nenhum dinamismo econômico.

Para tanto, o mecanismo alimentador dos fluxos dos fundos constitucionais 
de financiamento estavam constituídos da seguinte forma: 3% da arrecadação 
total dos impostos de renda (IR) e produtos industrializados (IPI), seja de pessoas 
físicas, seja de pessoas jurídicas, constituem um fundo de recursos financeiros que 
são encaminhados do Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), para o Ministério da Integração Nacional para financiar a política 
regional nacional. 

FIGURA 1 
O ciclo dos fundos constitucionais de financiamento

Fonte: Brasil (2009, p. 12).
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Com as diretrizes da política de desenvolvimento regional traçadas, o Minis-
tério da Integração Nacional repassa os recursos captados pela STN para os bancos 
operadores: i) Banco do Brasil, no caso do FCO; ii) Banco da Amazônia, no caso 
do FNO; e, por fim, iii) Banco do Nordeste, para o caso do FNE.
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Esses bancos operadores, no caso em tela, o Banco do Brasil, repassam os 
recursos do FCO para os agentes econômicos (cooperativas, grandes, médios, 
pequenos e mini e/ou microprodutores) efetivarem seus investimentos produtivos 
ou como capital de giro para as empresas que estão localizadas nos setores rurais, 
industrial ou de comércio e serviços dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Distrito Federal.

Sendo assim, o objetivo dos recursos ofertados pelos fundos constitucionais 
aos agentes econômicos é promover investimentos produtivos, de ampliação e 
modernização da capacidade produtiva, prioritariamente nas regiões que ainda 
encontram-se ligadas diretamente ou não a sistemas de produção que apresentam 
vínculos com unidades de produção ainda enraizadas em estruturas produtivas 
arcaicas e tradicionais, isto é, que precisam transformar-se em unidades pro-
dutivas modernas e demandadoras de insumos do setor industrial e serviços, 
particularmente aqueles relacionados com assistência técnica, comercialização, 
logística e financeira. 

Com esses investimentos, essas estruturas econômicas se modernizam e, com 
isso, reduzem os problemas decorrentes da heterogeneidade estrutural e produtiva 
convergindo, portanto, para estruturas econômicas e sociais com maior grau de 
homogeneidade econômica e social. 

Conforme é destacado na Lei no 7.827/1989, em seu art. 2o.

Art. 2o Os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através das instituições financeiras federais de 
caráter regional, mediante a execução de programas de financiamento aos setores 
produtivos, em consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento 
(Brasil, 1989, grifo nosso).

A despeito disso, é importante ressaltar que a alimentação desse ciclo dos 
fundos constitucionais depende, portanto, da dinâmica da economia brasileira, 
pois sua fonte de recursos, em grande parte, deriva-se de produtos e renda que 
são sensíveis as flutuações econômicas. Por seu turno, o desenho institucional 
garante certa estabilidade e continuidade nos fluxos de recursos dos fundos 
constitucionais que são captados na sociedade/economia para financiar essas 
regiões que apresentam uma dinâmica econômica e social diferenciada vis-à-vis 
as regiões Sudeste e Sul.
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FIGURA 2 
Regiões que constituem os fundos constitucionais

Fonte: Brasil (2012b, p. 17).
Nota: 1 Municípios incluídos na área de atuação da Sudene.

Dessa forma, a Lei no 7.827/1989, define as regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste por serem formadas: 

Art. 5o Para efeito de aplicação dos recursos, entende-se por:

I - Norte, a região compreendida pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 
Roraima, Rondônia e Tocantins;

II - Nordeste, a região abrangida pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além das partes 
dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo incluídas na área de atuação da Sudene; 
(Redação dada pela Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999)

III - Centro-Oeste, a região de abrangência dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Goiás e Distrito Federal;

IV - Semiárido, a região natural inserida na área de atuação da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), definida em portaria daquela Autarquia 
(Redação dada pela Lei Complementar no 125/2007) (Brasil, 1989).

Como o foco da política pública é, em tese, proporcionar as condições ob-
jetivas para a transformação das realidades das populações que estão localizadas 
nas regiões com fortes vínculos com unidades de produção tradicionais e arcaicas, 
então, a Lei no 7.827/1989, determinou em seu art. 3o e inciso III que:
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Art. 3o Respeitadas as disposições dos Planos Regionais de Desenvolvimento, serão 
observadas as seguintes diretrizes na formulação dos programas de financiamento 
de cada um dos Fundos:

III - tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos e miniprodutores rurais 
e pequenas e microempresas, às de uso intensivo de matérias-primas e mão-de-obra 
locais e as que produzam alimentos básicos para consumo da população, bem como 
aos projetos de irrigação, quando pertencentes aos citados produtores, suas associações 
e cooperativas (Brasil, 1989, grifo nosso).

Entre os principais instrumentos para a transformação das estruturas econô-
micas da região Centro-Oeste, destacam-se, entre as linhas de financiamento do 
Fundo Constitucional do Centro-Oeste, os seguintes:

FCO Empresarial

• Programa de Desenvolvimento Industrial; 

• Programa de Infraestrutura Econômica; 

• Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional; e

• Programa de Desenvolvimento dos Setores Comercial e de Serviços. 

FCO Rural 

• Programa de Desenvolvimento Rural; 

• Programa de Conservação da Natureza (Pronatureza); e

• Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ).5 

Desse modo, o foco central das políticas de desenvolvimento regional é 
criar um ambiente favorável para os agentes econômicos materializarem suas 
decisões de investimentos em atividades econômicas que ampliem o produto, 
a renda e o emprego e reduzam o hiato existente entre a produtividade do 
trabalho materializado entre as economias centrais e as periféricas do capita-
lismo nacional. 

Ao induzir os investimentos de modernização dessas atividades econômicas, 
esse hiato tecnológico e produtivo, em tese, vai reduzindo ao longo do tempo e há 
uma convergência de renda per capita entre as regiões periféricas e centrais. Logo, 
os efeitos desses investimentos de modernização e de criação ou ampliação de 
capacidade produtiva induzem outros investimentos. 

Esse efeito de transbordamento, no longo prazo, acaba induzindo no-
vas ondas de investimento, reduzindo, portanto, o grau de heterogeneidade 

5. Um esclarecimento metodológico: para fins deste trabalho, foram agrupados na categoria Pronaf todos os valores dos 
contratos efetivados no âmbito do FCO para as tipologias: i) reforma agrária; e ii) demais linhas do Pronaf tradicional. 
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produtiva existente entre as regiões. No entanto, isso não significa que houve 
a superação da condição de uma economia subdesenvolvida, dado que as as-
simetrias regionais, setoriais, de porte do progresso técnico, persistem entre 
os agentes econômicos.

3  COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DO FCO AO LONGO DO PERÍODO 
1995-2012

Como destacado anteriormente, o objetivo da política de desenvolvimento regio-
nal é, em tese, reduzir os desequilíbrios regionais. Para tanto, a política em si tem 
que criar as condições concretas para o cumprimento do objetivo proposto, pois, 
caso contrário, o fato que se objetivará será o recrudescimento das disparidades de 
renda, emprego e produção entre as regiões nacionais.

Para verificar como está calibrada a política de desenvolvimento regional, no 
caso específico do Centro-Oeste, o objetivo desta seção é esmiuçar um pouco mais a 
estrutura do FCO para verificar em quais Unidades da Federação (UFs) os recursos 
do FCO estão se concentrando, quais linhas de financiamento estão recebendo 
maiores aportes de recursos e, por fim, verificar quais agentes econômicos estão 
aglutinando mais os recursos do FCO no período 1995-2012.

3.1 Evolução dos empréstimos do FCO por Unidade da Federação

Como é destacado no gráfico 1, em termos dos valores totais dos contratos do 
FCO, observa-se no interregno de 1995 a 2012 dois movimentos distintos, ou seja, 
entre 1995 e 2000, os recursos do fundo foram relativamente inferiores àqueles 
recebidos no período 2003-2012. Em 1995, o FCO emprestou R$ 403,59 milhões 
para produtores do Centro-Oeste e, em 2000, esses valores foram de R$ 858,86 
milhões, porém, em 2001 e 2002, houve um crescimento significativo no valor 
total dos recursos disponibilizados para o FCO.6

Em 2003, no início do governo Lula (2003-2010), há uma expansão no 
valor total dos contratos e no número total de operações contratadas. Em 2003, 
o número de operações contratadas foi de 11.987 e o valor total dos contratos 
de R$ 1.380,94 milhões. No entanto, é importante ressaltar que esse incremento 
no valor total dos recursos do FCO não foi automático, dado que, no primeiro 
mandato do governo Lula (2003-2006), o governo adotou uma política econômica 
conservadora que segurou a expansão do crédito nos dois primeiros anos, mas com 
suaves liberações nos anos sequentes. Por sua vez, foi somente em 2008 que o valor 
total dos contratos do FCO superou os valores repassados durante o último ano 
do governo FHC (2002). 

6. Todos os valores deste trabalho estão em preços constantes de 2010.
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Isso aconteceu porque a economia brasileira foi afetada pela crise financeira 
internacional, pela insolvência de alguns bancos norte-americanos, particularmente 
Lehman Brothers e Merrill Lynch, que contaminou a formação das expectativas 
dos agentes econômicos que operaram na economia nacional criando, assim, um 
empoçamento financeiro nos bancos públicos e privados. 

Para estimular a demanda agregada, a autoridade econômica utilizou o 
banco público como instrumento de reversão dessas expectativas negativas e, 
para isso, expandiu o crédito público. Desse modo, observa-se que nos períodos 
posteriores a 2008 os valores totais dos recursos do FCO apresentaram uma 
trajetória ascendente, favorecendo, assim, os financiamentos de atividades rurais 
e empresariais.

GRÁFICO 1 
Valor total dos contratos e número total de operações contratadas – FCO (1995-2012)
(Em R$ milhões)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao Ministério da Integração Nacional.
Obs.: Preços constantes de 2010.

A título de exemplificação, entre 2003 a 2007, a taxa de crescimento geomé-
trica simples do número de operações contratadas do FCO cresceu 32,1% ao ano 
(a.a.), ao passo que o valor total dos contratos apresentou uma taxa de crescimento 
real de 10,8% a.a. Com a crise de 2008 a 2009, observou-se uma redução tanto 
no número de operações contratadas quanto no valor total dos contratos.

Com a recuperação da economia brasileira, a partir de 2009, principalmente  
em consequências das políticas anticíclicas adotadas para recuperar o mercado 
interno (aumento do salário mínimo, concessão de crédito pelos bancos públicos, 
exoneração fiscal, programa Minha Casa, Minha Vida), observa-se uma recuperação 
no número e nos valores totais dos contratos do FCO. 
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Apesar disso, um fato que merece destaque refere-se ao crescimento geomé-
trico simples do valor total dos empréstimos do FCO e o número de operações 
contratadas para o período 2008-2012. Enquanto o valor total dos contratos do 
FCO cresceu em termos de taxas geométricas simples em 6,5% a.a., o número de 
operações contratadas, para o mesmo período, apresentou uma taxa de crescimen-
to geométrico simples de -2,6% a.a. Esse fato está relacionado à redução dessas 
operações a partir de 2010. 

Desse modo, nota-se que, a partir de 2003, excluso no período da crise in-
ternacional de 2008 a 2009, há uma forte expansão no valor total dos contratos 
do FCO e também no número de operações contratadas. Isso foi fruto de uma 
política creditícia expansionista que, liderada pelos bancos públicos, teve o papel 
de auxiliar a política econômica na expansão da demanda agregada. Esta estratégia 
teve impacto importante no Centro-Oeste, pois proporcionou mais recursos para 
o FCO para financiar as atividades empresariais e rurais.

GRÁFICO 2 
Valor total dos contratos por estado – FCO (1995-2012)
(Em R$ milhões)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao Ministério da Integração Nacional.
Obs.: Preços constantes de 2010.

Em nível estadual, constata-se que no período 1995-2002, o estado do Mato 
Grosso do Sul obteve a maior taxa de crescimento geométrico simples do valor 
total dos contratos de empréstimos do FCO para o Centro-Oeste, ou seja, os em-
préstimos do FCO cresceram quase 26,4% a.a. Na sequência, vieram os estados 
do Mato Grosso, com quase 24% a.a., e de Goiás, com 22,6% a.a., por fim, o 
Distrito Federal, com 4,8% a.a. 
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No período seguinte, isto é, entre 2003 e 2007, observa-se que as taxas de 
crescimento geométricas simples do valor total dos contratos de empréstimos do 
FCO foram inferiores aquelas apresentadas no período 1995-2002. Enquanto o 
Centro-Oeste cresceu à taxa geométrica simples de quase 11,0% a.a., o estado de 
Goiás apresentou uma expansão de 14,2% a.a., seguido por Mato Grosso, com 
12,1% a.a., Distrito Federal, com 2,4% a.a. e, finalmente, Mato Grosso do Sul, 
com 1,6% a.a. 

Por seu turno, é importante registrar que, no período 2008-2012, o FCO 
apresentou uma taxa de crescimento geométrico de 6,5% a.a. O Distrito Federal 
viu seus recursos se elevarem em uma taxa de crescimento geométrico de 44,2% 
a.a., seguido pelo Mato Grosso com 7,2% a.a., Mato Grosso do Sul com quase 
7,0% a.a. e, por fim, o estado de Goiás com pouco mais de 4,0% a.a.

GRÁFICO 3
Taxas de crescimento geométrico anual do valor total dos contratos do FCO 
(1995-2002), (2003-2007) e (2008-2012)
(Em %)
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Elaboração do autor.

Não obstante, é importante destacar, que em termos de participação relativa 
dos estados no valor total dos recursos do FCO anual, Goiás foi o estado que 
mais recebeu recursos do FCO na região do Centro-Oeste. Em seguida, vieram 
os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Em suma, 
observa-se que os anos posteriores a 2003, exclusos 2008 e 2009, houve uma ex-
pansão na oferta de recursos por parte do FCO que teve um papel primordial para 
financiar os investimentos de modernização das atividades rurais e empresariais 
no Centro-Oeste. 
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Em nível agregado, o gráfico 4 destaca que, entre 1995 e 2012, exceto em 
2010, houve a predominância de concessão de crédito por parte do FCO para as 
atividades voltadas para o setor rural, sobretudo para aquelas relacionadas com 
a produção agropecuária. Isto aconteceu porque o Centro-Oeste, desde meados 
dos anos 1970, vem se despontando na produção agropecuária, sobretudo porque 
passou por um forte processo de modernização de suas unidades produtivas, pois 
incorporou muitas inovações biológicas, químicas e físico-químicas em suas uni-
dades de produção, ampliando, desse modo, seu excedente de produção.

Com esse aumento da produção agrícola, particularmente em culturas de 
soja e milho, que são fontes de proteínas, nota-se que, a partir dos anos 1980, no 
bojo dos programas de incentivo fiscais e financeiros proporcionados pelos estados, 
existiu uma expansão de agroindústrias processadoras de carnes, lácteos, alimentos 
e, recentemente, do complexo sucroalcooleiro que demandaram novas fontes de 
financiamento para efetivarem seus investimentos produtivos, como também para 
capital de giro.

GRÁFICO 4 
Valor total dos contratos por setor econômico do FCO (1995-2012)
(Em R$ milhões)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao Ministério da Integração Nacional.
Obs.: Preços constantes de 2010.

Com isso, as agroindústrias aproveitaram esse diferencial do Centro-Oeste 
(matérias-primas em abundância, incentivos fiscais e financeiros, proximidade 
com os principais centros de consumo do país) e ampliaram seus investimentos 
produtivos com o objetivo de atender o mercado interno e externo. 

Por sua vez, o processo de agroindustrialização da região Centro-Oeste, 
ao induzir os investimentos produtivos, causou um efeito de transbordamento 
que dinamizou, também, os setores de comércio e serviços, os quais tiveram um 
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peso significativo no total de contratos efetivados na rubrica FCO empresarial 
no interregno de 1995 a 2012. Além disso, o desenvolvimento dessas atividades 
empresariais e rurais demandaram investimentos em infraestrutura econômica 
que impactaram positivamente na carteira de empréstimos do FCO empresarial.

Nesse sentido, ao se integrar aos mercados interno e externo, as economias do 
Centro-Oeste foram desenvolvendo, de forma heterogênea,7 um tecido agropecuário 
e agroindustrial que teve papel importante para a integração dessa porção do território 
nacional à lógica de acumulação do capital. Portanto, observa-se, no gráfico 4, que 
os créditos ofertados pelo FCO para as atividades econômicas do setor empresarial 
e rural apresentaram trajetórias crescentes, mas com intensidade díspares, pois a taxa 
de crescimento geométricas simples, para o período 1995-2012, do setor empresarial 
foi de 22,7% a.a., ao passo que a taxa de crescimento geométrica simples do setor 
rural foi de 11,9% a.a. Esse diferencial entre as taxas de crescimento geométricas dos 
setores empresarial e rural acarretou uma redução na razão entre o valor total dos 
contratos do FCO para o setor empresarial vis-à-vis ao setor rural.

TABELA 1 
Valor total dos contratos por setor econômico e UF do FCO (1995-2012)
(Em R$ milhões)

DF GO MS MT

Ano
Empre-
sarial

Rural Total
Empre-
sarial

Rural Total
Empre-
sarial

Rural Total
Empre-
sarial

Rural Total

1995 3,96 46,19 50,14 20,92 169,72 190,63 2,70 56,48 59,17 6,20 97,44 103,64

1996 1,26 18,57 19,83 7,67 314,74 322,41 6,92 81,31 88,23 4,06 106,51 110,56

1997 0,28 26,09 26,37 6,48 223,72 230,19 2,78 178,01 180,79 12,28 309,63 321,91

1998 1,52 30,25 31,77 3,67 370,03 373,70 2,01 211,38 213,39 5,33 357,81 363,13

1999 3,59 26,08 29,68 11,90 171,82 183,72 1,08 210,91 211,99 2,43 168,75 171,18

2000 4,28 16,65 20,93 12,75 326,93 339,68 3,11 196,51 199,63 2,64 295,99 298,62

2001 22,89 74,15 97,04 140,52 767,08 907,60 28,69 455,43 484,12 95,21 568,93 664,14

2002 23,54 84,42 107,96 239,66 1.031,66 1.271,31 49,66 437,65 487,31 105,66 596,13 701,79

2003 11,06 64,75 75,81 61,17 549,12 610,30 14,13 358,44 372,58 36,86 285,40 322,26

2004 9,39 70,74 80,14 111,06 717,10 828,17 20,24 310,57 330,81 61,83 285,09 346,92

2005 10,06 61,05 71,11 105,21 807,71 912,92 32,81 301,82 334,64 49,40 531,09 580,50

2006 21,17 81,16 102,33 145,35 836,73 982,08 34,83 295,98 330,81 45,26 370,80 416,07

2007 31,00 66,83 97,83 159,80 1.119,87 1.279,67 51,86 352,11 403,97 68,76 521,93 590,69

2008 55,42 141,90 197,32 341,24 1.508,84 1.850,08 220,67 527,24 747,91 211,35 724,90 936,25

2009 37,58 114,11 151,69 181,36 1.483,84 1.665,21 97,98 441,79 539,77 233,90 813,43 1.047,33

2010 201,45 127,40 328,85 567,69 1.063,01 1.630,71 782,37 311,70 1.094,08 628,22 590,38 1.218,60

2011 306,67 84,94 391,61 829,85 1.376,48 2.206,33 583,36 604,52 1.187,88 625,61 748,90 1.374,50

2012 320,86 116,42 437,28 608,65 1.711,08 2.319,74 469,47 587,74 1.057,22 609,25 735,51 1.344,76

Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao Ministério da Integração Nacional.
Obs.: Preços constantes de 2010.

7. Para mais esclarecimentos, ver o trabalho de Matteo (2013).
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Em nível de UF, nota-se na tabela 1 que o valor total dos contratos de 
empréstimos do FCO para os setores econômicos do Distrito Federal apresenta 
um comportamento crescente ao longo de pouco mais de uma década e meia.  
Os empréstimos para os projetos empresariais superam os empréstimos para o setor 
rural a partir de 2010, ao passo que, nos anos anteriores, houve uma predominância 
dos empréstimos do setor rural vis-à-vis ao setor empresarial. 

Em que pese à agropecuária no Distrito Federal, no interregno de 1995 a 
2010, esta apresentou uma participação diminuta quando comparada com o setor 
industrial e serviços, ainda assim, os recursos financeiros provenientes do FCO foram 
importantes para a efetivação dos investimentos produtivos e custeio das unidades 
de produção rural, como também para o fortalecimento da agricultura familiar. 

No caso do setor empresarial, os recursos financeiros do FCO foram direcio-
nados para o desenvolvimento dos setores de comércio e serviço que apresentaram 
peso significativo na composição do produto agregado do Distrito Federal, como 
também para impulsionar o setor industrial, as atividades relacionadas com o 
turismo e, mais recentemente, para a infraestrutura econômica.

No caso dos recursos direcionados do FCO para os projetos no estado de 
Goiás, observa-se na tabela 1 que o setor rural foi aquele que aglutinou a maior 
parcela dos recursos do fundo constitucional para o período 1995-2012. Mesmo 
em menor proporção vis-à-vis ao setor rural, os recursos do FCO direcionados para 
o setor empresarial apresentaram uma tendência de crescimento no período, em 
particular, depois da crise econômica internacional de 2008 a 2009, quando seus 
valores saltaram de R$ 181,36 milhões (2009) para R$ 608,65 milhões (2012).

Em contraste, os recursos do FCO direcionados ao setor rural foram, em grande 
parte, aportados em projetos de desenvolvimento rural, sobretudo naquelas ativida-
des responsáveis pela modernização desse setor, como também para os programas 
de fortalecimento da agricultura familiar e projetos ambientais. No caso do setor 
empresarial, os recursos do FCO foram direcionados para projetos vinculados ao 
desenvolvimento do comércio, dos serviços e das indústrias. Além disso, houve tam-
bém o fomento de atividades relacionadas ao turismo e à infraestrutura econômica.

Desse modo, observa-se que os recursos do FCO para o estado de Goiás pre-
dominaram naquelas atividades econômicas que estão relacionadas com o processo 
de modernização da agropecuária, que, mesmo apresentando menor proporção na 
composição do produto total do estado, tem um papel importante na dinamização 
da atividade econômica desse espaço regional. 

Com um setor agropecuário modernizado e integrado aos mercados nacional 
e internacional, os efeitos de transbordamento acabaram dinamizando atividades 
no setor industrial, em particular nos setores agroindustriais relacionados com os 
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setores de bens de consumo não duráveis e nas atividades de comércio e serviço, 
os quais exigem recursos financeiros para realizarem suas programações de investi-
mento de modernização, como também para ampliação de capacidade produtiva.

Esse mesmo movimento da expansão de recursos do FCO para o setor rural 
vis-à-vis ao setor empresarial ocorreu também para o estado do Mato Grosso do 
Sul. As atividades econômicas que mais receberam aportes do FCO no período em 
destaque foram àquelas relacionadas com o desenvolvimento rural, o fortalecimento 
da agricultura familiar e, em menores proporções, os programas ambientais. Esses 
investimentos tiveram um papel importante para impulsionar a modernização da 
agropecuária sul-mato-grossense. 

 Com essa modernização, as atividades agropecuárias incrementaram o seu produto, 
favorecendo, assim, a formação de um setor agroindustrial que teve um papel importante 
no processo de industrialização e urbanização do estado do Mato Grosso do Sul. Nesse 
sentido, os recursos direcionados pelo FCO ao setor empresarial tiveram por objetivo 
estimular o desenvolvimento dos setores de comércio e serviços, o próprio setor industrial 
e as atividades relacionadas com infraestrutura econômica e o turismo regional.

 Em relação aos recursos financeiros do FCO para o estado do Mato Grosso, 
nota-se que o setor rural foi aquele que apresentou maiores aportes vis-à-vis ao 
setor empresarial no interregno de 1995 a 2012. Se confrontada a distribuição 
desses recursos com a estrutura econômica e setorial do estado, verifica-se que as 
atividades rurais e a agricultura familiar canalizaram parcela significativa desses 
recursos para modernizarem suas unidades produtivas. Além dessas atividades, 
houve também aportes de recursos do FCO para a promoção de projetos relacio-
nados com a conservação da natureza. 

Por sua vez, esse processo de modernização das atividades agropecuárias criou 
as condições objetivas para a materialização, em um segundo momento, dos inves-
timentos relacionados com o setor industrial, particularmente aqueles vinculados 
com as agroindústrias. Portanto, observa-se também, para o caso do Mato Grosso, 
uma expansão de recursos do FCO direcionados para o desenvolvimento dos setores 
de comércio e serviços, para a infraestrutura econômica e para o desenvolvimento 
de atividades vinculadas ao turismo.

 Em resumo, os dados da tabela 1 sugerem, excluso o caso do Distrito Federal 
a partir de 2010, que os demais estados do Centro-Oeste apresentam o mesmo 
comportamento naquilo que se refere à carteira de empréstimos setorial do FCO, 
isto é, uma predominância de recursos direcionados para o setor rural vis-à-vis ao 
setor empresarial, mas com um movimento de crescimento desse último a partir 
da crise internacional de 2008 a 2009. Entretanto, no conjunto dos estados que 
formam o Centro-Oeste, observa-se, excluso o período da crise internacional de 
2008 a 2009, que o total de recursos do FCO direcionados para o setor rural foi 
superior àquele encontrado para o setor empresarial. 
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3.2 Evolução dos empréstimos do FCO por linhas de financiamento

O padrão de crescimento agropecuário fomentado no Brasil a partir dos anos 1990 
alicerçou-se no uso intensivo de inovações tecnológicas (biológicas, físico-químicas 
e mecânicas), na crescente integração dos mercados agropecuários aos mercados 
globais e, em particular, na financeirização do capital. Como destacou Balestro e 
Lourenço (2014, p. 246), “a financeirização consiste em um processo de concen-
tração de poder em torno do capital financeiro. A origem desse grande poder das 
finanças passa pelo progressivo deslocamento de um sistema de financiamento 
baseado em bancos para um sistema baseado em mercado de capitais”. 

Para ampliar o seu processo de acumulação de capital, o setor agropecuário 
nacional intensificou os investimentos para modernizar seus processos produti-
vos, tornando-os, assim, mais competitivos em escala global. Modernizando-se 
e ampliando sua produção, o setor agropecuário foi um vetor importante para 
carrear os recursos monetários e financeiros para auxiliar o equilíbrio das con-
tas externas do país e acelerar o processo de acumulação do capital industrial 
e financeiro. 

Assim, o setor rural brasileiro tornou-se uma fonte de investimentos produti-
vos, sobretudo naquilo que se refere à modernização dos seus sistemas de produção. 
Para tanto, os recursos dos fundos constitucionais tornaram-se uma das principais 
fontes para o financiamento das atividades produtivas nas regiões Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste.

GRÁFICO 5
Valor total dos contratos por linhas de financiamento – FCO (1995-2012)
(Em R$ milhões)

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Desenvolvimento dos setores 
de comércio e serviço

Desenvolvimento industrial

Desenvolvimento rural

Infraestrutura econômica

Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar

Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional

Programa de Conservação da Natureza

Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao Ministério da Integração Nacional.
Obs.: Preços constantes de 2010.
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No caso do FCO, nota-se que sua estrutura de financiamento é composta pelas 
seguintes linhas de financiamento: i) desenvolvimento dos setores de comércio e 
serviço; ii) desenvolvimento industrial; iii) infraestrutura econômica; iv) Programa 
de Desenvolvimento do Turismo Regional; v) Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar; vi) Programa de Conservação da Natureza (Pronatureza); 
e, por fim, vii) desenvolvimento rural.

No período 1995-2002, entre as linhas listadas no setor empresarial, aquelas 
que mais receberam recursos do FCO foram as relacionadas com o desenvolvimento 
dos setores de comércio e serviços, que aglutinaram quase 5,0% dos valores totais 
dos contratos do FCO para o período, seguidas pela linha de desenvolvimento 
industrial com 4,2%. Além disso, o Programa de Desenvolvimento do Turismo 
Regional respondeu por 0,4% dos recursos do FCO e os projetos de infraestrutura 
aglutinaram 0,1% do montante total. No caso das linhas de financiamento relacio-
nadas com o setor rural, a que mais se destacou no período foi desenvolvimento 
rural, que aglutinou quase 71% dos recursos do FCO, seguido pelo Pronaf com 
quase 20%. 

Entre o período 2003-2007, nota-se, junto ao setor rural, que o Pronaf foi 
a linha de financiamento que captou mais recursos do FCO no período, pois 
concentrou pouco mais de 45% dos valores totais dos contratos, ao passo que, 
o Programa de Desenvolvimento Rural aglutinou quase 42,5% desses mesmos 
recursos e o Programa de Conservação da Natureza somente 0,4%. 

No caso da linha de financiamento direcionada para o setor empresarial, 
aquela que mais se destacou foi a orientada para o desenvolvimento dos setores de 
comércio e serviços, que respondeu por 8,4% desses recursos, seguida pelas linhas 
de financiamento do setor industrial com 3,0% e dos programas de desenvolvi-
mento do turismo com 0,5%. 

Por fim, no último período, ou seja, entre 2008 e 2012, a linha de financia-
mento para o setor rural, mesmo apresentando uma redução em sua participação 
relativa, continuou como a principal carteira de empréstimos do FCO. O Pronaf 
manteve-se como o principal programa do setor rural do FCO, com 36,5% dos 
recursos no período em destaque. 

Em seguida vieram os programas de desenvolvimento rural com pouco mais 
de 26% e o Programa de Conservação da Natureza com 0,8%. No caso do setor 
empresarial, observa-se que seu movimento de expansão acelerou-se nesse período, 
sendo que os programas para o desenvolvimento dos setores de comércio e serviços 
aglutinaram quase 23%, seguidos pela linha de financiamento do desenvolvimento 
industrial com 11,5%, desenvolvimento do turismo com 2,0% e conservação da 
natureza com menos de 1,0%.
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Grosso modo, as principais linhas de financiamento do FCO foram aquelas 
relacionadas com o fomento de atividades associadas aos programas: i) desenvol-
vimento rural; ii) Pronaf; iii) desenvolvimento dos setores de comércio e serviço; 
e iv) desenvolvimento industrial. 

Juntos, esses programas concentraram 99,5% dos recursos do FCO no pe-
ríodo 1995-2002; 99,1% no período 2003-2007; 97,1% no período 2008-2012. 
No caso do Pronaf, sua participação significativa na composição do valor total dos 
contratos do FCO se justifica, pois seu objetivo é modernizar aqueles produtores 
familiares que estão em transição entre uma agricultura tradicional, com baixa 
incorporação de progresso técnico, para uma agricultura moderna e integrada aos 
mercados nacional e internacional.

3.3 Evolução dos empréstimos do FCO por porte

No caso da linha de empréstimos do FCO por parte de empresa, verifica-se que 
existem sete categorias, as quais estão classificadas da seguinte forma: i) cooperativa; 
ii) empreendedor individual; iii) grande; iv) médio; v) mini/micro; vi) pequeno; e 
vii) pequeno-médio. No entanto, é importante ressaltar que algumas dessas categorias 
foram criadas recentemente, por exemplo, o empreendedor individual e o pequeno-
-médio produtor. Essas categorias receberam recursos do FCO somente a partir de 
2012.8 No caso das cooperativas, observa-se que, no período 1995-2012, houve 
aportes de recursos desse fundo entre 1995 e 2002 e depois de 2007, 2008 e 2010. 

Para a alocação dos recursos financeiros dos fundos constitucionais, entre as 
categorias destacadas, a Lei no 7.827/1989, determina:

Art. 3o Respeitadas as disposições dos Planos Regionais de Desenvolvimento, serão 
observadas as seguintes diretrizes na formulação dos programas de financiamento 
de cada um dos Fundos:

III - tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos e miniprodutores 
rurais e pequenas e microempresas, às de uso intensivo de matérias-primas e mão-
-de-obra locais e as que produzam alimentos básicos para consumo da população, 
bem como aos projetos de irrigação, quando pertencentes aos citados produtores, 
suas associações e cooperativas (Brasil, 1989).

Além disso, a Portaria no 379/2013, do Ministério da Integração Nacional, 
regulamentou o art. 14-A da Lei no 7.827/1989, determinando que a concessão 
de empréstimos do FCO deve seguir as seguintes diretrizes:

8. Conforme destacaram Oliveira, Arriel e Leite (2014, p. 12), “a partir de 2008, os Fundos Constitucionais de Financia-
mento passaram por importantes reformulações que viabilizaram a ampliação do atendimento da demanda de crédito 
por diversos setores produtivos. Além disso, houve ajuste na classificação do porte dos beneficiários, de modo a minimizar 
eventuais distorções que pudessem prejudicar os produtores rurais e outras empresas”.
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Art. 5o Na elaboração das propostas de programas de financiamento e para aplicação 
dos recursos do FCO, serão observadas as seguintes orientações de caráter geral:

I - concessão de tratamento diferenciado e favorecido, no que diz respeito ao percentual 
de limite de financiamento, aos projetos de mini e pequenos produtores rurais e de 
micro e pequenas empresas, beneficiários do FCO, bem como aos empreendimentos 
que se localizem nos espaços prioritários da PNDR (Brasil, 1989).

Para efetuar essa programação, os recursos do FCO foram classificados con-
forme o porte destacado na tabela 2. Entretanto, é importante ressaltar que essa 
classificação foi efetuada em dois momentos distintos do tempo, criando, desse 
modo, descontinuidades na forma de classificar os beneficiários segundo a receita 
operacional bruta anual e a renda agropecuária bruta anual.

Nesse primeiro momento, os parâmetros para a classificação das empresas 
por porte, segundo a receita operacional bruta anual e a renda agropecuária bruta 
anual, embasavam-se juridicamente na Lei Complementar no 123, de 14 de de-
zembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte; e na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que institui as 
sociedades por ações.

No segundo momento, a receita operacional bruta anual e a renda agropecu-
ária bruta anual embasavam-se juridicamente na Resolução nº 437 do Conselho 
Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (Condel/
FCO), de 8 de dezembro de 2011, que determinou a adequação dos critérios de 
classificação do porte dos tomadores de recursos financeiros do FCO para os valores 
estabelecidos segundo a versão atual. 

TABELA 2 
Nova classificação de porte de beneficiários para o FCO

Beneficiários Setor

Receita operacional bruta anual/
Renda agropecuária bruta anual

Versão anterior Versão atual

Mini/micro
Não rural Até R$ 240 mil

Até R$ 360 mil
Rural Até R$ 150 mil

Pequeno
Não rural Entre R$ 240 mil e R$ 2,4 milhões

Entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões
Rural Entre R$ 150 mil e R$ 300 mil

Pequeno-médio
Não rural –

Entre R$ 3,6 milhões e R$ 16 milhões
Rural –

Médio
Não rural Entre R$ 2,4 milhões e R$ 35 milhões

Entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões
Rural Entre R$ 300 mil e R$ 1,9 milhão

Grande
Não rural Acima de R$ 35 milhões

Acima de R$ 90 milhões
Rural Acima de R$ 1,9 milhão

Fonte: Brasil (2012a) e Oliveira, Arriel e Leite (2014).
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Para verificar se a concessão de recursos financeiros do FCO seguiu as dire-
trizes traçadas pela Lei no 7.827/1989, criaram-se duas novas tipologias: grupo I e 
grupo II. O primeiro é constituído pelas tipologias: i) cooperativas; ii) empreen-
dedor individual; iii) mini/micro; iv) pequeno; e v) pequeno/médio. O grupo II 
é formado por grandes e médios produtores.

GRÁFICO 6 
Valor total dos contratos por grupos de produtores – FCO (1995-2012)
(Em %)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao Ministério da Integração Nacional.

Segundo as agregações das tipologias em grupos I e II, os recursos financeiros 
do FCO para o período 1995-2012 foram distribuídos conforme a determinação 
da Lei no 7.827/1989, excluso o ano de 2002, quando 56,7% desses recursos foram 
canalizados para grandes e médios produtores.

Ao se desagregar os grupos por categoria, observa-se que, no período 1995-
2002, as médias empresas foram as que mais receberam recursos do FCO, com 
32,5% do valor total dos contratos do referido fundo, seguidas pelos estratos das 
mini/microempresas, com quase 32%; pequenas empresas, com 27%; grandes 
empresas, com 8,4%; e as cooperativas, com 0,4% dos recursos do FCO para 
esse período.

No período 2003-2007, observa-se um aumento nos repasses do FCO para 
as mini/microempresas. Estas responderam por pouco mais de 52% desses recursos 
no período em destaque, seguidas pelos pequenos com 28%, médios com pouco 
mais que 15% e, por fim, as grandes empresas com 4,5%.
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Por fim, o período 2008-2012 destacou-se por repassar pouco mais de 49% 
dos recursos do FCO para as pequenas empresas, quase 35% para as mini/mi-
croempresas, pouco mais de 10% para as empresas de médio porte e 3,7% para 
as empresas de grande porte. No entanto, é importante ressaltar que as empresas 
que se classificaram como porte pequeno-médio responderam por 2,1% do total 
de recursos do FCO para o período.

Por sua vez, é importante destacar que a expansão dos recursos do FCO 
para os pequenos produtores, pós-2003, foi fruto da determinação instituída pelo 
Conselho Deliberativo do FCO, que editou a Resolução no 197, de 20 de junho 
de 2003, que determina o seguinte.

O Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste – Condel/FCO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 35 do 
Regimento Interno, torna público que, em sessão realizada nesta data, o Colegiado 
definiu que o Banco do Brasil contrate, no mínimo, 51% dos recursos do FCO em 
operações com mini e pequenos produtores e micro e pequenas empresas. 

GRÁFICO 7 
Valor total dos contratos por porte – FCO (1995-2012)
(Em R$ milhões)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao Ministério da Integração Nacional.
Obs.: Preços constantes de 2010.

Em geral, nota-se que os recursos do FCO se concentraram particularmente 
naqueles tomadores que estão classificados nas tipologias mini/micro e pequeno. 
No período 1995-2002, essas categorias juntas aglutinaram quase 59% dos recursos 
totais do FCO. No período 2003-2007, as mesmas categorias juntas concentravam 
pouco mais de 80%. Por fim, no período 2008-2012, a participação delas em 
conjunto respondia por 84% do FCO.
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3.4 Distribuição do FCO segundo a tipologia da PNDR

No caso específico do Centro-Oeste, o Ministério da Integração Nacional classifi-
cou como regiões prioritárias da PNDR as microrregiões estagnadas e microrregiões 
dinâmicas.9 Portanto, ao se instituir essas microrregiões como foco de atuação da 
PNDR, o ponto central foi intervir nos problemas regionais para reduzir o hiato 
econômico e social existente entre aquelas regiões que estão se modernizando e 
aquelas que ainda apresentam fortes vínculos com economias tradicionais e arcai-
cas, uma vez que estão enraizadas em processos de produção que apresentam baixa 
capacidade de transformação de suas realidades objetivas. 

Isso acontece porque nesse ambiente de “economias modernas” e “economias 
tradicionais”, convivendo juntas no mesmo espaço e tempo, o progresso técnico 
penetra aos poucos de forma assimétrica entre os agentes econômicos, reforçando, 
ainda mais, o hiato de produtividade do trabalho existente e aprofundando, assim, 
a heterogeneidade estrutural e produtiva nesse espaço regional. 

Na ausência de uma política pública efetiva que corrija esse diferencial de 
produtividade, as distorções estruturais existentes entre as partes do território 
nacional serão ampliadas, reforçando e aprofundando, ainda mais, as diferenças 
econômicas e sociais existentes nos espaços inter e intra regionais brasileiros. 

No caso da PNDR, a tentativa de criar um fundo financeiro que garantisse 
os recursos necessários para a efetivação dos investimentos da PNDR no espaço 
territorial nacional esbarrou na negativa do Congresso Nacional em aprovar o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Para minimizar os impactos dessa 
negativa, o Ministério da Integração Nacional manteve os fundos constitucionais 
como os principais instrumentos de financiamento da política regional brasileira.

Nesse sentido, o FCO continuou como instrumento financeiro para promo-
ver os investimentos necessários para construção, ampliação e modernização da 
capacidade produtiva nas microrregiões estabelecidas como prioritárias da PNDR, 
pois, somente assim, haveria condições objetivas para, em tese, reduzir o hiato 
econômico existente na estrutura produtiva do Centro-Oeste. 

Conforme demonstra o gráfico 8, as microrregiões que constituem o objetivo 
de estímulo da PNDR no Centro-Oeste, isto é, as estagnadas e dinâmicas, apre-
sentaram no agregado, no interregno de 1995 a 2012, um comportamento que 
oscilou entre pouco menos de 55% e pouco mais de 70% do valor total recebido 
do FCO. No caso das microrregiões de alta renda, observa-se que sua participação 
no valor total dos contratos do FCO, para o período em destaque, ficou aquém 
dos 50% ao longo do período. 

9. Como destacado na Portaria no 379, de 15 de agosto de 2013, em seu art. 3o e inciso III.
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GRÁFICO 8
Participação dos agregados no valor total dos contratos segundo as metas estabelecidas 
pela PNDR I – FCO (1995-2012)
(Em %)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao Ministério da Integração Nacional.

Em princípio, e em nível agregado, há indícios de que os recursos direcio-
nados pelo FCO atingiram o objetivo estabelecido pelo Decreto no 6.047/2007, 
isto é, promover o desenvolvimento de atividades econômicas nas microrregiões 
estagnadas e dinâmicas. Entretanto, os dados devem ser desagregados para verificar 
qual o comportamento dessa variável em cada tipologia da PNDR.10

Ao se desagregar as microrregiões da PNDR em: alta renda, dinâmica e, por 
fim, estagnada observa-se que, para o período 1995-2012, há uma distribuição 
assimétrica e concentrada dos recursos do FCO, particularmente para as micror-
regiões estagnadas e alta renda vis-à-vis a microrregião dinâmica.

Grosso modo, o valor total dos contratos do FCO para o somatório das três ti-
pologias apresentou uma taxa de crescimento geométrica simples real11 de 16,2% a.a.  

10. É importante ressaltar dois pontos dessa avaliação. O primeiro tem caráter metodológico, pois a classificação das tipo-
logias da PNDR originalmente espelha uma realidade econômica datada no tempo, mas, pela ausência de outra tipologia 
atualizada e formalizada em decreto presidencial, será utilizada neste trabalho como parâmetro de classificação das variáveis 
para o período 1995-2012. Dessa forma, a tipologia das microrregiões de alta renda; dinâmica e estagnada da PNDR, que 
serve como parâmetro para a decisão de concessão do crédito, apresenta uma estrutura econômica (produto e renda) que 
retrata a realidade de uma economia de meados dos anos 1990. Por sua vez, não capta as transformações estruturais que 
aconteceram nas microrregiões no período posterior ao Decreto no 6.047/2007. Em suma, na ausência de uma nova tipolo-
gia oficial que capte esse problema, este trabalho irá adotar as tipologias formalizadas pelo Decreto no 6.047/2007, como 
objeto de direcionamento dos recursos do FCO para o interregno de 1995 a 2012. Há também o problema de categorizar 
o período 1995-2007 segundo as tipologias da PNDR. Neste trabalho, esse procedimento será efetuado somente como 
exercício para verificar, dadas as tipologias da PNDR, se houve alguma quebra estrutural e mudança no sentido da ação da 
política ao longo do período 1995-2012. Esclarecidas as restrições decorrentes dos limites da tipologia da PNDR, passa-se 
a verificar, dada a tipologia da PNDR, qual o comportamento dos recursos do FCO ao longo do interregno de 1995 a 2012. 
11. Compreende-se como taxa de crescimento geométrico simples r = ([ln (Pfinal/Pinicial)]/n.)* 100.
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No desagregado, a tipologia que apresentou maior taxa de crescimento geométrico 
simples real foi a alta renda com 17,2% a.a., seguida pela estagnada com 15,8% 
a.a. e dinâmica com 14,9% a.a. 

GRÁFICO 9 
Valor total dos contratos segundo a tipologia da PNDR I – FCO (1995-2012)
(Em R$ milhões)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao Ministério da Integração Nacional.
Obs.: Preços constantes de 2010.

Como pode ser verificado no gráfico 9, as microrregiões que apresentaram 
maiores aportes de recursos do FCO, no interregno de 1995 a 2012, concentram-
-se nas tipologias de alta renda e estagnadas. Os dados da tabela 3 destacam que 
as duas microrregiões juntas aglutinaram pouco mais de 74% do total acumulado 
dos valores dos contratos do FCO para os períodos em destaque. 

TABELA 3 
Participação do valor acumulado dos contratos segundo a tipologia da PNDR I – FCO 
(1995-2012)
(Em %)

Tipologia PNDR 1995-2002 2003-2007 2008-2012

I) Alta renda 37,00 32,70 37,90

II) Dinâmica 25,80 25,60 24,20

III) Estagnada 37,20 41,70 37,90

I + III 74,20 74,40 75,80

Total 100 100 100

Elaboração do autor.
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Em termos de concentração dos recursos do FCO nas microrregiões da 
PNDR, entre os períodos destacados, o índice de Hirschmann-Herfindahl (gráfico 
10) indica que, para o período 1995-2002, a distribuição dos recursos do FCO 
entre as microrregiões da PNDR cristalizou-se de forma menos concentrada 
vis-à-vis aos períodos 2003-2007 e 2008-2012. Nesses últimos períodos, a dis-
tribuição do valor total acumulado dos contratos do FCO concentrou-se mais 
entre as microrregiões da PNDR, indicando, mesmo com o aumento no total dos 
recursos do FCO ao longo do tempo, que, ainda assim, esses mesmos recursos 
foram direcionados de forma assimétrica entre as microrregiões da PNDR, fato 
esse que possivelmente reforçou ainda mais os desequilíbrios intrar-regionais 
no Centro-Oeste. 

GRÁFICO 10 
Índice de Hirschmann-Herfindahl1 (HHI)
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Elaboração do autor.
Nota: 1  Em que: HHI = “n” é igual ao número total das tipologias no período e “Yi” igual à participação das tipologias no valor 

total de cada período no total ao quadrado.

Segundo o indicador destacado no gráfico 11, mantido constante o ín-
dice dos valores anuais dos contratos do FCO para a tipologia de alta renda, 
a razão entre esse indicador vis-à-vis ao índice dos valores anuais da tipologia 
da microrregião estagnada, exceto nos anos de 1996, 2001,2002, 2010, 2011 
e 2012, foram favoráveis para a microrregião estagnada, ou seja, esta recebeu, 
proporcionalmente, mais recursos do FCO que a microrregião de alta renda. 
Portanto, esses dados retratam uma realidade na qual a estratégia adotada pelo 
banco repassador dos recursos do FCO priorizou aquelas microrregiões que, 
mesmo apresentando baixo crescimento econômico, tiveram maior rendimento 
domiciliar médio.
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GRÁFICO 11 
Índice do valor total dos contratos segundo a tipologia da PNDR I (1995-2012)
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Elaboração do autor.

Quando se compara a razão do índice dos valores anuais dos contratos do 
FCO para a tipologia alta renda vis-à-vis ao índice do valor anual do FCO para 
a tipologia dinâmica, verifica-se a antípoda daquele comportamento encontrado 
para a tipologia da microrregião estagnada, ou seja, exclusos os anos 1997 e 2000, 
nos demais anos os aportes da autoridade bancária para a microrregião dinâmica 
foram inferiores aos encontrados para a tipologia de alta renda e, consequentemente, 
para a tipologia estagnada. 

Sendo assim, há indícios de que a variável que apresenta maior peso na 
avaliação da autoridade bancária para a concessão de recursos do FCO, passa, em 
nível microrregional, pelo atributo rendimento domiciliar por habitante vis-à-vis 
a dinâmica econômica da microrregião. Quer se dizer, com isso, que há maior 
probabilidade de os recursos do FCO serem direcionados para aquelas microrre-
giões que, mesmo apresentando baixo dinamismo econômico, respondem por um 
rendimento domiciliar por habitante médio mais elevado. 

4 OBSERVAÇÕES FINAIS

Como foi apontando no início deste capítulo, o objetivo deste trabalho é verificar 
em que medida os recursos do FCO, para o interregno de 1995 a 2012, estão em 
conformidade com as diretrizes traçadas pela Lei no 7.827/1989 e pelo Decreto no 
6.047/2007, os quais estimulam a promoção do desenvolvimento desses espaços 
regionais, por meio de estímulos financeiros, que visem diversificar a estrutura 
produtiva dos setores empresariais, rural e, recentemente, o desenvolvimento das 
microrregiões, objeto da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. 
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Em primeiro lugar é importante destacar que o valor total dos contratos do 
FCO iniciou um movimento crescente a partir de 2003, mas somente com a crise 
financeira de 2008 tornaram-se superiores aos valores emprestados durante o último 
governo de FHC. Isso aconteceu porque o governo Lula usou o banco público como 
instrumento para expandir o crédito e, com isso, estimular a demanda agregada.

Nesse sentido, os recursos direcionados pelo FCO para as atividades econômicas 
no Centro-Oeste tiveram um impacto positivo, seja nos setores voltados para as ativi-
dades rurais, seja nos setores empresariais. No caso do setor rural, as principais linhas 
de financiamento que receberam recursos do FCO foram aquelas relacionadas com o 
desenvolvimento rural e com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar. No setor empresarial, as linhas de financiamento que apresentaram maior 
expansão foram aquelas relacionadas com comércio e serviços e industrial.

Esse movimento também foi capturado entre os estados que formam a região 
Centro-Oeste. Excluso o Distrito Federal, que apresenta um enraizamento maior 
nos setores de serviços e comércio, os demais estados do Centro-Oeste seguiram 
sua tendência natural, que foi o porte de recursos do FCO em atividades econô-
micas relacionadas com o setor rural, porém, recentemente, os dados indicam 
que os setores de serviços e comércio e industrial apresentaram um movimento 
de expansão em sua demanda por recursos do FCO. 

Esse é um indicativo de que o FCO está contribuindo para promover a di-
versificação das economias do Centro-Oeste,12 pois o processo de modernização 
pleo qual passou a agropecuária no período posterior aos anos 1970 foi criando 
as condições objetivas para o crescimento industrial da região, como também para 
a expansão das atividades relacionadas com comércio e serviços. Nesse sentido, o 
FCO, para atender essas novas demandas por crédito, foi diversificando sua carteira 
de empréstimo, contribuindo, assim, para estimular o desenvolvimento da região.

No caso dos empréstimos do FCO por porte, constata-se também dois mo-
vimentos. O primeiro movimento que aconteceu antes de 2003, quando predo-
minaram os empréstimos do fundo para os agentes econômicos classificados como 
médios e mini/micros. O segundo movimento iniciou-se depois de 2003, quando 
a Resolução no 197 do Condel determinou como agentes econômicos prioritários 
da política pública aqueles classificados como pequenas e mini/microempresas. 

Por fim, observa-se, para o período 1995-2012, que os recursos do FCO 
se concentraram, prioritariamente, nas microrregiões de alta renda e estagnadas.  
Os dados apontam, também, que os recursos estão sendo canalizados para aque-
las microrregiões que apresentam maior rendimento domiciliar por habitante.  
Em termos setoriais, há uma indicação clara de que os recursos do FCO foram 
direcionados, proporcionalmente, mais para o desenvolvimento do setor rural 
vis-à-vis ao setor empresarial.

12. Para mais detalhes, ver Pires (2008).
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