
FUNDO CONSTITUCIONAL DE 

FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE 



I - CONTEXTO
Com objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado de

Mato Grosso do Sul, o FCO é um fundo que objetiva conceder financiamento a empresas

e produtores rurais que desejem iniciar, ampliar, modernizar ou relocalizar seus

empreendimentos.

O Conselho de Investimentos Financiáveis (CEIF/FCO), órgão colegiado, presidido pela

SEMAGRO, realiza o enquadramento das propostas de financiamento de valor superior a

R$ 500.000,00 como aptas a receberem recursos do Fundo, enquanto as instituições

financeiras são responsáveis pela concessão do crédito, segundo suas regras

operacionais.

.



II – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

O interessado deverá procurar uma instituição financeira credenciada a contratar

operações via FCO ( Banco do Brasil, BRDE, Sicredi, Sicoob, CrediCoamo) a fim de receber

orientações sobre documentação exigida e realizar uma proposta de financiamento.

Quando se tratar de financiamentos acima de R$ 500.000,00 faz-se necessário protocolo

de Carta Consulta na instituição financeira e aprovação prévia pelo CEIF/FCO, antes da

análise de crédito pela instituição financeira. O Conselho se reúne uma ou mais vezes ao

mês, analisando, em média, de 100 a 150 Cartas Consultas ao mês.



II – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Modelo de Carta Consulta -

https://www.semagro.ms.gov.br/wp-

content/uploads/2021/05/Carta-

Consulta.pdf



III – ENQUADRAMENTO DO FINANCIAMENTO
FATURAMENTO OU RENDA BRUTA - (apurado no último exercício fiscal da empresa tomadora 

do crédito)

Com esta informação, sabe-se qual é o porte da empresa e, desta forma, poderá ser verificado o 

Limite Financiável através da localização do investimento do/da Proponente, conforme segue:

Planície Pantaneira 

até 

Média renda 

com médio e 

altoDinamismo

Alta 

Renda

Empreendedor Individual* Até R$ 60 mil

Micro/Mini Até R$ 360 mil

Pequeno Acima de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões

Pequeno-Médio Acima de R$ 4,8 milhões até 16 milhões 95% 90%

Médio Acima de R$ 16 milhões até R$ 90 milhões 80% 70%

Grande Acima de R$ 90 milhões 80% 70% 60%80%

100%
100% 100%

100%

90%

Porte Faturamento ou Renda Bruta Anual

Tipologia dos Municípios 

Faixa de Fronteira Demais Municípios

média renda com baixo 

dinamismo até

Dependendo do valor do Projeto da Empresa e por meio da Tipologia dos Municípios, o solicitante saberá

o valor do Financiamento que fará jus.



III – ENQUADRAMENTO DO FINANCIAMENTO
Exemplo: empresa de Naviraí/MS, com

faturamento anual de R$ 12 milhões: Como o

município é de média renda e médio

dinamismo, e se trata de pequena-média

empresa (faturamento anual entre R$ 4,8

milhões e R$ 16 milhões), poderá financiar até

95% do projeto de investimentos.



IV – FCO EMPRESARIAL

Linha de Financiamento de Desenvolvimento Industrial: pessoas jurídicas de direito

privado, desde que se dediquem à atividade produtiva nos setores industrial, agroindustrial

e mineral.

Linha de Financiamento de Infraestrutura Econômica: pessoas jurídicas de direito

privado e empresas públicas não dependentes de transferências financeiras do Poder

Público.

Linha de Financiamento de Desenvolvimento do Turismo Regional: pessoas jurídicas

de direito privado, cadastradas no Ministério do Turismo, desde que prestem serviços

turísticos remunerados e exerçam atividades econômicas na cadeia produtiva do turismo.

Linha de Financiamento de Desenvolvimento dos Setores Comercial e de Serviços:

pessoas jurídicas de direito privado, desde que se dediquem a atividades nos setores

comercial e de serviços.

Linha de Financiamento de Ciência, Tecnologia e Inovação: pessoas jurídicas de

direito privado que se dediquem a atividades produtivas.



IV – FCO EMPRESARIAL

O FCO PERMITE QUE SEJA FINANCIADO

• Investimentos;

• Capital de Giro Associado (até 30% do valor financiado pelo FCO);

• Capital de Giro Dissociado.

Capital de Giro Dissociado



IV – FCO EMPRESARIAL

TAXA DE JUROS

A vantagem de quem pretende solicitar

financiamento por meio do FCO é a

baixa taxa de juros das operações em

relação às praticadas no mercado. A

taxa de juros é pós-fixada (em média,

7% a 9% ao ano)



V – FCO RURAL

Linha de Financiamento de Desenvolvimento Rural e FCO Verde: produtores rurais, na condição de pessoas

físicas e jurídicas, suas cooperativas de produção e associações, desde que se dediquem à atividade produtiva no

setor rural.

TEM POR FINALIDADE

O financiamento de investimentos fixo e semifixo e de custeio associado a projeto de investimento, inclusive

para atividades conduzidas em regime de integração e também o custeio dissociado. Admite-se, ainda, financiar

empreendimentos destinados ao beneficiamento e transformação de matéria-prima regional in natura, de

origem agropecuária de produção preponderantemente própria.



TAXA DE JUROS

Igualmente ao Setor Empresarial, quem solicita financiamento por meio do FCO no Setor Rural

possui vantagens, visto a baixa taxa de juros em relação ao mercado.

V – FCO RURAL



FCO EMPRESARIAL

- investimento e capital de giro associado: até 36 meses, incluído o período de carência de até 3

meses, para MEI; Até 12 anos, incluído o período de carência de até 3 anos, para demais portes;

- capital de giro dissociado: até 18 meses, incluído o período de carência de até 3 meses, para

MEI; e até 24 meses, incluído o período de carência de até 6 meses, para demais portes

VI – PRAZOS PARA PAGAMENTO



FCO RURAL

- investimento fixo: até 12 anos, incluído o período de carência de até 3 anos;

- investimento fixo e semifixo em infraestrutura de armazenagem: até 13 anos, incluídos até 3

anos de carência;

- investimento semifixo (maquinário): até 10 anos, incluído o período de carência de até 3 anos,

respeitada a provável duração útil do bem financiado

VI – PRAZOS PARA PAGAMENTO


