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Fundos Constitucionais (FCO, FNE, FNO) 

Os Fundos Constitucionais de Financiamento (FCO, FNE e FNO), são recursos financeiros oriundos de 

arrecadação tributária federal. 

Criados pelo constituinte de 1.988, tem por objetivo fomentar o desenvolvimento das regiões Centro-

Oeste, Norte e Nordeste, através de créditos financeiros incentivados à classe empresarial, com condições 

de juros e prazos diferenciados. 

BNDES 

O BNDES possui uma grande variedade de produtos, para as mais diversas necessidades, nos mais diversos 

portes de empresas e setores da economia. Portanto uma assessoria de profissionais experientes, torna-se 

condição sine qua non, para a melhor estruturação de demandas junto ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, até pelo fato da possibilidade construção de operações estruturas 

com a combinação de várias linhas do BNDES, criando assim um produto singular a cada demanda, ao 

menor custo e melhores condições. 

PROJETOS FINANCEIROS 

Projeto Econômico Financeiro para Recuperação Judicial 

Empresas que passam por dificuldade econômicas e que porventura venham a ter a necessidade de solicitar 

um Processo Jurídico de Recuperação, terá como um dos elementos fundamentais para aprovação de seu 

pleito, será apresentar um Projeto Econômico de Restruturação Financeiro muito bem fundamentado, onde 

será apresentado entre diversos itens, critérios para recuperação, estudo completo da real viabilidade 

econômico financeiro do empreendimento e as condições propostas para a realização do pagamento do 

passivo de forma exequível. 

Projetos Financeiros para acesso à Benefícios Estaduais (Incentivos Tributários) 

É unanime a todos, a importância do impacto da carga tributária sobre a eficiência e eficácia das empresas 

e dentro de um cenário de autonomia constitucional tributária de cada ente da federação, autonomia esta 

que tem provocado variações nas cargas tributárias de cada Estado, é consenso a importância do 

planejamento tributário, inclusive se for o caso, analisar possibilidades de instalação de novas plantas fabris 

em Estados diversos ao originário da empresa. Os Estados na busca de atração de novos investimentos, são 

respaldadas por uma série de condicionantes, sendo uma das principais, a apresentação de Projeto de 

Viabilidade Econômico Financeiro com foco no ICMS por parte dos pleiteantes. Projeto este que definirá e 

quantificará os limites financeiros do benefício. 

VALOR E MERCADO | VALUATION 

Valoração ou Valuation, trata-se de técnicas metodologias com respaldo acadêmico, que quantificam o valor 

monetário de uma empresa, tendo por diversos objetivos, sendo o mais usual, processo de negociação para venda 

ou em casos de IPO (Initial Public Offering) Oferta Pública Inicial, ou seja, operações para venda de títulos, ações, 

debêntures e outros tipos de ativos. Sendo um instrumento fundamental para tomada de decisões. 

ASSESSORIA E AQUISIÇÃO A ÁREAS EM PÓLOS E DISTRITOS AGROINDÚSTRIAS  

O acesso as melhores condições à áreas e polos industriais incentivados pelo Estado, muitas vezes, se faz necessário 

a assessoria de profissionais técnicos experientes que conheçam a realidade interna da unidade da federação, sejam 

em questões legislativas e know-how processual, considerando as complexidades técnicas internas de cada ente da 

federação. Assim a empresas poderá ter a segurança que lhe foi apresentada as melhores condições técnicas, 

logísticas e tributárias que eventualmente aquele cenário poderia oferecer. 

Maiores informações: www.projeto.ecn.br | contato@projeto.cnt.br 

http://www.projeto.ecn.br/

