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informacoes 
FUNDOS ESPECIAIS DO BNDE 

Corn vistas a dinamizar e ampliar sua 
tick financiadora na promo*, do desen-
volvimento econ8mico do Pais, o BNDE 
passou a exercitar, desde 1965, novas mo-
dalidades de financiamento, compreendidas 
na operagao de Fundos especiais destina-
dos a atender as- necessidades de recursos 
de importantes setores da economia nacio-
nal. 

A fim de tornar mais conhecidas as fi-
nalidades e os metodos operacionais dos re- 

feridos Fundos, resumem-se, em seguida, as 

informagoes basicas referentes ao "Progra-

ma de Financiamento as Pequenas e Medias 

Empresas (FIPEME)", "Fundo de Desen-

volvimento Tecnico-Cientifico (FUNTEC)" 

e "Fundo de Financiamento de Estudos de 

Projetos e Programas (FINEP)". Informa-

cOes mais detalhadas poderao ser obtidas di-

retamente junto ao BNDE. 

A — PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 
— FIPEME 

Atos Normativos 
Resolucao n.° 166/65, do Conselho de 
Administracao do BNDE, e Resolucoes 
posteriores. 
Natureza dos Recursos 
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento — BID (emprestimo de USS 27 
milhoes, es,tando em fase de negocia-
cao urn segundo emprestimo no valor 
de US$ 25 milhoes); Kreditanstalt fiir 
Wiederaufbau (DM 27 milhoes); 
BNDE; Agentes Financeiros do 
FIPEME. 
Finalidade do Financiamento 
Implantacao ou expansao de pequenas 
e medias industrias, compreendendo: 
a) aquisicao de maquinas e equi-
pamentos de fabricacao nacional; b) 
importacao de maquinas e equipamen-
tos; c) despesas de montagem e insta-
lacOes; d) obras de construcao civil. 
Excluem-se dos financiamentos : a) 
capital de giro (inclusive aquisicao de 

materias-primas); b) financiamento de 
divida. 

4. Beneficiarios 
Industrias cujo ativo fixo atinja ate 
CrS 11 bilhoes e, excepcionalmente, 
CrS 16 bilhoes (industria de exporta-
cao ou de marcado interesse regional). 

5. Enquadramento 
Estao arroladas entre as atividades en-
quadraveis para fins de financiamen-
to pelo FIPEME indilstrias mecani-
ca; metalurgica; de material eletrico 
e de comunicacoes; quimica e farma-
ceutica; de fertilizantes e corretivos; 
de inseticidas e fungicidas; de papel e 
papelao; de alimentacao (inclusive 
conserves e pesca em escala indus-
trial); de couros e peles; de artefatos 
de borracha e plasticos; de calcados e 
vestuario; de mobiliario; grafica; pro-
ducao de celulose; industrializacao de 
madeiras; exploragao e transformagao 
de minerais (inclusive ceramica etc); 
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industrializacao de fibras vegetais; in-
diistrias de exportagiio; empresas de 
montagem e construgao industrial; tex-
til (setor algodio) samente para subs-
tituigao, modernizagao e complementa-
gao de equipamentos; demais setores, 
inclusive instalagao ou ampliagao e 
produgao de ayes em ambito granjeiro. 
Excluem-se do enquadramento as ati-
vidades ligadas a industrializagao de 
cafe, agiicar, banana e cacau. 

6. Limite das Operacoes 
0 limite maxim° dos financiamentos do 
FIPEME a de US$ 500 mil ou seu 
eqiiivalente em cruzeiros, podendo al-
cangar excepcionalmente ate US$ 1 
milhao, sob consulta. 
Quando concedido diretamente pelo 
BNDE (FIPEME), o limite percentual 
do financiamento é de ate 60% do va-
lor do investimento global; dos 40% 
restantes, pelo menos 20% devem ser 
inversao de recursos prOprios da em-
presa beneficiada pela operagao. Nos 
casos de repasse a Agentes Financei-
ros do FIPEME, os limites serao de 
ate 50% pelo FIPEME, ate 30% pelo 
Agente e, no minimo, 20% pela em-
presa financiada. 

7. Prazo para Resgaste e Carencia 
Normalmente ate 4 anos, inclusive o 
periodo de carencia, podendo atingir 
ate 6 ano$ em casos excepcionais. 

8. Juros e Encargos 
Para importagio de maquinas e equi- 
pamentos sao cobrados juros de 8% ao 

ano (risco de cambio por conta do be-
neficiado). Nas operagoes em cruzei-
ros os juros sac) de 12% ao ano, mais 
correcao monetaria de ate 14% ao ano, 
no ma3dmo. Em tOdas as operaciies 
sao cobradas : Comissao de Abertura, 
paga na contratagao, eqiiivalente a iq 
sabre o financiamento concedido e Ta-
xa de Fiscalizagao de 0,25% por se-
mestre, sabre o saldo devedor. 

9. Garantias Exigidas 
Hipoteca de conjunto industrial; hipo-
teca de imOvel (inclusive de terceiros); 
penhor industrial; alienacao fiduci6ria 
em garantia; fianga outorgada por di-
retores ou socios majoritarios; call* 
de noes etc. 

10. Exigencia de Projeto 
Para pedidos de financiamento ate o 
montante de Cr$ 250 milhoes o FIPEME 
exige tao-samente o preenchimento de 
formulario prOprio; acima deste limite 
e ate Cr$ 750 milhoes ha exigencia de 
projeto sumario; para financiamentos 
superiores a Cr$ 750 milhöes o 
FIPEME exige projeto detalhado, de 
acardo corn o roteiro do proprio BNDE. 
Nas tres hipOteses, os roteiros adequa-
dos sao fornecidos pelo B N D El 
FIPEME. 

11. Agentes Financeiros 
BNDE, Bancos regionais e estaduais 
de desenvolvimento e companhias deb  
desenvolvimento. 

B — FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TECNICO-CIENTIFICO — FUNTEC 

1. Atos Normativos 
Resolucao n.0  146/64, do Conselho de 
Administragao do BNDE, e Resolu-
gaes posteriores. 

2. Natureza dos Recursos 
Os recursos do FUNTEC sao oriundos 
do Orcamento do BNDE, fixados para 
aplicagao em cada periodo anual, cons-
tando de uma parte fixa, corn urn teto 
de Cr$ 5 bilhaes, a ser atingido em 
quatro anos a partir de 1964, e de uma 
parte variavel, correspondente a 1% 
do saldo operacional anual a partir de 
1968. 

3. Finalidade do Financiamento 
Sao considerados merecedores de apoi 
financeiro do FUNTEC : 

— no setor de ensino : realizagao 
Cursos de Pos-Graduagao para for 
magao de Mestres e Doutores em Ci 
encias e, em casos excepcionais, p 
formagao de tecnicos industriais 
nivel medio e de engenheiros de ope 
racao; 

— no setor de. pesquisas tecnico-ci-
entificas realizagao de programas, 
projetos-pilerto e experimentacoes tec-
nicas e cientificas no campo das in- 
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dastrias basicas; pesquisas agropecua-

rias; elaboracao de Normas Tecnicas 

brasileiras para as indastrias basicas. 

0 FUNTEC considera como modali-

dades operacionais : a) o custeio dire-

to para pessoal tecnico e administrati-

vo dos programas de ensino e pesqui-

sas; b) a "cessao em comodato" de 

equipamentos didaticos e para labora-

tOrio, bem como de publicaciies espe-

cializadas para bibliotecas; c) quando 

possivel, financiamento restituivel ou 

participagao societaria. 

4. Beneficiarios 

Instituicoes devidamente habilitadas., a 

juizo do BNDE, no tocante aos pro-

gramas de ensino; instituicoes habili-

tadas e pessoas fisicas e juridicas nos 

casos de pesquisas e experimentagoes 

tecnolOgicas. 

Enquadramento 

No setor de ensino, realizacao de cur-

sos relativos as : I) ciencias basicas 

(matematica, fisica e quimica); II) ci-

encias aplicadas (engenharia civil, 

agronamica, quimica, metalargica e 

ciencias dos materiais, mecanica, da 

eletricidade e geologia); III) ciencias 

sociais (economia, estatistica e admi-

nistracao); IV) ciencias biolOgicas 

(medicina, veterinaria); V) formacao 

de tecnicos industriais de nivel medio e 

de engenheiros de operagao. 

No setor de pesquisas tecnico-cienti-

fleas : I) realizacao de programas, pro-

jetos-pilato e experimentagoes tecni-

nicas e cientificas no campo das indas-

trias basicas, que tenham por objetivo 

facilitar a absorcao de tecnologia pela 

industria nacional, bem como adotar, 

ajustar, condicionar processos e tecni-

cas de producao industrial as pecu-

liaridades da indastria brasileira e, 

ainda, desenvolver e aperfeicoar pro- 

cessos e tecnicas de producao industrial 
que visem ao aproveitamento de re-
cursos naturais do Pais; II) elaboragao 
de Normas Tecnicas brasileiras para 
as indastrias basicas, em particular 

para indastrias de construcao meca-
nica; III) pesquisas agropecuarias. 

6. Limite das Operaciies 
0 limite percentual das operacOes de 
credit() a conta do FUNTEC e de ate 
60% do orcamento global de cada pro-
grama especifico, sendo indeterminado 

o montante maxim° das operacOes. 

7. Prazo para Resgate e Carencia 
Ensino : nao ha resgate, a nao ser na 

hipatese de o FUNTEC custear a rea-

lizacao de obras imprescindiveis a efe-

tivacao dos programas. 

Pesquisas o prazo a fixado em cada 

caso, podendo nao haver resgate, a cri- 

terio do Banco. 0 apoio do FUNTEC 

ressarcido no todo, ou em parte, me-

diante a vinculagao de parcela dos 

"royalties" que venham a ser perce-

bidos em consequencia do resultado da 

pesquisa. 

8. Juros e Encargos 
Fixados em cada caso, conforme as 

observacoes do item precedente. 

9. Garantias Exigidas 
As usuais no caso de emprestimo re-

embolsavel. Para as operagoes desti-

nadas a custear pesquisas e experi-

mentagoes tecnolOgicas exige-se a yin-

culagao de parcelas dos "royalties" que 

venham a ser percebidos em conse-

quencia do resultado da pesquisa. 

10. Exigencia de Projeto 
E exigido projeto corn ampla justifica-

tiva da parte tecnica e informacoes sa-

bre a situacao juridica do postulante, 

bem como prova da existencia dos re-

cursos provenientes de outras fontes. 

11. Agente Financeiro 
Somente o BNDE. 

ISTA DO BNDE 	 99 



C — FUNDO DE FINANCIAMENTO DE ESTUDOS DE PROJETOS E PRO- 
GRAMAS — FINEP 

1. Atos Normativos 
Decreto n.° 55.820, de 8.3.65. 

2. Natureza dos Recursos 
BNDE, USAID e BID. 

3. Finalidade do Financiamento 
Elaboragao de projetos e programas de 
desenvolvimento econennico. 

4. Beneficiarios 
Empresas privadas, Estados, Munici-
pios e Entidades piablicas. 

5. Enquadramento 
A classificagao de setores enquadraveis 
nas operaciies do FINEP embora de-
talhada nao a exaustiva, incluindo : a) 
indirstria e mineragao (quimica, all-
mentacao, metalurgia, papel e celulo-
se, mecanica, materiais de construcao 
etc); b) agricultura e abastecimento; 
c) transporte; d) educagao. 

6. Limite das Operackies 
Os financiamentos a conta do FINEP 
tern o limite minimo de 60% e maxi-
m° de 90% do custo do projeto, ca-
bendo ao BNDE financiar, no minimo, 
20% desse total. 0 montante maximo 
do emprestimo a de Cr$ 200 milhoes ou 
US$ 250 mil; para operagoes acima 
desses valOres torna-se obrigateria 
consulta a USAID ou ao BID. 

7. Prazo para Resgate e Carencia 
Ate 10 anos, incluindo prazo de caren-
cia de ate 1 ano, para elaboracao de 

estudo e para a tramitagao interna 
agencias de financiamento, respeita 
uma prestacao trimestral minima d 
Cr$ 300 mil. Em caso de aprovaga 
de financiamento ao projeto elabora 
do, o reembolso total ao FINEP ser . 

de 30 dial apes a contratagao do fi 
nanciarnento efetuado. 

8. Juros e Encargos 

12% ao ano de juros, mais correga 
monetaria de ate 14% ao ano. 
ainda cobradas Comissao de Abertur 
de 1% sabre o financiamento concedi 
do, paga na contratagao, e Taxa d 
Fiscalizagao de 0,25% por semestre 
sabre o saldo devedor. 

9. Garantias Exigidas 
Alternativa ou cumulativamente, fian 
ca bancaria ou pessoal, e/ou hipote 
e/ou penhor industrial, e/ou cauga 
de titulos. 

10. Exigencia de Projeto 
Urn pre-estudo, para determinar 
viabilidade inicial, corn as princip 
caracteristicas do empreendimento. 
Secretaria Executiva do FINEP fu 
ciona junto ao MINIPLAN. 

11. Agentes Financeiros 
BNDE,Bancos regionais e estaduais 
desenvolvimento e companhias de d 
senvolvimento. 
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