
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A PEQUENA E MEDIA EMPRESAS 

Ampliando o seu campo de atuacao em 
beneficio do desenvolvimento do setor in-
dustrial, o BNDE vem de instituir o "Pro-
grama de Financiamento a Pequena e Media 
Empresas — FIPEME", destinado a atender 

a expansa'o da producao e melhoria da pro-
dutividade de pequenas e medias indiistrias 
do Pais. 

0 Programa preve aplicacOes macicas 
de recursos, quer originArios dos prOprios 
fundos do Banco, quer proporcionados atra- 
ves de operacOes celebradas no exterior, pelo 
BNDE, corn esse objetivo. Em relacao aos 
recursos externos, foi assinado em dezembro 

em Washington, o contrato de em- 
prestimo no valor de 27 mill -15es de &dares, 
concedido pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) ao BNDE. 0 mesmo 
contrato tambem foi solenemente assinado 
na sede do Banco, tendo firmado o do- 
cumento o Presidente Dr. Jose Garrido 
Torres, em nome da Entidade, e o Diretor 
de OperagOes do BID, Dr. Ewaldo Correa 
Lima, antigo Diretor do BNDE, na presenca 
do Ministro do Planejamento e Coordenagao 
EconOmica, Embaixador Roberto de Oliveira 
Campos, Diretores, Conselheiros e altos 
funcionArios da Casa e outras autoridades. 

Estao sendo ultimadas, outrossim, as 
negociacOes relacionadas corn o emprestimo 
de 27 milhOes de marcos, entre o BNDE e o 
Kreditanstalt fiir Wiederaufbau, da Republi-
ca Federal da Alemanha, cujos recursos 
tambem serao aplicados no FIPEME. 

O esquema financeiro do FIPEME pre-
ye, do mesmo modo, a participagao de ban-
cos regionais e estaduais de desenvolvimento 
que queiram participar do Programa. 

Os ernprestimos concedidos pelo FIPE-
ME deverao ser utilizados para o financia-
mento de investimentos em capital fixo, que 
se destinem a instalacao e/ou ampliacao de 
empresas de pequeno porte, relacionados 
corn a aquisicao de equipamentos nacionais 
ou importados, obras de construcao civil e, 
eventualmente, servicos tecnicos referentes 

a elaboragao de projetos. 

O Programa deverA contemplar ativida-
des produtoras de bens de capital e de bens 
de consumo, desde que tais atividades sejam 
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relevantes para o desenvolvimento da eco-
nomia national e regional; para a melhoria 
do suprimento de bens de consumo generic° 
e a exportagao. Os setores enquadrAveis 
para efeito de financiamento sao os seguin-
tes: industrias mecanica, metaliargica, de 
material eletrico e comunicaceles, quimica, 
de fertilizantes e de corretivos, de inseticidas 
e fungicidas, de celulose, de papel e pape-
lao, de alimentagao; industrializacao de ma-
deira; inchastria textil (reequipamento); in-
dustria de couros e peles; exploragao e 
transformacao de minerais; industrializacao 
de fibras vegetais; indiastria de artefatos de 
borracha e plAsticos. 

HA que considerar, entretanto, algumas 
limitagOes de natureza regional e setorial, as 
operagEies do FIPEME, decorrentes de dis-
posicOes contidas no contrato de emprestimo 
firmado corn o BID. Assim e que os recursos 
daquele emprestimo nao poderao destinar-
se ao financiamento de: 

a) projetos localizados na Regiao Nordeste 
ou naquelas areas em que o Banco do 
Nordeste possa operar. Essa limitagao 
resulta do fato de o Banco do Nordeste 
dispOr de recursos da ordem de 10 mi-
1116es de &dares, decorrentes do empres-
timo concedido pelo BID, para aplicacao 
na area de sua atuagao; 

b) desenvolvimento da producao cafeeira, 
acucareira, da banana e do cacau; 

c) producao de bens de consumo restrito 

ou nan essential; 

e) capital de giro das empresas. 

Em cada operacao do FIPEME serao ob-

servadas as seguintes normas: 

a) o mutuArio final sera obrigado a con-
correr, pelo menos, corn 20% do total 

do investimento fixo; 

b) as instituicOes de credit° a que fOrem 
repassados fundos para a execucao do 
Programa deverao comprometer-se a 
proporcionar os recursos requeridos 
para completar o financiamento do pro-
jeto, sempre que os fornecedores de 

415 



equipamento ou os prOprios mutuarios 
finais nao puderem suprir tais recursos; 

c) em casos especificos, a juizo do Grupo 
Executivo do FIPEME, o BNDE podera 
proporcionar recursos adicionais ate o 
montante que, somado aos fundos ori-
undos do emprestimo do BID, nao ultra-
passe a 60% do investimento fixo. 

As operagOes de emprestimo do FIPE-
ME, em cruzeiros, se farao, sempre, medi-
ante clausula de correcao monetaria. Serao 
cobrados, alem de uma comissao de abertura 
correspondente a 1% do valor do financia-
mento, juros de 8% ao ano e taxa de fiscali-
zacao de 0,5%, ambas as taxas a incidir  so- 

bre os saldos devedores reajustados. No 
repasse de recursos do FIPEME a agencias 
de credit°, serao cobrados juros reais de 6% 
ao ano, dispensando-se a taxa de fiscaliza-
cao. 

0 prazo de resgate das operacOes sera 
no maximo de 4 anos, nele incluida a Ca-
rencia, podendo, em casos excepcionais, ser 
estendido ate 6 anos. 0 pagamento do prin-
cipal e juros das operagoes se farce semes-
tralmente. 

Para dar execucao ao Programa de Fi-
nanciamento a Pequena e Media Empresas, 
o BNDE instituiu urn Grupo Executivo, que 
funciona na prOpria sede do Banco. 

O PRESIDENTE GARRIDO TORRES ASSINA 0 CONTRATO DE EMPRESTIMO DE 27 MILHoES DE DoLARES CONCEDIDO 
PELO BID AO BNDE, TENDO A SUA DIREITA 0 REPRESENTANTE DO BID, DR. EWALDO CORREA LIMA, E A 
ESQUERDA 0 EMBAIXADOR ROBERTO CAMPOS, MINISTRO DO PLANEJAMENTO E COORDENAVIi0 ECONOMICA 
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