CRÉDITO PARA MPEs: Perguntas e respostas sobre o Fundo de Aval das Micro e
Pequenas Empresas (FAMPE).
Diante dos diversos anúncios de linhas de crédito voltadas aos pequenos negócios, muitos
empresários têm procurado nossas unidades com dúvidas sobre o Fundo de Aval das Micro e
Pequenas Empresas. Abaixo conheça as principais perguntas respondidas pelo nosso
atendimento sobre o FAMPE:
Qual é a finalidade do Fampe?
O Fampe tem como finalidade exclusiva a complementação das garantias exigidas pelas
instituições financeiras conveniadas ao Sebrae na liberação de crédito para pequenos
negócios.
Qual é o papel do Sebrae no Fampe?
O Sebrae atua como prestador da garantia ao banco financiador, isto é, funciona como
garantidor da parcela do empréstimo garantida pelo Fampe, funcionando como avalista do
pequeno negócio.
Qual é o papel dos bancos no Fampe?
Os bancos têm a função de decidir ou não pela aprovação da solicitação de empréstimo, bem
como liberar os recursos financeiros para os pequenos negócios e empresas de pequeno
porte.
O Fampe é um seguro de crédito?
Não. O Fampe não é um seguro de crédito. A empresa, ao contratar o financiamento com a
garantia do Fampe, assume a responsabilidade pelo pagamento da totalidade da dívida
contraída perante o agente financeiro.
Quem é público-alvo do Fampe?
O Fampe é exclusivo para pequenos negócios formalizados dos setores de comércio,
prestação de serviços e indústria (incluindo agronegócios) que tenham faturamento bruto
anual de até R$ 4,8milhões, ou seja:
MEI – faturamento bruto anual de até R$ 81 mil.
ME – faturamento bruto anual de até R$ 360 mil.
EPP – faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões.

Em que tipos de financiamento o Fampe pode ser utilizado como garantia
complementar?
O Fampe pode ser utilizado nas seguintes modalidades de financiamento:
•
•
•
•

Investimento fixo com capital de giro associado.
Capital de giro puro.
Desenvolvimento tecnológico e inovação.
Exportação – fase pré-embarque.

Como acessar o FAMPE?
1. Elabore um planejamento financeiro detalhado do seu negócio e verifique a real
necessidade do financiamento, já que, muitas vezes, o negócio precise apenas de
melhor gestão financeira.
2. Procure sua instituição financeira, atualize seu cadastro empresarial e verifique se ela
é conveniada ao Sebrae/Fampe. Converse com seu gerente de relacionamento
empresarial ou o consultor financeiro sobre a linha de financiamento mais adequadas
a sua necessidade.
3. Elabore uma proposta de crédito, conforme a necessidade do financiamento e o tipo
de linha de crédito: Capital de Giro? Investimento Fixo? Desenvolvimento Tecnológico
& Inovação?
4. Apresente sua proposta de crédito (plano de negócios) ao seu gerente de
relacionamento. Negocie as taxas, prazos, valor a ser financiado e as garantias,
sempre destacando a importância de utilizar o fundo como aval complementar.
5. Aguarde a análise de crédito que o banco realizará e acompanhe se será possível
contratar o Fampe. Caso as garantias oferecidas pelo seu negócio não sejam
suficientes para a contratação do financiamento, o Sebrae poderá ser seu avalista no
financiamento. A contratação do Fampe é totalmente desburocratizada, ou seja, o
empresário deve solicitar o uso do fundo diretamente à instituição financeira
conveniada. Não há a necessidade de ir ao Sebrae mais próximo.
Existe algum custo para uso o FAMPE?
Sim. É cobrada uma Comissão de Concessão de Aval (CCA). Ela objetiva contribuir para o
aumento do fundo e da oferta de garantias ao maior número de MPE possível. O custo é
calculado segundo a fórmula: CCA = 0,1% X prazo da operação em meses x valor da garantia.
Exemplo: Valor do financiamento: R$ 60.000,00 Valor da garantia: 80% de R$ 60.000,00 = R$
48.000,00 Prazo total da operação: 24 meses (já incluído carência de 12 meses) CCA = 0,1%
x?24 (meses) x R$ 48.000,00 (valor garantido) = R$ 1.152,00 A CCA pode ser considerada
um item financiável pela instituição financeira, portanto, pode ser incluída nas prestações do
financiamento.
Para mais informações acesse: https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/creditoassistido

Estamos à disposição no Sebrae mais próximo de você ou na nossa Central de
Relacionamento pelo 0800 570 0800!Fonte: Sebrae NA ( 03/6/2020)

