
Do ponto de vista do porte empresarial, 87% das operações realizadas,  nos últimos 20 anos, 
foram  destinadas a empresas de pequeno porte (empresas com  faturamento anual entre R$ 
360 mil e R$ 3,6 milhões) e apenas 13%  a microempresas (com faturamento até R$  360 mil).  
Quando analisada a distribuição geográfica  dessas operações, no ano de 2014, no Brasil,  o 
que se  observa é uma grande concentração  na região Centro Oeste  e Sudeste do país. O 
Distrito Federal (DF) destacou-se como  o estado de maior volume de operações, no ano de 
2014. Os estados da região  Nordeste, por seu turno,   tiveram um desempenho  pouco 
expressivo   no acesso a este instrumento financeiro conforme pode ser visualizado no gráfico 
seguir.
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PERNAMBUCO

Sebrae aporta R$25 milhões para Fampe
destinado a franquias

Por Ana Cláudia Arruda e João Albuquerque 

O Sebrae vai disponibilizar R$ 25 milhões para o 
B r a d e s c o  u t i l i z a r  c o m o  g a r a n t i a s  
complementares a financiamentos junto a 
pequenos negócios organizados sob a forma 
de franquias. O banco será a primeira 
instituição financeira privada a aderir ao Fundo 
de Aval às Micro e Pequenas Empresas 
(Fampe). O Fampe é o respaldo que os 
pequenos negócios têm para acesso a 
financiamentos, principalmente capital de giro 
e investimento fixo. 
Ele garante até 80% do valor do financiamento 
e tem a função exclusiva de complementar 
garantias exigidas por instituições financeiras 
conveniadas ao Sebrae, que se constitui um 
dos principais problemas de acesso ao sistema 
financeiro. Atualmente, são 110 mil contratos 
vigentes, correspondendo a R$ 3,45 bilhões em 
financiamentos e R$ 2,39 bilhões em avais 
vigentes.

O quadro a seguir apresenta o histórico de 
funcionamento do Fampe no estado  de 
Pernambuco, nos últimos 20 anos, no período 
1995-2015. Conforme pode-se analisar  os 
maiores operadores do fundo   em 
Pernambuco  são o Banco do Brasil e Banco do 
Nordeste, vindo em terceiro lugar a Caixa 
Econômica Federal. No Estado de Pernambuco 
(no período 1995-2015) foram realizadas 3.819 
operações com o Fampe, tendo sido concedido 
um aval total de R$ 94.882.101,00 sob um valor 
total de financiamento de R$ 132.486.742,61 No 
ano de 2014 foram realizadas 262 operações 
com o Fampe, contabilizando-se um montante 
de R$13.686.142,20 de financiamento, e um 
aval de R$ 10.322.507,88, conforme  quadro a 
seguir. 
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Pernambuco -Desempenho do FAMPE- Fundo de  Aval ( 1995-2015)

Por fim, o que  se conclui  é o fato de o FAMPE  ser um instrumento importante e estratégico 
de acesso ao crédito, sobretudo pelas empresas de pequeno porte  e que a  incorporação de 
bancos privados, a exemplo do Bradesco é de fundamental importância na operacionalização 
e   aumento de operações para o setor produtivo tão carente de  acesso ao sistema 
financeiro, dadas as suas fragilidades estruturais, a exemplo de garantias.
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