
   Onde buscar o Fampe 
 

O Fampe é operacionalizado exclusivamente por instituições financeiras conveniadas 
com o Sebrae, com destaque para: 

 

  Banco do Brasil - BB 

  Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE 

  Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG 

  Agência de Fomento de São Paulo – Desenvolve SP 

  Banco de Brasília – BRB 

  Banco Bradesco 

  Banco Santander 

  Agencia de Fomento do Mato Grosso – MT Fomento 

  Agência de Fomento do Rio de Janeiro – AGERIO 

  Agência de Fomento do Rio Grande do Sul – Badesul 

  Agência de Fomento de Alagoas – Desenvolve AL 

  Agencia de Fomento de Pernambuco – AGEFEPE 

  Agência de Fomento da Bahia - Desenbahia 
  
 

   Como acessar o Fampe 
 

1. O primeiro passo é realizar um planejamento financeiro detalhado e verificar a 
real necessidade do financiamento. Talvez o negócio precise primeiro de 
melhor gestão financeira, não de recursos emprestados. 

 

2. Com a certeza de que seu negócio está com boa saúde financeira, o segundo 
passo é elaborar o projeto de investimento/plano de negócios / proposta de 
crédito e identificar a necessidade do financiamento: Capital de giro puro? 
Investimento fixo com capital de giro associado? Desenvolvimento tecnológico 
& inovação? 

 

3. O terceiro passo é identificar uma instituição financeira conveniada ao Sebrae 
e conversar com seu gerente de relacionamento empresarial ou o consultor 
financeiro do banco sobre a linha de financiamento que atende às suas 
demandas. 

 

4. Negociar com a instituição financeira conveniada ao Sebrae/Fampe é o quarto 
passo desse processo. Não esqueça de demonstrar que seu projeto de 
investimento/ plano de negócio / proposta de crédito é viável, sendo condição 
básica para o acesso ao financiamento. 

 

5. A contratação do Fampe entra aqui, caso as garantias oferecidas pelo seu 
negócio não sejam suficientes para a contratação do financiamento. Você deve 

http://www.bb.com.br/
http://www.brde.com.br/
http://www.bdmg.mg.gov.br/
http://desenvolvesp.com.br/
http://www.brb.com.br/
http://www.bradesco.com.br/html/classic/index.shtm
https://www.santander.com.br/br/
http://www.mtfomento.mt.gov.br/
http://www.agerio.com.br/
http://www.caixars.com.br/
http://www.desenvolve-al.com.br/
http://www.agefepe.pe.gov.br/
http://www.desenbahia.ba.gov.br/


solicitar diretamente a instituição financeira conveniada a contratação do aval 
complementar do Sebrae. Não há necessidade de ir ao Sebrae.  

 

6. Tão logo os recursos sejam liberados pela instituição financeira e estando o 
pequeno negócio de posse do capital ($) necessário para o investimento, não 
esqueça do sexto e último passo, tão importante quanto o primeiro: utilize os 
recursos financiados conforme o planejamento realizado, mantendo sempre em 
dia o pagamento da dívida junto a instituição financeira financiadora. 

 

 


