BN-0239/10B - Junho/2010

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O Banco do Nordeste
disponibiliza crédito com
juros mais baixos e melhores
prazos destinado ao

O Banco do Nordeste tem
os instrumentos ideais para
você sair na frente.

financiamento de projetos que
estimulem e desenvolvam
a indústria de software e
as empresas prestadoras

Para quem quer investir em
Tecnologia da Informação
e Comunicação não faltam
oportunidades nem apoio do
Banco do Nordeste.

de serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - TIC
da Região.
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PÚBLICO-ALVO
Empresas privadas (firmas individuais e pessoas
jurídicas) constituídas sob as leis brasileiras e que
tenham sua sede e administração no País, na
forma da lei.
O QUE O PROGRAMA FINANCIA
Todos os bens e serviços necessários à viabilização
de projetos como os apresentados a seguir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de software.
Levantamento de requisitos, concepção e especificação
de softwares.
Programação e codificação.
Verificação da qualidade e testes de softwares.
Homologação de software e elaboração da
documentação para usuários.
Transferência e aquisição de tecnologias, licenças,
patentes e know how.
Prestação de serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação – TIC.
Investimentos necessários para a prestação de serviços
de TIC (call center, help desk, gerenciamento de
redes, entre outros) e de integração e manutenção de
ferramentas e aplicativos.
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – P, D & I.
Avaliação e certificação.
Certificações relacionadas a processos de software: ISO/
IEC 9000, ISO/IEC 15504, CMMI, MPS.BR, ISO/IEC 27001
e outras.
Certificações de funcionários da empresa, como, por
exemplo, PMBOK, ITIL, COBIT, ISO/IEC 20000, Six Sigma
e Java.
Treinamento, consultoria e outros serviços
especializados.
Consultorias especializadas para elaboração de projetos
para participação em programas e/ou editais de
subvenção econômica.
Propriedade intelectual.
Registro de software.
Marketing.

•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de protótipos.
Desenvolvimento e fabricação de novas embalagens.
Produção de peças promocionais dos novos produtos
e serviços (produção de vídeos, CDs, DVDs, banners,
folders, sites e outros).
Infraestrutura e apoio.
Aquisição de software.
Capital de giro associado ao investimento.

FONTE DE RECURSOS
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste Programa de Financiamento à Inovação - FNE Inovação.
ENCARGOS FINANCEIROS
a) Juros*
Encargos Financeiros Anuais
Com Bônus de Adimplência

Porte do Tomador
Integrais

Semiárido
(25%)

Demais
Regiões
(15%)

Microempresa

6,7500

5,0625

5,7375

Pequena
Empresa

8,2500

6,1875

7,0125

Média Empresa

9,5000

7,1250

8,0750

Grande Empresa

10,0000

7,5000

8,5000

PRAZOS
Os prazos serão fixados em função do cronograma
físico-financeiro do projeto e da capacidade de
pagamento do mutuário, limitados ao máximo de
15 (quinze) anos, com até 05 (cinco) anos de carência.
Limites de Financiamento
Porte do Mutuário

Limite* (%)

Mínimo de
Recursos
Próprios (%)

Micro e Pequena Empresas

100

0

Média Empresa

90 a 95

5 a 10

Grande Empresa

90

10

*O limite de financiamento dos clientes é calculado sobre o valor
do investimento projetado e levará em conta o porte do mutuário
e a localização e tipologia do município onde o empreendimento
estiver localizado. As agências do Banco do Nordeste estão aptas a
informar o limite de financiamento de seu projeto.

Garantias
As garantias serão, cumulativa ou alternativamente:
Alienação Fiduciária; Fiança ou Aval; Penhor; ou Hipoteca.
ACESSO AO FINANCIAMENTO
Tendo cadastro e limite de crédito aprovados no
Banco do Nordeste, basta apresentar o Projeto
de Financiamento ou a Proposta de Crédito.

*Condições atuais do FNE e sujeitas a alterações.

b) Bônus de Adimplência
Para os pagamentos realizados em dia é concedido
Bônus de Adimplência sobre os juros, sendo de 25%
para empreendimentos localizados no semiárido e de 15%
para empreendimentos localizados fora do semiárido.
c) Tarifas
Conforme a regulamentação vigente.
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