SEU CRÉDITO DA ESPANHA

APOIO FINANCEIRO OFICIAL PARA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS ESPANHOLAS

COMO OBTER BENEFÍCIOS COM O FIEM?
O Fundo para a Internacionalização
da Empresa (FIEM) é um instrumento
público administrado pela Secretaria
de Estado de Comércio do Governo da
Espanha, para incentivar a presença
das empresas e produtos espanhóis no
exterior.
O beneficiário do financiamento deve
ser instituição pública ou privada não
residente na Espanha.
O FIEM oferece diferentes
modalidades de financiamento:
• Créditos comprador (para financiar a
importação de bens espanhóis);
• Financiamento de projetos em
esquemas de Project Finance
realizados por empresas espanholas
no exterior;
• Apoio financeiro aos investimentos
de empresas espanholas no exterior.

A versatilidade do Fundo permite
financiar projetos realizados por
empresas espanholas em praticamente
qualquer país do mundo.
Até o ano de 2017, houve aprovação
na concessão de créditos FIEM de
aproximadamente 1,5 bilhão de euros,
permitindo a realização de projetos
de exportação e de investimentos
associados ao financiamento de
mais de 3 bilhões de euros, o que
demonstra uma grande capacidade de
impulsionamento.
Nesse período, foram aprovadas 88
operações: desde grandes projetos,
como a construção de uma planta
petroquímica na Arábia Saudita pelo
valor do crédito FIEM de 300 milhões
de dólares, até projetos menores
de pequenas e médias empresas
espanholas de montante inferior
a um milhão de euros, como uma
fábrica na Índia.

Projeto FIEM: construção do gasoduto de Morelos,
México – Consórcio ELECNOR-ENAGAS
Valor do contrato: 200 milhões de dólares
Valor do crédito FIEM: 50 milhões de dólares
Beneficiário: Privado. SAPI Gasoducto Morelos de CV.
Empresas espanholas: Enagás-Elecnor
Taxas de juros: variáveis
Prazo de amortização: 20 anos

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Instrumento financeiro público
espanhol para promover exportações
e investimentos diretos das empresas
espanholas no exterior.

•A
 gente Financeiro: Instituto de
Crédito Oficial (ICO).

• Criado no ano de 2010, iniciou a sua
atividade em 2011.

•S
 etores: qualquer setor, exceto
material de defesa, paramilitar e
policial. Para projetos de saúde e
educação, somente se houver um alto
conteúdo tecnológico.

• Sujeito à normativa internacional
(Consenso OCDE), exceto o
financiamento de investimentos.
•B
 eneficiários do financiamento:
instituições públicas ou privadas não
residentes na Espanha.
•P
 razo: financia operações a médio e
longo prazo.
•A
 provação: Comitê FIEM e, em
alguns casos, Conselho de Ministros
do Governo da Espanha.

• Garantias: soberana, sub-soberana,
privada, Project Finance...

•P
 aíses elegíveis: qualquer país,
sendo a solvência do devedor o
critério fundamental para a avaliação
do projeto.
•M
 oeda: qualquer uma cuja
cotação seja admitida pelo Banco
Central Europeu, principalmente
euro ou USD.

Projeto FIEM: introdução da TDT,
Quênia - APD
Valor do contrato: 10.388.908 euros
Valor do crédito FIEM: 10.388.908 euros
Beneficiário: Público
Empresa espanhola: Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.
Taxas de juros: 0.85%
Prazo de amortização: 20 anos
Período de carência: 6 anos
Grau de concessionalidade: 35%

CARACTERÍSTICAS DO FINANCIAMENTO
FINANCIAMENTO COMERCIAL

FINANCIAMENTO CONCESSIONAL

Como segue a normativa derivada
do Consenso da OCDE, o FIEM pode
conceder créditos de exportação
com taxa de juros anual fixa igual à do
Consenso da OCDE (CIRR), mais o
equivalente anualizado do prêmio que o
CESCE cobraria por uma cobertura por
conta do Estado em uma operação de
características semelhantes.

No caso de beneficiários públicos,
é possível conceder créditos
concessionais a países de médio e
baixo desenvolvimento, conforme
classificação do Banco Mundial e da
OCDE.

O beneficiário pode conseguir
financiamento de até 85% do valor do
contrato de exportação, com prazos
máximos de 8,5 anos para países
avançados e 10 para os demais. Em
alguns setores específicos, é possível
fixar prazos mais amplos de acordo com
as disposições do Consenso da OCDE.

A lista de países elegíveis aparece
nas Diretrizes do FIEM, publicadas
anualmente no site
www.comercio.es/fiem. Para calcular
o grau de concessionalidade, é preciso
considerar elementos como a taxa de
juros, o período de carência e o prazo de
amortização.
•L
 imite máximo do financiamento:
100%
•G
 rau de concessionalidade mínimo:
35%
• Grau de concessionalidade mínimo
em Países Menos Avançados (PMAs):
50%

Projeto FIEM: instalação e modernização de sistemas de
controle aeroportuário, Costa Rica e Belize – INDRA
Valor do contrato: 16.100.000 dólares
Valor do crédito FIEM: 13.685.000 dólares
Beneficiário: Privado. Corporación Centroamericana
de Navegación Aérea
Empresa espanhola: INDRA S.A.
Taxas de juros: CIRR* + Prêmio
Prazo de amortização: 10 anos
*CIRR aplicado: 2.44% (dólares a mais de 8,5 anos)

CARACTERÍSTICAS DO FINANCIAMENTO
INVESTIMENTO

LINHAS DE CRÉDITO

O FIEM pode participar em projetos
de investimento produtivo ou concessionário de empresas espanholas com
empresas estrangeiras por meio de
créditos ou dívida sênior. Esses projetos têm um esquema de garantias
amplo que pode variar desde garantia
corporativa até garantia de projeto
(esquemas de Project Finance).

O FIEM conta com quatro linhas para
complementar o financiamento, que
facilitam a concessão de créditos:

• Financiamento comercial (o FIEM
oferece a dívida principal, mas não
participa nos Fundos Próprios)
• Análise (due diligence) independente
do projeto.

•L
 inha FIEM–Facilidades UE: para
operações de co-financiamento com
fundos da ajuda externa da União
Europeia.
•L
 inha para pequenos projetos:
para agilizar as tramitações na
concessão de créditos de projetos
de até 3 milhões de euros, tanto para
pequenas e médias empresas quanto
para o restante.
• Linhas país para pequenas e médias
empresas: para a concessão de
financiamento a pequenas e médias
empresas do país beneficiário.
•L
 inha EVATIC: financiamento
reembolsável para estudos de
viabilidade, assistências técnicas,
engenharia ou consultoria.

Projeto FIEM: venda de simuladores
de condução, Brasil - EVERIS
Valor do investimento: 45.800.000 euros
Valor do crédito FIEM: 32 milhões de euros
Beneficiário: Privado. Prosimulador Tecnologia de Trânsito S.A.
Empresa espanhola: Everis
Prazo de amortização: 5 anos

COMO É TRAMITADO UM EXPEDIENTE?
IMPORTADOR /
DEVEDOR ESTRANGEIRO
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1. Assinatura do contrato.
2. Início da tramitação de solicitação do crédito (envio de documentação).
3. Estudo preliminar do crédito (normativa, viabilidade do projeto, juro
espanhol, solvência, beneficiário…).
4. Envio de Carta de intenções/Oferta financeira.
5. Aprovação do crédito.
6. Instrução ao agente financeiro o ICO para negociar e assinar o crédito.
7. Negociação e assinatura do convênio de crédito.
8. a) Execução do contrato comercial, e
b) Pagamento com correção aos eventos contemplados no convênio de crédito.
9. Devolução do crédito pelo cliente.
NIPO: 060-18-031-0

FALE CONOSCO
Em geral, as tramitações y os trâmites para a solicitação de financiamento pelo
FIEM são realizadas pela empresa espanhola, que deverá entrar em contato
com a Secretaria de Estado de Comércio do Ministério da Economia, Indústria e
Competitividade do Governo da Espanha.
Para a apresentação de projetos ou consultas por áreas geográficas:
•P
 aíses Mediterrâneos, África e Oriente Médio
sgmedafom.sscc@comercio.mineco.es
• Países Iberoamericanos e América do Norte
sgiberan.sscc@comercio.mineco.es
• Países da Europa (não EU), Ásia e Oceania
sgeao.sscc@comercio.mineco.es
• Países da União Europeia
sgpolcoue.sscc@comercio.mineco.es
Outros contatos:
• Escritórios econômicos e comerciais da Espanha no exterior
www.oficinascomerciales.es
Para obter informações de caráter gerais:
fiem@comercio.mineco.es
Mais informação disponível em www.comercio.es/fiem

