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Apresentação 
A pandemia do COVID-19 aumentou a necessidade de crédito, o que motivou o 

várias Instituições Financeiras e de fomento a ampliar as linhas de crédito para atender 
às micro, pequenas e médias empresas em suas necessidades nesse momento. 

O Fórum Nacional Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(FPMPE) em parceria com Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Distrito Federal (FPMPE-DF) monitorou e compilou as principais linhas 
de crédito de abrangência nacional, bem como as principais linhas de crédito do Distrito 
Federal. 

As Linhas de abrangência Nacional monitoradas neste documento com as 
informações necessárias para aceso são as seguintes: 

Resumo Abrangência Nacional  

Instituição Quantidade  

Banco do Brasil 7 

Caixa Econômica 3 

FINEP 3 

BNDES 2 

Bradesco 13 

Itaú 4 

Santander 1 

Já as linhas de Crédito do Distrito Federal, se concentram no Banco de Brasília 
com as principais informações de cada linha encontrada: 

Resumo das Linhas de Crédito do DF  

Linha Carência 

BRB Progiro - Capital de Giro   6 meses 

Supera DF 12 meses 

As Instituições Financeiras e as Agências de Fomento não realizam ligações e não 
encaminham links em e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens com oferta de produtos, 
solicitação de atualização cadastral ou senha para nenhum de seus produtos. 

As instituições Financeiras e as Agências de Fomento que não estão presentes no 
documento é porque as informações relacionadas aos anúncios de linhas de crédito 
específicas para o período de crise do coronavírus não foram identificadas. Para estar 
presente nas próximas versões do documento, solicitamos enviar as informações para o 
e-mail marcio.junior@semp.df.gov.br ou fórum.permanente@mdic.gov.br. 

Por fim, algumas linhas anunciadas podem não estar mais acessíveis devido à 
grande procura recente e o limite de recursos destinados à sua operação. As condições 
podem ser alteradas pelas Instituições Financeiras sem prévio aviso. 

 

mailto:marcio.junior@semp.df.gov.br
mailto:fórum.permanente@mdic.gov.br
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❖ Em caso de dúvidas acesse os canais de atendimentos Instituições Financeiras e das 
Agências de Fomento nos links colocados nesse documento. 
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1 Abrangência Nacional 

1.1 Banco do Brasil 

1.1.1 Prorrogação Especial Covid-19 

Finalidade: Prorrogação extraordinária do vencimento de 2 parcelas para as linhas de 
crédito: BB Giro Digital, BB Giro Empresa e BB Financiamento.  

Público Alvo: Clientes adimplentes 

Como acessar - Nas agências do BB (procure seu Gerente) ou pelo Gerenciador 
Financeiro 

Página da Instituição Financeira - bb.com.br/empresas/covid19 

Condições: Não se aplica 

a) Taxa - Não se aplica 
b) Carência - Não se aplica 
c) Prazo total - Não se aplica 
d) Limite da operação - Não se aplica 
e) Garantia - Não se aplica 

Outras informações: 

1. Telefone: 4004-0001 – Capitais e regiões metropolitanas; 
2. Telefone: 0800 729 0001 – Demais localidades. 
 

1.1.2 BB Giro Digital 

Finalidade: Capital de Giro  

Público Alvo:  Comércio, indústria, serviços, cooperativas (exceto de crédito e 
agropecuária), associações e MEI, com faturamento bruto anual igual ou inferior 
a R$ 1 milhão 

Como acessar - Nas agências do BB (procure seu Gerente) ou pelo Gerenciador 
Financeiro 

Página da Instituição Financeira - www.bb.com.br/mpe 

Condições: Não se aplica 

a) Taxa - Encargos de acordo com o perfil de cada proponente e risco (clientes com 
a linha contratada poderão solicitar as liberações por meio digital, e para os 
clientes que queiram contratar, entrar em contato, preferencialmente pelo 
telefone, com sua agência de relacionamento) 

b) Carência - Até 90 dias 
c) Prazo total - Até 24 meses 
d) Limite da operação - Limite disponível em portfólio para cada cliente 
e) Garantia - Não informada 

http://www.bb.com.br/mpe
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Outras informações: 

1. 4004-0001 – Capitais e regiões metropolitanas 
2. 0800 729 0001 – Demais localidades 
 

1.1.3 BB Giro Empresa 

Finalidade: Capital de Giro  

Público Alvo:  Comércio, indústria, serviços, cooperativas (exceto de crédito e 
agropecuária), associações e MEI, com faturamento bruto anual igual ou inferior 
a R$ 1 milhão 

Como acessar - Nas agências do BB (procure seu Gerente) ou pelo Gerenciador 
Financeiro 

Página da Instituição Financeira - www.bb.com.br/mpe 

Condições: Não se aplica 

a) Taxa - A partir de 0,84% - encargos de acordo com o perfil de cada proponente 
e risco (entrar em contato, preferencialmente por telefone, com sua agência 
de relacionamento) 

b) Carência - Até 90 dias 
c) Prazo total - Até 36 meses 
d) Limite da operação - Limite disponível em portfólio para cada cliente 
e) Garantia - Não informada 

Outras informações: 

3. 4004-0001 – Capitais e regiões metropolitanas 
 

1.1.4 FCO EMPRESARIAL, FCO Programa de Desenvolvimento Industrial FCO 
Ciência, Tecnologia e Inovação, FCO Programa Desenvolvimento Turismo 
Regional FCO Desenvolvimento Comercial e de Serviços FCO Programa de 
Infraestrutura Econômica e FCO Capital de Giro.  

Finalidade: Contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região Centro-
Oeste e financiar empreendimentos localizados nos Estados de Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, ligados aos setores: industrial, agropecuário, 
mineral, de turismo, de infraestrutura econômica, comercial e de serviços. 

Público Alvo:  Pessoas jurídicas que se dediquem à atividade produtiva 
na Região Centro Oeste. 

Como acessar - Banco do Brasil pelo telefone ou internet. 

Página da Instituição Financeira - https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial#/ 

Condições:  

http://www.bb.com.br/mpe
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial%23/
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a) Taxa- Flutuante conforme regras do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro Oeste).  

b) Carência - Exigência de juros trimestralmente, após a carência: parcelas de capital e 
juros são exigidos mensalmente. 

c) Prazo total- Até 20 anos (incluída carência de 3 meses e no máximo, 5 anos), 
determinados em função do projeto, da capacidade de pagamento e da linha de 
financiamento e do porte do cliente. 

d) Limite da operação - Financiamento de até 100% dos bens, a depender do porte e da 
região em que se encontra o empreendimento. 

e) Garantia - Vinculação dos bens financiados e pessoais 

Outras informações: 

1. Linhas específicas para os Estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 
Distrito Federal, com recursos do Fundo Constitucional do Centro Oeste. 

 

1.1.5 Giro Emergencial 

Finalidade: Capital de Giro 

Público Alvo:  Comércio, indústria e serviços  

Como acessar - Nas agências do BB (procure o seu Gerente). 

Página da Instituição Financeira - www.bb.com.br 

Condições:  

a) Taxa- A partir de 0,85% a.m. (encargos de acordo com o perfil de cada proponente 
e risco) 

b) Carência - Até 30 dias para pagamento da primeira parcela. 
c) Prazo total- Até 12 meses 
d) Limite da operação - Não informada 
e) Garantia - Não informada  

Outras informações: 

1. 4004-0001 – Capitais e regiões metropolitanas 

2. 0800 729 0001 – Demais localidades 
 

1.1.6 Antecipação de Crédito ao Lojista - ACL 

Finalidade: Antecipação do valor das vendas da empresa com cartões 

de crédito Elo, Visa e MasterCard  

http://www.bb.com.br/
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Público Alvo:  Estabelecimentos afiliados à(s) Cielo, Rede, Getnet e/ou Vero, inclusive 
profissionais liberais e pessoas físicas com atividade comercial ou de prestação de 
serviços e domicílio bancário no BB. 

Como acessar - A antecipação dos créditos pode ser feita pela internet, 

mobile e terminais de autoatendimento, sem necessidade de ir à agência. 

Página da Instituição Financeira - BB ACL 

Condições:  

a) Taxa- A partir de 0,68% a.m. 
b) Carência - Sem carência  
c) Prazo total- De 2 a 365 dias, de acordo com as faturas antecipadas 
d) Limite da operação - Não informada 
e) Garantia - Não informada  

Outras informações: 

3. 4004-0001 – Capitais e regiões metropolitanas 

4. 0800 729 0001 – Demais localidades 

 

1.1.7 Giro Emergencial Folha de Pagamento 

Finalidade: Financiar Folha de Pagamento 

Público Alvo:  Comércio, indústria e serviços. 

Como acessar - Nas agências do BB (procure o seu Gerente) ou no Gerenciador Financeiro caso 
a empresa já esteja habilitada.  

Página da Instituição Financeira - BB Giro Emergencial FOPAG 

Condições:  

Faturamento de 360 mil a 10 milhões em 2019. Possuir o convênio de Folha de 
Pagamento (Fopag) ativo e formalizado com o BB. Ter realizado, no mínimo, uma remessa 
entre dezembro de 2019 e 17 de abril de 2020 

a) Taxa- 3,75% a.a. 
b) Carência – 6 meses  
c) Prazo total- Até 36 meses 
d) Limite da operação - Até dois salários mínimos (R$ 2.090,00) mensais para cada 

funcionário da empresa. 
e) Garantia - Não informada  

Outras informações: 

1. 4004-0001 – Capitais e regiões metropolitanas 

2. 0800 729 0001 – Demais localidades 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/antecipar-as-vendas/antecipacao-de-credito-ao-lojista---acl%23/
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/linha-de-credito-emergencial-fopag-covid-19%23/
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1.2 Caixa Econômica Federal 

1.2.1 Especial Capital de Giro – Parceria Sebrae/Fampe 

Finalidade: Capital de Giro. 

Público Alvo:  Microempreendedor individual (MEI), Micro empresa (ME), Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) 

Como acessar –  
1º passo: Assistir o vídeo tutorial de Orientação para Acesso a Crédito no site do Sebrae. 
Click aqui para assistir o vídeo. 

2º passo: Acesse os canais de atendimento da Caixa Econômica (agência ou website) para 
efetuar o pedido e iniciar os trâmites para análise e concessão do crédito. 

Solicite pelo site da Caixa clicando aqui. 

Página da Instituição Financeira - www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa 

Condições:  

a) Microempreendedor Individual (faturamento anual até R$ 81 mil) 
Taxa- 1,59% a.m. 
Carência- 09 meses 
Prazo total- 24 meses (após o período de carência) 
Limite da operação - R$ 12,5 mil 

 
b) Micro empresa (faturamento anual até R$ 360 mil) 

Taxa - 1,39% a.m. 

Carência - 12 meses 
Prazo total- 30 meses (após o período de carência)  
Limite da operação - R$ 75 mil 

 
c) Empresa pequeno porte (faturamento anual de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões 

Taxa - 1,19% a.m. 
Carência - 12 meses 
Prazo total- 36 meses (após o período de carência)  
Limite da operação - R$ 125 mil 

Outras informações: 

1. 4004-0001 – Capitais e regiões metropolitanas 

2. 0800 729 0001 – Demais localidades 

1.2.2 AÇÕES ESPECIAIS VAREJO PJ - COVID 19 

Finalidade: Capital de Giro. 

Público Alvo:  Pessoa Jurídica. 

http://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa/caixa-e-sebrae/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa
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Como acessar - Pausa no Giro CAIXA Fácil e Crédito Especial Empresa: também 
deve ser realizada por meio do portal; 

- Contratação Giro CAIXA Fácil: Pode ser solicitada no Internet Banking ou no 
telefone 0800 726 0505, opção 2; 
- Cartão Empresarial: No APP ou no 0800 cartão; 
- Os clientes interessados podem acessar o 
site www.caixa.gov.br/caixacomvoce e selecionar a opção desejada a partir de 
31/03/2020. 
- Chat na página www.caixa.gov.br/caixacomvoce 

Agência/Gerente de Relacionamento 

Página da Instituição Financeira - www.caixa.gov.br 

 

 

Condições:  

a) Pausa Comercial – Operações de Crédito Caixa 
Contratos adimplentes 90 dias 

b) Giro Caixa Fácil (recursos da Caixa) 
Taxa- Taxas reduzidas (consultar canais de atendimento)  
Carência – 60 dias, podendo chegar a 06 meses 
Prazo total- 60 meses 
Limite da operação - R$ 2 milhões 

c) Caixa Hospitais 
Taxa- 0,80% a.m. para operações com prazos de até 60 meses 
Carência – 0,87% a.m. para operações com prazos de até 120 meses  
Prazo total- Até 6 meses, com pagamento de juros mensais 
Limite da operação - De 60 a 120 meses 

d) Caixa Giro Instantâneo Múltiplo 
(antecipação de vendas com cartões de crédito). 

e) Cartão Empresarial 
Redução das taxas de crédito rotativo e parcelamento de fatura dos cartões de crédito 
Jurídica por 90 dias, a partir de 01/04/2020 
Taxa a partir de 10,02 a.m. (rotativo) e 2,09 a.m. (parcelamento) 

Outras informações: 

1. 4004-0001 – Capitais e regiões metropolitanas 

2. 0800 729 0001 – Demais localidades 

 

1.2.3 Giro Caixa PRONAMPE 

Finalidade: Garantir recursos para o estímulo e fortalecimento dos pequenos negócios, 
além de manter os empregos, já que esse é uma das exigências para que a empresa 
possa contratar o crédito. 

http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce
http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce
http://www.caixa.gov.br/
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Público Alvo:  MEI, Micro e Pequenas Empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões, 
considerando a receita bruta apurada no exercício de 2019.. 

Como acessar - Acesse o endereço: Caixa PRONAMPE e selecione a opção 
“Tenho interesse” 
 

Página da Instituição Financeira - www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa 

Condições:  

MEI (faturamento anual até R$ 81 mil) 
Microempresas (faturamento anual igual ou inferior a R$ 360 mil) 
Empresas de pequeno porte (faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões) 
 

a) Taxa- Taxa SELIC + 1,25% a.a. 
b) Carência –  08 meses (durante a carência, os juros serão capitalizados mensalmente 

e incorporados ao saldo devedor) 
c) Prazo total- 36 meses 
d) Limite da operação - Empresas com menos de 12 (doze) meses de funcionamento 

(limite do empréstimo de até 50% do capital social ou até 30% da média do 
faturamento mensal apurado desde o início das atividades, o que for mais 
vantajoso). Empresas com mais de 12 (doze) meses de funcionamento (limite de 
contratação correspondente a 30% da receita bruta anual calculada com base no 
exercício de 2019). 

e) Garantia - Há garantia no âmbito do Programa FGO PRONAMPE, que honrará até 
100% (cem por cento) de cada operação contratada, limitada a 85% (oitenta e cinco 
por cento) da exposição total de cada Instituição Financeira junto ao programa. A 
honra da garantia pelo FGO não impede a 

f) CAIXA de efetuar a cobrança do crédito inadimplido. 

Outras informações: 

1. 4004-0001 – Capitais e regiões metropolitanas 

2. 0800 729 0001 – Demais localidades 

 

1.3 FINEP – Inovação e Pesquisa 

1.3.1 Crédito para Reconversão Industrial 

Finalidade: Apoiar transformação de fábricas para a produção de itens necessários ao 

combate à doença, usando o conhecimento acumulado de engenharia, capacidade de 

produção industrial e ativos ociosos da empresa  

Público Alvo: Empresas de todos os portes 

Como acessar - http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamentoexterna/como-obter-
financiamento  

Página da Instituição Financeira - www.finep.gov.b  r  

Condições:  

http://www.caixa.gov.br/empresa/credito-financiamento/capital-de-giro/pronampe/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
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a) TJLP + 0,5% a.a.  

b) Carência - Até 24 meses  

c) Prazo total - Até 72 meses  

d) Limite da operação - Não informado  

e) Garantia - Não informada 
 

Outras informações: 

 

1.3.2 Crédito para Desenvolvimento e escalonamento de dispositivos médicos 

Finalidade: Financiar iniciativas que busquem desenvolver, otimizar e escalonar 

dispositivos de atenção à saúde utilizados em UTIs como forma de aumentar a oferta 

nacional desses produtos. Serão inovações no nível da própria empresa e, em alguns 

casos, a nível nacional.   

Público Alvo: Empresas de todos os portes 

Como acessar - http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamentoexterna/como-obter-
financiamento   

Página da Instituição Financeira - www.finep.gov.b  r  

Condições:  

a) TJLP + 0,5% a.a.  

b) Carência - Até 48 meses  

c) Prazo total - Até 144 meses  

d) Limite da operação - Não informado  

e) Garantia - Não informada 

Outras informações: 

1.3.3 FINEP Aquisição Inovadora Saúde   

Finalidade: Financiar aquisição de dispositivos essenciais para as instituições de saúde 

no combate ao COVID-19 por meio da promoção da capacidade inovadora do Complexo 

Industrial da Saúde, notadamente estimulando a demanda de produtos desenvolvidos 

por PMEs inovadoras 

Público Alvo: Empresas de todos os portes, especialmente hospitais privados e Santas 

Casas  

Como acessar - http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamentoexterna/como-obter-

financiamento   

Página da Instituição Financeira - www.finep.gov.b  r  

Condições:  

a) TJLP + 0,4% a.a.  

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
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http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/como-obter-financiamento
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
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b) Carência - Até 24 meses  

c) Prazo total - Até 120 meses  

d) Limite da operação - Não informado  

e) Garantia - Não informada 

Outras informações: 

 

1.4 Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) 

1.4.1 BNDES Crédito Pequenas Empresas 

Finalidade: Empréstimo, não vinculado à finalidade específica, visando a manutenção 

e/ou a geração de empregos. 

Público Alvo: Empresários individuais e Pessoas Jurídicas (micro, pequenas e médias 
empresas com faturamento até R$ 300 milhões) 

Como acessar - Procurar um Banco de Relacionamento ou via BNDES Canal MPME. Veja 

aqui lista completa dos agentes financeiros credenciados.  

Página da Instituição Financeira- 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiame nto/produto/bndes-

credito-pequenas-empresas  

Condições:  

Limite de faturamento até R$ 300 milhões e limite por operação (em 12 meses) até R$ 
70 milhões.   

Obs: Após 30.09.20 as condições da linha serão alteradas para faturamento anual 
máximo de R$ 90 milhões e limite por operação de R$ 10 milhões  

a) TLP, TLP Cap, SELIC ou TFB + 1,25% a.a. + Taxa do Agente Financeiro  

b) Carência - Até 2 anos  

c) Prazo Total- Até 5 anos  

d) Limite da operação - Até R$ 70 milhões  

e) Garantias- A negociar com Agente Financeiro 

Outras informações: 

1.4.2 Programa BNDES Crédito Cadeias Produtivas 

Finalidade: Financiamento a capital de giro, direcionado a empresa de grande porte, 

para atender a necessidade de liquidez de sua cadeia produtiva, formada por empresas 

de menor porte (empresas ancoradas). 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas/!ut/p/z1/tVLNUsIwEH4WDz2mSSmU1FvlAOOAyjAI9MKkIW3j0CQkAcSndymeHJHxYE6b3ez3sxuc4yXOFTvIinmpFdvCfZUn6_50OBhl3Wg8HEcdMp3Tl-mMjuLnQRe_4hznXHnja7wq1Ea4tVTOS7_nLUJAat2IgJRSMcUla4Ty2gVkK1XNHDJWV5Y1EJV7tTkXWgzErdhIr5ERu71QUBaNscIxd6YzXG6ALOE8YglFZZ8WqJsKjtKiiFEnTUgvZYxHMceLW_pzKJMrJyPQn996sgKK_nWKHl4cpDjiudK2gYnO_uhgRPBjK-EXE7Cljp0MJhUgM18jqUqNl7cmCV3ybbfLM1igVl68-6-ef94g2Km2urj8rkwVMQXdVpTCChvuLaRr7427D0hAjsdj2OKFlT6EhYWMAQqjrT8rc9KLi76fsGrtwNJ3CGyahsYnpD4entBwQT09xdsqu7v7BBQh5eY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas/!ut/p/z1/tVLNUsIwEH4WDz2mSSmU1FvlAOOAyjAI9MKkIW3j0CQkAcSndymeHJHxYE6b3ez3sxuc4yXOFTvIinmpFdvCfZUn6_50OBhl3Wg8HEcdMp3Tl-mMjuLnQRe_4hznXHnja7wq1Ea4tVTOS7_nLUJAat2IgJRSMcUla4Ty2gVkK1XNHDJWV5Y1EJV7tTkXWgzErdhIr5ERu71QUBaNscIxd6YzXG6ALOE8YglFZZ8WqJsKjtKiiFEnTUgvZYxHMceLW_pzKJMrJyPQn996sgKK_nWKHl4cpDjiudK2gYnO_uhgRPBjK-EXE7Cljp0MJhUgM18jqUqNl7cmCV3ybbfLM1igVl68-6-ef94g2Km2urj8rkwVMQXdVpTCChvuLaRr7427D0hAjsdj2OKFlT6EhYWMAQqjrT8rc9KLi76fsGrtwNJ3CGyahsYnpD4entBwQT09xdsqu7v7BBQh5eY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas/!ut/p/z1/tVLNUsIwEH4WDz2mSSmU1FvlAOOAyjAI9MKkIW3j0CQkAcSndymeHJHxYE6b3ez3sxuc4yXOFTvIinmpFdvCfZUn6_50OBhl3Wg8HEcdMp3Tl-mMjuLnQRe_4hznXHnja7wq1Ea4tVTOS7_nLUJAat2IgJRSMcUla4Ty2gVkK1XNHDJWV5Y1EJV7tTkXWgzErdhIr5ERu71QUBaNscIxd6YzXG6ALOE8YglFZZ8WqJsKjtKiiFEnTUgvZYxHMceLW_pzKJMrJyPQn996sgKK_nWKHl4cpDjiudK2gYnO_uhgRPBjK-EXE7Cljp0MJhUgM18jqUqNl7cmCV3ybbfLM1igVl68-6-ef94g2Km2urj8rkwVMQXdVpTCChvuLaRr7427D0hAjsdj2OKFlT6EhYWMAQqjrT8rc9KLi76fsGrtwNJ3CGyahsYnpD4entBwQT09xdsqu7v7BBQh5eY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas/!ut/p/z1/tVLNUsIwEH4WDz2mSSmU1FvlAOOAyjAI9MKkIW3j0CQkAcSndymeHJHxYE6b3ez3sxuc4yXOFTvIinmpFdvCfZUn6_50OBhl3Wg8HEcdMp3Tl-mMjuLnQRe_4hznXHnja7wq1Ea4tVTOS7_nLUJAat2IgJRSMcUla4Ty2gVkK1XNHDJWV5Y1EJV7tTkXWgzErdhIr5ERu71QUBaNscIxd6YzXG6ALOE8YglFZZ8WqJsKjtKiiFEnTUgvZYxHMceLW_pzKJMrJyPQn996sgKK_nWKHl4cpDjiudK2gYnO_uhgRPBjK-EXE7Cljp0MJhUgM18jqUqNl7cmCV3ybbfLM1igVl68-6-ef94g2Km2urj8rkwVMQXdVpTCChvuLaRr7427D0hAjsdj2OKFlT6EhYWMAQqjrT8rc9KLi76fsGrtwNJ3CGyahsYnpD4entBwQT09xdsqu7v7BBQh5eY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiame
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
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Público Alvo: Empresas âncoras com receita operacional bruta igual ou superior a R$ 
300 milhões, que repassarão os recursos para as empresas de menor porte da sua cadeia 
produtiva. 

Como acessar - Realizar processo da Habilitação da empresa no BNDES através do 
Portal do Cliente no site do BNDES. Após a conclusão desta etapa, acessar novamente 
o Portal do Cliente  

e protocolar o pedido de financiamento na seção de Solicitações de Financiamento.   

Página da Instituição Financeira- 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiame nto/produto/bndes-

credito-cadeias-produtivas  

Condições:  

Necessidade de relações contratuais entre a empresa âncora e as ancoradas (ou seja, 
aquelas de menor porte que receberam os recursos).  

 Vigência: Protocolo das operações até 30.09.20  

a) SELIC + 1,1% a.a. + Risco de crédito (conforme análise e dependendo dos prazos 

da operação)  

b) Carência - Até 2 anos  

c) Prazo Total- Até 5 anos (incluindo carência) 
d) Limite da operação - A partir de R$ 10 milhões até R$ 200 milhões  

Definidas na análise da operação (O BNDES poderá exigir da empresa-âncora garantias 
reais de até 130% e fidejussórias; o grau de flexibilização dependerá do prazo, da 
classificação de risco da empresa-âncora e da análise da operação). 

Outras informações: 

1.5 Bradesco 

1.5.1 Capital de Giro - Simples 

Finalidade: Financiar o ciclo operacional da empresa  

Público Alvo: Linhas de Crédito destinadas a atender às necessidade financeiras das 
Micro e Pequenas Empresas,  

Microempreendedores, cujo faturamento anual seja igual ou menor a R$ 3,6 milhões.  

Como acessar- Ser correntista, pelo Bradesco Net Empresa, AppBradesco Net 
Empresa, Autoatendimento ou na sua Agência. 
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoesintegradas/emprestimo-e-
financiamento/capital-degiro/capital-de-giro.shtm  

Página da Instituição Financeira - www.bradesco.com.br   

Condições:  

a) A taxa partir de 1,46% a.m.*  

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-cadeias-produtivas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-cadeias-produtivas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-cadeias-produtivas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-cadeias-produtivas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-cadeias-produtivas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-cadeias-produtivas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-cadeias-produtivas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-cadeias-produtivas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-cadeias-produtivas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-cadeias-produtivas
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
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b) Carência - Até 90 dias  

c) Prazo total - Até 36 meses  

d) Limite da operação - Até R$ 200 mil  

e) Garantia - Não informada  

* Concessão mediante atendimento a politica de crédito da organização. 

Outras informações: 

1.5.2 Giro Fácil Bradesco 

Finalidade: Compra de matéria-prima, investir em estoque e no fluxo de caixa de 

empresa. 

Público Alvo: Correntista Bradesco Pessoa Jurídica  

Como acessar- Ser correntista, pelo Bradesco Net Empresa, AppBradesco Net 
Empresa, Autoatendimento ou na sua Agência. 

https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoesintegradas/emprestimo-e-
financiamento/capital-degiro/giro-facil.shtm  

Página da Instituição Financeira - www.bradesco.com.br   

Condições:  

a) A taxa de acordo com o perfil do Cliente*  

b) Carência - Até 90 dias  

c) Prazo total - Até 72 meses  

d) Limite da operação - O limite é atualizado automaticamente, conforme 
faturamento da empresa  

e) Garantia - Não informada  

* Concessão mediante atendimento a politica de crédito da organização. 

Outras informações: 

Não se aplica. 

 

1.5.3 Capital de Giro – Folha de Pagamento 

Finalidade: Crédito para folha de pagamento. Financiar até 2 meses da folha de 

pagamento da empresa. Limitado a 2 salários mínimos líquido por funcionário.  

Público Alvo: Disponível para empresas com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 
milhões por ano  

Como acessar-  

Página da Instituição Financeira -    

Condições:  

a) A taxa de A partir de 3,75 % a.a.*  

http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
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Outras informações: 

 

 

1.5.4 Antecipação de recebíveis (Duplicatas, cheques, Cartões de Crédito) 

Finalidade: Em geral o Desconto se caracteriza com a antecipação de recebíveis PF e 
PJ (Conforme modalidade escolhida), onde o cliente recebe o valor total dos recebíveis 
selecionados deduzindo juros e TAC  

Público Alvo: Pessoa Jurídica  

Como acessar- Se correntista, pelo Bradesco Net Empresa, AppBradesco Net Empresa, 
Autoatendimento ou na sua Agência.  

Se não correntista, acessar:   

https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoesintegradas/emprestimo-e-
financiamento/antecipacao-derecebiveis.shtm  

Página da Instituição Financeira -   www.bradesco.com.br   

Condições:  

a) A partir de 1,31 % a.m. *  

b) Carência - Não se aplica  

c) Prazo total - De acordo com o recebível a ser antecipado  

d) Limite da operação - De acordo com o perfil do Cliente  

e) Garantia - Não informada  

* Concessão mediante atendimento a politica de crédito da organização. 

Outras informações: 

Não se aplica. 

1.5.5 Capital de Giro – Folha de Pagamento (Exclusiva Bradesco) 

Finalidade: Crédito para folha de pagamento. O Crédito vale para pagamento da folha 

do mês.   

Público Alvo: Disponível para empresas com faturamento até R$ 360 mil e superior a 
R$ 10 milhões por ano. 

Como acessar- Não Possui a Folha no Bradesco: Consulte seu Gerente sobre as 
condições necessárias para contratar a folha e a linha de crédito.  

Net Empresa e Net Empresa Celular  

https://banco.bradesco/creditofolha/  

Página da Instituição Financeira -   www.bradesco.com.br    

Condições:  

https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/antecipacao-de-recebiveis.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/antecipacao-de-recebiveis.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/antecipacao-de-recebiveis.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/antecipacao-de-recebiveis.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/antecipacao-de-recebiveis.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/antecipacao-de-recebiveis.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/antecipacao-de-recebiveis.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/antecipacao-de-recebiveis.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/antecipacao-de-recebiveis.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/antecipacao-de-recebiveis.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/antecipacao-de-recebiveis.shtm
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/


17 

 

 

Monitoramento das Principais Linhas de Crédito de Abrangência Nacional e 
no Distrito Federal para as Micro e Pequenas Empresas 

 

Principais Linhas 

 

a) A partir de 0,65 % a.m.*  

b) Carência - Até 6 meses de carência para o vencimento da primeira parcela  
c) Prazo total - Até 36 meses  
d) Limite da operação - De acordo com o perfil do Cliente  

e) Garantia - Não informada  

* Concessão mediante atendimento à politica de crédito da organização. 

Outras informações: 

Não se aplica. 

 

1.5.6 Capital de Giro – Reorganização Financeira 

Finalidade: Linha de credito exclusiva para Reorganização Financeira de operações de 

crédito sem garantias ou com garantia de aval, ajustando o fluxo de caixa da empresa 

para o equilíbrio financeiro. 

Público Alvo: Pessoa Jurídica  

Como acessar- Contatar o gerente da agencia onde possui conta.  

Liberação nos canais Mobile e Net Empresa, até R$ 500 mil na Pessoa Jurídica, para 
operações sem garantias.  

https://banco.bradesco  

Página da Instituição Financeira -   www.bradesco.com.br    

Condições:  

a) De acordo com o perfil do Cliente  

b) Carência - Até 60 dias  

c) Prazo total - Até 60 meses  

d) Limite da operação - Valor máximo da operação: R$ 1 milhão  

e) Garantia - Não informada  

Outras informações: 

Não se aplica. 

1.5.7 BNDES Giro 

Finalidade: Empréstimo visando à manutenção e/ou geração de empregos, além de 

redução de potencial perda de postos de trabalho. 

Público Alvo: Micro e Pequenas empresas e empresários individuais. Médias empresas 

com faturamento até R$ 90 MM/ano. Médias empresas com faturamento (Grupo 

Econômico) até R$ 300 milhões (somente até 30.09.2020)  

Como acessar- Contatar o gerente da agencia onde possui conta.  

https://banco.bradesco  

https://banco.bradesco/
https://banco.bradesco/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
https://banco.bradesco/
https://banco.bradesco/
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Página da Instituição Financeira -   www.bradesco.com.br    

 

Condições:  

a) TLP ou SELIC + Spread BNDES (1,25% a.a.) + Spread Banco  
b) Carência - Até 12 meses de carência para o vencimento da primeira parcela  
c) Prazo total - Até 60 meses  
d) Limite da operação - Limite financiamento: até R$ 70 milhões por beneficiária 

final, observado limite de R$ 20 milhões por operação.  
e) Garantia - Não informada 

Outras informações: 

Não se aplica. 

1.5.8 Prorrogação de Empréstimos – Covid 19 

Finalidade: Prorrogação de vencimentos de 2 parcelas para as linhas de crédito: 

Capital de Giro sem garantia/Avalista, Capital de Giro Empresarial, CDC Outros Bens – 

Serviços, Financiamento de Veículos e Microcrédito Produtivo Orientado). 

Público Alvo: Clientes Adimplentes 

Como acessar- Nas agencias Bradesco (Com seu Gerente da conta) ou via mídias 

eletrônicas (Mobile, Net Empresa) https://banco.bradesco/coronavirus/ 

Página da Instituição Financeira -   www.bradesco.com.br    

Condições:  

f) Não se aplica  

g) Carência - Não se aplica   
h) Prazo total - Não se aplica 
i) Limite da operação - Não se aplica 
j) Garantia - Não informada 

Outras informações: 

Não se aplica. 

1.5.9 Capital de Giro APL 

Finalidade: Para atender às necessidades de capital de giro das micro, pequenas e 
médias empresas participantes do projeto Arranjos Produtivos Locais  

Público Alvo: Pessoa jurídicas correntistas do banco e participantes dos APLs  

Como acessar- Contatar o gerente da agencia onde possui conta.  

Net Empresa, Mobile e ATM https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-

eoportunidades/apl.shtm  

Página da Instituição Financeira -   www.bradesco.com.br    

http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
https://banco.bradesco/
https://banco.bradesco/
https://banco.bradesco/
https://banco.bradesco/
https://banco.bradesco/
https://banco.bradesco/
https://banco.bradesco/coronavirus/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-e-oportunidades/apl.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-e-oportunidades/apl.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-e-oportunidades/apl.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-e-oportunidades/apl.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-e-oportunidades/apl.shtm
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
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Condições:  

a) De acordo com o perfil do Cliente  

b) Carência - Até 120 dias  

c) Prazo total - Até 36 meses  

d) Limite da operação - De acordo com o perfil do Cliente  

e) Garantia - Não informada  

 

Outras informações: 

Não se aplica. 

1.5.10 CDC APL – Máquinas e Equipamentos 

Finalidade: Crédito para atender às necessidades das micro, pequenas e médias 
empresas participantes do projeto APL na aquisição de máquinas e equipamentos 
novos e usados. 

Público Alvo: Pessoa jurídicas correntistas do banco e participantes dos APLs  

 Como acessar- Contatar o gerente da agência onde possui conta.  

https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-eoportunidades/apl.shtm  

Página da Instituição Financeira -   www.bradesco.com.br    

Condições:  

a) De acordo com o perfil do Cliente  

b) Carência - Até 180 dias  

c) Prazo total - Até 48 meses  

d) Limite da operação - De acordo com o perfil do Cliente  

e) Garantia - Não informada  

Outras informações: 

Não se aplica. 

1.5.11 Conta MEI – Abertura na Agência 

Finalidade: Para apoiar o Microempreendedor Individual disponibilizamos soluções 
financeiras e não financeiras para atender as necessidades desse público. 

Público Alvo: Microempreendedor Individual 

 Como acessar- mei.bradesco   

Página da Instituição Financeira -   www.bradesco.com.br    

Condições:  

a) Cesta Exclusiva MEI com 6 meses de isenção*  

b) Custodia de Cheque – isenção por 6 meses  

https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-e-oportunidades/apl.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-e-oportunidades/apl.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-e-oportunidades/apl.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-e-oportunidades/apl.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-e-oportunidades/apl.shtm
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
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c) Cheque Empresarial – 5 dias sem juros  

d) Cartão Crédito Empresarial – isenção da 1ª anuidade  

e) Transferência entre Contas Bradesco grátis  

*Após 6 meses – tarifa de R$ 25,70  

Outras informações: 

Não se aplica. 

1.5.12 Conta MEI – Abertura de Conta via APP 

Finalidade: Para apoiar o Microempreendedor Individual disponibilizamos soluções 
financeiras e não financeiras para atender as necessidades desse público. 

Público Alvo: Microempreendedor Individual   

 Como acessar- mei.bradesco   

Página da Instituição Financeira -   www.bradesco.com.br    

Condições:  

a) 12 meses grátis na cesta de serviços MEI¹  

b) 1ª anuidade do Cartão de Crédito Empresarial grátis  

c) Maquininha de Cartão de Crédito Cielo/Stelo a partir de  

d) 12x R$ 21,90  

e) 5 dias sem juros no limite² da conta corrente  

f) Transferência entre Contas Bradesco grátis  

g) ¹ Após 6 meses – tarifa de R$ 25,70  

h) ² Mediante aprovação de crédito 

Outras informações: 

Não se aplica. 

1.5.13 Microcrédito Produtivo Orientado 

Finalidade: Uma ótima opção para adquirir bens e equipamentos ou fazer pequenas 
reformas e ampliações. O crédito também pode ser usado como capital de giro de sua 
empresa. 

Público Alvo: Solução de crédito para empreendedores individuais (formais ou 
informais) e microempresas com faturamento máximo de R$ 200 mil ao ano.  

Como acessar- 
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoesintegradas/emprestimo-e-
financiamento/microcreditoprodutivo-orientado.shtm   

Página da Instituição Financeira -   www.bradesco.com.br    

Condições:  

a) De acordo com o perfil do Cliente  

http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/microcredito-produtivo-orientado.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/microcredito-produtivo-orientado.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/microcredito-produtivo-orientado.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/microcredito-produtivo-orientado.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/microcredito-produtivo-orientado.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/microcredito-produtivo-orientado.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/microcredito-produtivo-orientado.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/microcredito-produtivo-orientado.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/microcredito-produtivo-orientado.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/microcredito-produtivo-orientado.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/microcredito-produtivo-orientado.shtm
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/parcerias-e-oportunidades/apl.shtm
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
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b) Carência - Clientes Pessoas Jurídicas entre 2,79% a.m. e 3,89% a.m. Clientes 
Pessoas Físicas terão taxas entre 2,79% a.m. e 3,89% a.m.  

c) Prazo total - 1ª parcela: de 15 a 59 dias corridos (para plano de 
pagamento mensal) De 4 a 24 meses  

d) Limite da operação - Valores até R$ 21 mil  

e) Garantia - Não informada 

Outras informações: 

Não se aplica. 

1.6 Itaú 

1.6.1 Renegociação 

Finalidade: Solicitação de renegociação. Cliente Itaú tem condições especiais para sair 

do aperto  

Público Alvo: MEI e empreendedores formalizados ou não 

Como acessar - Acesse sua agência e conta no site do Itaú e siga a rota  

Menu>Mais Opções>Renegociação https://www.itau.com.br/renegociacao  /  

Página da Instituição Financeira - https://www.itau.com.br   

Condições:  

a) Taxas- A partir de 1,99% a.m.  

b) Carência - Pague a entrada e ganhe até 90 dias para a próxima parcela  

c) Prazo total - Até 73 meses  

d) Limite da operação - Não informado  

e) Garantia - Não informada 

Outras informações: 

1. 4004-1144 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 722 5533 

(demais localidades) Você também pode enviar um e-mail para: 

renegocie@itau.com.br 

 

 

 

 

 

 

https://www.itau.com.br/renegociacao/
https://www.itau.com.br/renegociacao/
https://www.itau.com.br/renegociacao/
https://www.itau.com.br/renegociacao/
https://www.itau.com.br/
https://www.itau.com.br/
mailto:renegocie@itau.com.br
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1.6.2 Fundo Emergencial de Crédito 

Finalidade: Garantir o salário do funcionário até 2 meses, para empresas com 

faturamento em 2019 de R$ 360 mil a R$ 10 milhões, com folha de pagamento no Itaú 

e pagamentos sem atraso no último semestre. 

Público Alvo: Pequenas e médias empresas que têm o serviço de folha de pagamento 
no Itaú e estão em dia no Itaú e no mercado, poderão contar com um empréstimo 
especial para pagar o salário dos funcionários. Este é um programa criado em parceria 
com o Tesouro Nacional, BNDES e o Banco Central. 

Como acessar - Será feita uma análise de crédito e as empresas elegíveis poderão 
financiar a folha de pagamento.  

https://www.itau.com.br/empresas/financiamento-desalarios/  

Página da Instituição Financeira - https://www.itau.com.br/empresas   

Condições: 

a) Taxas- 3,75% a.a.  

b) Carência - 6 meses  

c) Prazo total - 30 meses  

d) Limite da operação - Não informado  

e) Garantia - Não informada 

Outras informações: 

1. 4004-1144 (capitais e regiões metropolitanas)  

2. 0800 722 5533 (demais localidades) 

 

1.6.3 Capital de Giro 

Finalidade: Empréstimo parcelado para atender as necessidades de caixa do seu 

negócio. Ideal para organizar despesas ou aproveitar oportunidades. 

Público Alvo: Micro e pequenas empresas. 

Como acessar - Acesse sua conta pelo  Itaú Empresas na Internet, pelo APP no celular e 
no computador ou entre em contato com seu gerente.  

https://www.itau.com.br/empresas/emprestimosfinanciamentos/capital-giro/ Sujeito 
à análise de crédito  

Página da Instituição Financeira - https://www.itau.com.br/empresas   

Condições: 

a) Os encargos do Capital de Giro são compostos por juros, tarifa e IOF.  
b) Carência - 90 dias  

https://www.itau.com.br/empresas/financiamento-de-salarios/
https://www.itau.com.br/empresas/financiamento-de-salarios/
https://www.itau.com.br/empresas/financiamento-de-salarios/
https://www.itau.com.br/empresas/financiamento-de-salarios/
https://www.itau.com.br/empresas/financiamento-de-salarios/
https://www.itau.com.br/empresas
https://www.itau.com.br/empresas
https://www.itau.com.br/empresas/emprestimos-financiamentos/capital-giro/
https://www.itau.com.br/empresas/emprestimos-financiamentos/capital-giro/
https://www.itau.com.br/empresas/emprestimos-financiamentos/capital-giro/
https://www.itau.com.br/empresas/emprestimos-financiamentos/capital-giro/
https://www.itau.com.br/empresas/emprestimos-financiamentos/capital-giro/
https://www.itau.com.br/empresas
https://www.itau.com.br/empresas
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c) Prazo total Até 54 meses  

d) Limite da operação - Não informado  

e) Garantia - São diversas opções de garantia, como Recebíveis de Cartão, 
Duplicatas e Aplicação Financeira. Elas permitem que você tenha limites de 
contratação maiores e taxas reduzidas. 

Outras informações: 

3. 4004-1144 (capitais e regiões metropolitanas)  

4. 0800 722 5533 (demais localidades) 

 

1.6.4 Itaú PRONAMPE 

Finalidade:  Empréstimo para Micro e Pequenas Empresas 

Público Alvo: Micro e pequenas empresas. 

Como acessar - A contratação ainda não está disponível, mas quando estiver, deverá 
ser feita pelo aplicativo Itaú Empresas no celular. 
 
Página da Instituição Financeira - https://www.itau.com.br/empresas/emprestimos- 

financiamentos/fgo/ 

 
Condições:  
A empresa deverá manter o quantitativo de funcionários em número igual ou 
superior ao verificado na data de publicação da Lei 13.999/2020 por 60 dias após 
contratação do financiamento 

a) Taxas- SELIC + 1,25% a.a. 
b) Carência - 6 meses 
c) Prazo total - Até 30 meses  
d) Limite da operação - Não informado 

Outras informações: 

1. 4004-1144 (capitais e regiões metropolitanas) 

2. 0800 722 5533 (demais localidades) 

 

1.7 Santander 

1.7.1 UseCasa – Crédito com Garantia de Imóvel 

Finalidade: Uso livre pelo tomador 

Público Alvo: Pessoa física e jurídica proprietária de imóvel 

https://www.itau.com.br/empresas/emprestimos-financiamentos/fgo/
https://www.itau.com.br/empresas/emprestimos-financiamentos/fgo/
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Como acessar - Preencher proposta no site do banco. O link abaixo direciona para a 
página de preenchimento de proposta. https://bit.ly/2ykvNH5   

Página da Instituição Financeira - https://www.santander.com.br/  

Condições: 

a) 0,94% a.m. (11,90% a.a.)  

b) Carência - Não há carência  

c) Prazo total - 01 ano a 20 anos   

d) Limite da operação - R$ 30 mil a R$ 2 milhões  

e) Garantia - Imóvel residencial ou comercial 

Outras informações: 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://bit.ly/2ykvNH5
https://bit.ly/2ykvNH5
https://www.santander.com.br/
https://www.santander.com.br/
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2 Linhas de Crédito no Distrito Federal 

2.1 BRB – Banco de Brasília   

2.1.1 BRB Progiro - Capital de Giro   

Finalidade: Aliviar o setor produtivo, principalmente o ligado a serviços, gastronomia, 
entretenimento e academias de ginástica.   

Público Alvo: Micro, Pequeno e Médio Empresário. 

Como acessar - -Os critérios para adesão à linha de crédito são os já tradicionais do 
banco, devendo as empresas cadastradas estar em dia com obrigações legais junto ao 
GDF. A expectativa é que o atendimento e análise da liberação dos recursos ocorra em 
menos de 72 horas.  

Página da Instituição Financeira - https://novo.brb.com.br/   

Condições: BRB Progiro - Capital de Giro 

f) Taxa - 0,8% a.m. 
g) Carência – Até 6 meses  
h) Prazo total - Até 36 meses inclusa a carência de até 6 meses 
i) Limite da operação - Não informado 
j) Garantia - Não informado 

 

2.1.2 Supera DF  

Finalidade: Aliviar o setor produtivo, principalmente o ligado a serviços, gastronomia, 
entretenimento e academias de ginástica.   

Programa criado pelo BRB para ajudar as pessoas, físicas e jurídicas, a superarem as 
dificuldades e os desafios que o momento exige, com linhas de crédito com condições 

totalmente diferenciadas, suspensão de até 90 dias das cobranças de contratações já 

realizadas).  

Público Alvo: Micro, Pequeno e Médio Empresário. 

Como acessar - -Para ter acesso ao financiamento no âmbito do Supera DF, as empresas 
devem ser associadas à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito 
Federal (Fecomércio), à Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra) e/ou à 
Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL).  

https://campanhas.brb.com.br/superadf/  

 

a) Taxa - Não informado 
b) Carência – carência de até 12 meses para novas 
c) Prazo total - Não informado 
d) Limite da operação - Não informado 
e) Garantia - Não informado 

https://novo.brb.com.br/
https://novo.brb.com.br/
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Outras informações: 

https://novo.brb.com.br/  

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/16/brbcria-linha-de-credito-para-
empresas-afetadaseconomicamente-pelo-coronavirus/ 
https://www.metropoles.com/distrito-federal/covid-19brb-lanca-credito-com-carencia-
de-ate-2-anos-para-pagar  
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