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PESSOA JURÍDICA - SOLUÇÕES DE CAPITAL DE GIRO E INVESTIMENTOS
Modalidades

Capital de Giro

Produtos

Carência

Prazo

Capital de Giro nos Canais

Crédito pré-aprovado em conta corrente, sem a necessidade da comprovação
de uso, podendo ser contratado a qualquer momento, inclusive aos finais de
- Taxas a partir de 0,99% a.m.
semana e feriados, nos canais Net Empresa, APP Net Empresa, ATM e
Agências.

Até 120 dias

Até 72 meses

Capital de Giro Simples

Linha destinada à atender às necessidades financeiras das Micro e Pequenas
Empresas e Microempreendedores com faturamento anual até 3,6 Milhões,
visando reforçar o fluxo de caixa, fomentar negócios, alavancar produção e
repor estoque.

Até 90 dias

Até 36 meses

BNDES Crédito Pequenas
Empresas

CRED INVESTIMENTO PJ

BNDES Automático

Investimentos

BNDES Finame

Finalidade

Condições de Negócio

- Valor mámixo da operacção de até R$200 mil.
- Taxas a partir de 1,46% a.m.

- Empréstimo de até R$10.000.000,00 (dez
De 3 até 12
milhões de reais).
Programa que destina capital de giro de forma isolada a micro, pequenos e
meses, sendo esse
- TLP / SELIC / TFB + 1,25% a.a. (BNDES) + Spread
médios empresários, sem necessidade de comprovação de gastos. Visa apoiar
prazo de carência Até 60 meses
Banco*
na manutenção das atividades do beneficiário bem como dos empregos.
necessariamente
múltiplo de 3.
*Conforme aprovação de crédito.
- A contratação dessa linha requer a elaboração,
Linha de Crédito destinada à contratação de operações, cujo objetivo deve ser de um plano de negócios relativo ao investimento,
Até 120 dias
Até 48 meses
destinado exclusivamente para investimentos da empresa.
que será analisado pelo Banco.
- Taxas a partir de 1,55% a.m.
Linha destinada a financiar projetos de investimentos destinados à
implantação, ampliação e modernização de ativos fixos nos setores de
indústria, comércio, prestação de serviços e agropecuária e capital de giro
associado ao investimento.

- TLP / SELIC / TFB + Spread BNDES + Spread
Banco*
*Conforme aprovação de crédito.

em função da
capacidade de
pagamento do
empreendimento,
do cliente ou do
grupo econômico
da empresa
Até 60 meses

De 3 até 12
Financiamento para aquisição, produção e comercialização de máquinas e
- TLP / SELIC / TFB + 1,15% a.a. (BNDES) + Spread
meses, sendo esse
equipamentos, sistemas industriais, componentes e bens de informática e
Banco*
prazo de carência
automação, ônibus e caminhões, novos, de fabricação nacional, credenciados
necessariamente
no BNDES.
*Conforme aprovação de crédito.
múltiplo de 3.

PESSOA JURÍDICA - SOLUÇÕES PARA PRORROGAÇÃO DE PARCELAS E REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

Modalidades

Produtos

Capital de Giro,
Prorrogação de Microcrédito,
Parcelas
CDC e Reorganização
Financeira
Unificação de
Linhas de
Empréstimos

Capital de Giro,
Giro Empresarial e
Giro nos Canais

Finalidade

Prorrogação de pagamento das parcelas de empréstimos e Cliente com pagamento em dia ou atraso de até 59 dias. As
financiamentos de operações contratadas até 31.12.2020, parcelas são recalculadas de acordo com as novas condições
inclusive de operações já prorrogadas.
do contrato.

Unificar os contratos de Capital de Giro (sem garantia).

Capital de Giro,
Reorganizar os empréstimos, financiamentos e limites de
Reorganização Cheque Empresarial, conta em uma única operação, facilitando o controle do
Financeira
Giro nos Canais e Conta orçamento. Somente para operações sem garantia ou
Garantida
garantia de aval.
Prorrogação
Pronampe

Capital de Giro
PRONAMPE

Condições de Negócio

Ampliação do prazo de carência a fim de auxiliar as
empresas a reorganizarem o seu fluxo de caixa.

Crédito sujeito a aprovação e demais condições do produto.

Carência
Até 120 dias.

Prazo
As parcelas
prorrogadas são
acrescidas ao
final contrato.

Cliente com pagamento em dia ou com atraso de até 59
dias.

120 dias para
pagamento da 1ª Até 72 meses.
parcela.
Cliente com pagamento em dia ou atraso de até 59 dias.

Ampliação do prazo de carência, com taxa de juros e
vencimento final do contrato original mantidos após o
recálculo de parcelas.

Até 90 dias.

Vencimento
Final do
contrato não se
altera

