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LINHAS DE CRÉDITO EMERGENCIAIS 

 
Diante do atual cenário de crise provocado pelo COVID 19, nossas empresas estão 

passando por momentos de incerteza e indefinições quanto a duração dessa pandemia 

e suas consequências econômicas. 

Como forma de compensar e reduzir os impactos, o governo federal e estadual vem 

apresentando medidas voltadas para suprir as necessidades de recursos financeiros 

dessas empresas, em especial, micro, pequenas e médias. 

Para tanto, o Governo do Estado do Espírito Santo, a Federação das Indústrias do 

Espírito Santo – FINDES o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

– SEBRAE/ES e a Federação do Comercio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do 

Espírito Santo – FECOMÉRCIO ES, elaboraram um resumo das linhas de crédito 

disponíveis, suas condições e como buscar mais informações. 

Vale salientar que todas as linhas de financiamento estão condicionadas particularmente 

a situação de cada empresa e análise das instituições financeiras cabendo a elas a 

responsabilidade sobre a divulgação dos dados, bem como a análise de crédito e 

liberação. 

 

Para assessorar nas dúvidas e orientações, estamos à disposição dos empresários 

capixabas nos canais: 

 

ADERES: (27) 3636-8552 e site https://aderes.es.gov.br/ 

SECTIDES: (27) 3636-9733 e site https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br 

FINDES: (27) 3334-5784 ou e-mail nac@findes.org.br. 

SEBRAE/ES: 0800 570 0800 e site https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae 

/ufs/es?codUf=8 

https://aderes.es.gov.br/
https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/
mailto:nac@findes.org.br
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae


  LINHAS DE CRÉDITO ESTADUAIS  

BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO LINHA DE 

CRÉDITO EMERGENCIAL (Capital de Giro) – BANDES 

Público Alvo: Pequenas e médias empresas que sofreram perdas em decorrência da pandemia do Covid-19. 

 

Taxa: CET – Custo Efetivo Total a partir de 10,24% a.a. + SELIC 

Valor máximo financiável: Conforme capacidade da empresa 

Carência: até 6 meses. 

Garantias: Real e Aval 

Prazo de pagamento: até 48 meses já com a carência 

Contato: emergencial@bandes.com.br 

Saiba mais: www.bandes.com.br/emergencial 

 

FUNGETUR- BANDES 

 

Público Alvo: Direcionada as empresas (pertencentes ao setor ou cadeia turística com Cadastur) de 

segmentos que sofreram perdas em decorrência da pandemia do Covid-19. 

 

Taxa: a partir de 5% ao ano + SELIC 

Valor máximo financiável: Conforme capacidade da empresa 

Carência: até 12 meses 

Prazo de pagamento: até 60 meses 

Saiba mais: https://www.bandes.com.br/Site/Dinamico/Show/993/TurismoEmergencial 

 

LINHA DE CRÉDITO EMERGENCIAL FUNDO DE PROTEÇÃO AO EMPREGO – BANDES 

 

Público Alvo: Empresas de todos os portes impactadas pela pandemia doCovid-19. 

 

Taxa de juros: apartir de 0,28% a.a + SELIC 

Valor máximo financiável: de acordo com análise do Bandes, valor poderá variar de R$ 31,mil a R$ 1milhão 

Carência: até 12 meses 

Prazo de pagamento: até 60 meses 

Obs: As empresas que obtiverem crédito em valor igual ou superior a R$ 500 mil deverão assumir 

compromisso de manutenção do número de empregos, pelo prazo de seis meses a partir da liberação 

dos recursos. 

 

Saiba mais: www.bandes.com.br/emergencial 

 

LINHA: DESENVOLVE RIO DOCE (CAPITAL DE GIRO) 

 

Público Alvo: Pequenas empresas de Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e o distrito de 

Barra do Riacho (Aracruz). 

 

Taxa de Juros: a partir de 0,45% ao mês Carência: Até 6 meses 

Prazo Total: Até 48 meses Garantias: Aval 

Saiba mais: www.bandes.com.br/riodoce 

mailto:emergencial@bandes.com.br
http://www.bandes.com.br/emergencial
https://www.bandes.com.br/Site/Dinamico/Show/993/TurismoEmergencial
http://www.bandes.com.br/emergencial
http://www.bandes.com.br/riodoce


LINHA: FINEP SAÚDE (INVESTIMENTO) 

 

Público Alvo: Empresas de todos os portes da área de Saúde 

Taxa de Juros: A partir de Selic + 5% ao ano 

Carência: Até 24 meses Prazo Total: Até 72 meses Garantias: Real/Aval 

 

Saiba mais: www.bandes.com.br/inovacao 

 

BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

LINHA DE CRÉDITO EMERGENCIAL – BANESTES 

 

Público Alvo: Direcionada às empresas de segmentos que sofreram perdas em decorrência da pandemia do 

Covid-19. 

Taxa: a partir de 0,32% a.m. + CDI 

Valor máximo financiável: Conforme capacidade da empresa Carência: até 6 meses. 

Garantias: negociadas com o agente repassador, sendo as mais utilizadas a garantia por aval e real. Prazo de 

pagamento: até 48 meses já com a carência 

 

Saiba mais : https://banestes.com.br/estamosjuntos/ 

 

CAPITAL DE GIRO COVID-19*(folha de pagamento) - FUNDO DE AVAL BANDES 

 

Público Alvo: Esse crédito é destinado ao financiamento de até três folhas de pagamento de: 

Microempresas (ME), Empresas de pequeno porte (EPP), cooperativas de agricultura familiar capixaba, 

sindicato de agricultores familiares e associações de pequenos agricultores familiares, associações e colônias 

de pescadores, marisqueiros e assemelhados, associações de pescadores profissionais artesanais e 

associações de aquicultores. 

 

Carência: até 6 meses, sem cobrança de encargos Garantias: Fundo de Aval do Bandes + Aval dos 

Sócios Taxa: CDI 

CAC: isenta 

Prazo de pagamento: até 48 meses já com a carência Valor máximo: R$ 31.500,00 

Obs.: O crédito está sujeito a análise. 

 

Saiba mais: www.banestes.com.br/estamosjuntos 

 

MICROCRÉDITO EMERGENCIAL COVID-19* - FUNDO DE AVAL BANDES - BANESTES E ADERES 

 

Público Alvo: A linha é destinada a MEIs, autônomos, cooperativas e associação de pequenos agricultores 

familiares. O crédito está sujeito a análise. O solicitante deve comprovar que está em regularidade com o 

Fisco e não ter qualquer pendência com o Banestes ou atraso superior a 60 dias nos últimos 12 meses. 

 

Taxa: 0,0% a.m 

Carência: até 6 meses, sem cobrança de encargos. Prazo de :pagamento: até 24 meses 

Valor: Até R$ 5.000,00 reais 

 

Saiba mais: www.banestes.com.br/estamosjuntos 

http://www.bandes.com.br/inovacao
https://banestes.com.br/estamosjuntos/
http://www.banestes.com.br/estamosjuntos
http://www.banestes.com.br/estamosjuntos


  BANCOS FEDERAIS  

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

CRÉDITO CAPITAL DE GIRO SEBRAE – FAMPE 

 

Garantias: O FAMPE pode garantir, de forma complementar, até 80% de uma operação de crédito contratada o 

saldo pode utilizar a garantia por aval e real. 

 

 

Porte Valor Máximo Carência Prazo Taxas 

MEI R$ 12,5 mil 9 meses 24 meses 1,59% a.m 

ME 
: 

R$ 75 mil 12 meses 30 meses 1,39% a.m 

EPP R$ 125 mil 12 meses 36 meses 1,19% a.m 

 

 

Saiba mais: bit.ly/2W6q0N9  

 

  COOPERATIVAS DE CRÉDITO  

SICOOB 

 

CRÉDITO CAPITAL DE GIRO SEBRAE - FAMPE 

 

Garantias: O FAMPE pode garantir, de forma complementar, até 80% de uma operação de crédito 

contratada o saldo pode utilizar a garantia por aval e real. 

 

Porte Valor Máximo Carência Prazo Taxas 

MEI R$ 12,5 mil 9 meses 24 meses 1,59% a.m 

ME R$ 75 mil 12 meses 30 meses 1,39% a.m 

EPP R$ 125 mil 12 meses 36 meses 1,19% a.m 

 

Saiba mais: https://creditopj.sicoobes.com.br 

https://bit.ly/2W6q0N9
https://creditopj.sicoobes.com.br/


  PRONAMPE  
 

PRONAMPE 2021 

 

O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) é um programa 

de governo destinado ao desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios que concede linha de 

crédito para empréstimos de capital de giro E INVESTIMENTO que foi criada para auxiliar as empresas na 

pandemia, que faturam até R$ 4,8 milhões por ano, ou seja, as que se enquadram na classificação de micro e 

pequenas. 

 

Público Alvo: Micro e pequenas empresa com faturamento até R$ 4,8 milhões 

 

Taxa: SELIC - 6% a.a 

Prazo de pagamento: 48 meses 

Carência: até 11 meses 

Garantia: 100% pelo FGO 

 

Saiba mais: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/julho/receita-federal-define-

regras-sobre-pronampe-2021 

 

 
 

  MEDIDAS DE ESTÍMULO A ECONOMIA  

 

Além das linhas de financiamento citadas, a FEBRABAN lançou no mês de março, em parceria com os cinco 

maiores bancos do pais (ITAU, BRADESCO, SANTANDER, CAIXA E BANCO DO BRASIL, condições voltadas para 

a prorrogação de dividas por até 60 dias. Praticamente todas as instituições financeiras estão com medidas 

nesse sentido. O prazo pode variar entre 60 a 180 dias conforme o banco. 

 

Segue link com algumas orientações 

 

• portal.febraban.org.br/noticia/3421 

• portal.febraban.org.br/noticia/3434 

• Cartilha para orientar e tirar dúvidas sobre as medidas econômicas: https://bit.ly/3wO7rO6• 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/julho/receita-federal-define-regras-sobre-pronampe-2021
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/julho/receita-federal-define-regras-sobre-pronampe-2021
https://portal.febraban.org.br/noticia/3421/pt-br/
https://portal.febraban.org.br/noticia/3434/pt-br/
https://bit.ly/3wO7rO6


PERGUNTAS FREQUENTES 

 

 
Segue a relação com as dúvidas mais frequentes relacionadas a crédito e as respectivas respostas. 

Vamos lá. 

1 - Como faço para conhecer as linhas de financiamento emergenciais? 

Acesse o link: https://www.bandes.com.br/site/Dinamico/Download?id=3686 

 
2 - Como faço para contratar financiamento emergencial do BANDES/BANESTES? 

Acesse o link e dê início ao seu processo de financiamento: 

www.banestes.com.br/estamosjuntos/ 

www.bandes.com.br/Site/Dinamico/Show/968/fundodeaval 

 
3 – Quais as linhas de financiamentos temos disponíveis para enfrentar a crise do Covid-19? 

 

Acesse o link e conheça as opções de financiamento disponíveis para seu negócio: 

https://findes.com.br/news/linhas-de-credito-disponiveis-para-negocios-no-es/ 

 
Calma! Você ainda tem dúvidas? Não se preocupe! 

O Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, 

Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (SECTIDES), a Federação das Indústrias do 

Espírito Santo – FINDES o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/ES e 

a Federação do Comercio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo – FECOMÉRCIO 

ES estão à disposição para auxiliar a sua empresa. 

Entre em contato conosco: 

ADERES: https://aderes.es.gov.br/ 

SECTIDES: (27) 3636-9733 e site https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br 

FINDES: (27) 3334-5784 ou e-mail nac@findes.org.br. 

SEBRAE/ES: 0800 570 0800 e site: 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/es?codUf=8 
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