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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
dessapandemiaesuasconsequências econômicas.
Como forma de compensar e reduzir os impactos, o governo federal e estadual
vem apresentando medidas voltadas para suprir asnecessidadesde recursos
financeiros dessasempresas, em especial,micro, pequenas e médias.
Para tanto, o Governo do Estado do Espírito Santo, aFederação das Indústrias do
Espírito Santo – FINDES o Serviço Brasileiro de Apoio àsMicro e Pequenas
Empresas – SEBRAE/ES e aFederação do Comercio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Espírito Santo – FECOMÉRCIO ES,elaboraram um resumo das linhas de
crédito disponíveis, suascondições e como buscar maisinformações.
Valesalientar que todas aslinhas de financiamento estão condicionadas
particularmente asituação de cada empresa eanálise das instituições financeiras
cabendo aelas aresponsabilidade sobre adivulgação dos dados, bem como a
análise de crédito e liberação.

Para assessorar nas dúvidas e orientações, estamos àdisposição dos empresários
capixabas nos canais:

SEDES: www.sedes.es.gov.br
FINDES: (27) 3334-5784 ou e-mail nac@findes.org.br.
SEBRAE/ES: 0800 570 0800 e site: www.sebrae-porondecomecar.com.br

LINHAS DE CRÉDITO ESTADUAIS
BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
LINHA DE CRÉDITO EMERGENCIAL – BANDES EBANESTES
Taxa: apartir de 0,32% a.m. + CDI
Carência: até 6meses.
Garantias: negociadas com o agente repassador, sendo asmais utilizadas agarantia por avale real.
Prazo de pagamento: até 48 mesesjá com acarência
Contato: emergencial@bandes.com.br

Link de acesso: www.bandes.com.br/emergencial
DESENVOLVE RIO DOCE
O fundo, que é gerido pelo Bandes e pelo BDMG, é destinado às micro e pequenas empresas dos
municípios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. No Estado,Baixo Guandu, Colatina,
Linhares eMarilândia têm acessoaos recursos.Microempresas e empresasde médio porte dos quatro
municípios podem solicitar financiamento entre R$ 10 mil e R$ 200 mil. Para ter acesso aos
financiamentos,osinteressadosdevemprocurarasagênciasdo Nossocréditodos municípios.
Taxa de juros: apartir de 0,45% ao mêsou 5,54% ao ano;
Valor de financiamento: de R$ 10 mil aR$ 200 mil;
Carência: de até 06meses;
Parcelas: fixas.
Link de acesso: www.bandes.com.br
BANDES FUNGETUR
Direcionada àsempresas(pertencentes ao setor ou cadeiaturística) de segmentos que sofreram
perdas em decorrência da pandemia do Covid-19. Condições operacionais:
Fungetur Giro
Taxa de juros: apartir de 5% ao ano + INPC
Valor máximo financiável: até R$480 mil
Prazo de pagamento: até 60 meses
Link de acesso: https://bit.ly/2N8YiLC
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
NOSSOCRÉDITO EMERGENCIAL– BANESTES E ADERES
Taxa: 0,65% a0,95% a.m., conforme prazo de financiamento
Carência: até 6 meses,semcobrança de encargos.
Garantias: aval obrigatório
Prazo de pagamento: até 36 mesesjá com acarência
Valor mínimo e máximo: até 20.000,00reais
Captações são realizadas através dos agentes de microcrédito operacionalizado pela Aderes
do Programa Nossocrédito
Contato Aderes: (27) 3636-8585
Contato Banestes: 0800 727 0474
Links acesso: Informações e contatos dos agentes: aderes.es.gov.br/nossocredito-emergencial
• Mais informações: www.banestes.com.br/estamosjuntos

FUNDO DE AVAL BANDES - CAPITAL DE GIRO EMERGENCIAL FOLHA DE
PAGAMENTO COVID-19*
Carência: até 6 meses,semcobrança de encargos
Garantias: Fundo de Avaldo Bandes + Avaldos Sócios
Prazo de pagamento: até 48 mesesjá com acarência
Valor máximo: R$31.500,00 por CNPJ
Obs.: Específico para custear até 3 folhas de pagamento.
Contato: 0800 727 0474
Link de acesso: www.banestes.com.br/estamosjuntos
*Em processo de captação de propostas.

FUNDO DE AVAL BANDES - MICROCRÉDITO EMERGENCIAL COVID-19 (Juro Zero) BANESTES EADERES
Captaçõessãorealizadas atravésdos agentes de microcrédito, operacionalizado pela Aderes.
Taxa: 0%
Carência: até 6 meses,semcobrança de encargos.
Garantias: Fundo de Aval do Bandes + Aval dos Sócios, sehouver
Prazo de pagamento: até 30 mesesjá com acarência
Valor: Até R$ 5.000,00reais
Contato Aderes: (27) 3636-8585
Whatsapp: (27) 99786-7464
Central de atendimento virtual: (27) 98895-0196
Links de acesso:
Para informações e cadastro de solicitação do crédito: bit.ly/30PE81j
Para mais informações: www.banestes.com.br/estamosjuntos

LINHA DE CRÉDITO EMERGENCIAL – BANDES EBANESTES
Taxa: apartir de 0,32% a.m. + CDI
Carência: até 6meses.
Garantias: negociadas com o agente repassador, sendo asmais utilizadas agarantia por avale real.
Prazo de pagamento: até 48 mesesjá com acarência
Contato: Banestes(0800 7270474),
Link de acesso: bit.ly/3c1olih

LINHAS DE CRÉDITO FEDERAL
BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESOCIAL

BNDES – FINANCIAMENTO EMERGENCIAL CRÉDITO PEQUENAS EMPRESAS
Empresas beneficiadas: faturamento Bruto até 300 milhões por ano.
Taxa: 10,93% a.a., média no ES.
Prazo: 60 mesesjá com carência.
Carência: até 24meses.
Limite de credito: até 70milhões
Garantias: negociadas com a instituição financeira repassadora, sendo asmais utilizadas a garantia
por aval e real. Poderá ser usado o FGI – Fundo garantidor deinvestimento
Link para acompanhamento: bit.ly/2Vf9qdA

BNDES – FINAME MATERIAIS
Empresas beneficiadas: empresas nacionais de todos os portes
Prazo: até 84 mesesjá comcarência
Carência: até 24meses
Limites: até R$20 milhões por operação, com limite de R$150 milhões por ano.
Garantias: negociadas com ainstituição financeira repassadora, sendo asmais utilizadas a garantia
por aval e real. Poderá ser usado o FGI – Fundo garantidor deinvestimento.
Link para acompanhamento: bit.ly/2XFixHn

BANCO DO NORDESTE
BNB – CREDAMIGO*
Empresas beneficiadas: micro e pequenas abrangidas na região da Sudene (norte do ES).
Taxa: “a partir” 0,99% a.m.
Prazo: 24 meses.
Carência: até 1mês
Garantias: Paracrédito individual é necessáriaagarantia decoobrigado
Valor máximo: R$ 21.000,00

Link acesso: www.bnb.gov.br/crediamigo

BNB – RECURSO FNE GIRO
Empresas beneficiadas: micro, pequenas e médiasabrangidas na região da Sudene (norte do
ES).
Taxa: “a partir” 0,35% a.m.
Prazo: 36 meses.
Carência: até 12meses
Limite de crédito: até 3milhões.
Garantias: Fiança, aval ou garantiareal
Link acesso: bit.ly/2VejO5f

BNB – LINHA EMERGENCIAL (RECURSOS FNE)
Empresas beneficiadas: pessoasfísicas e pessoasjurídicas, incluindo cooperativasque,
desenvolvam atividades produtivas não rurais.
Limites: até 100.000,00 para capital de giro. 200.000,00 para Investimentos, inclusive capitalde
giro associado ao investimento.
Taxa: “a partir” de 2,5% a.a.
Prazo: 24 mesespara capital de giro. Investimento vai depender da capacidade de pagamento da
empresa.
Carência: até 31/12/2020
Garantias: Fiança, aval ou garantiareal

Link acesso: bit.ly/3adUfH1

BANCO DO BRASIL
BB GIRO EMERGENCIAL
Beneficiários: empresascom receita bruta anual até 1 milhão.
Taxa: “a partir” 0,96% a.m.
Carência: até 3meses
Garantias: Pode-se usar,além da fiança ou aval, os recebíveis da empresa, como duplicatas,
cheques,agenda de cartões, bem como veículos, imóveis, entre outras possibilidades.
Prazo de pagamento: até 12 mesesjá com acarência
Contato:
Link acesso: bit.ly/3e5xF6K
BB GIRO EMPRESA
Beneficiários: empresascomreceita bruta anual a partir de 1 milhão.
Taxa: “a partir” 1.05 % a.m.
Carência: até 3meses
Garantias: Pode-se usar,além da fiança ou aval, os recebíveis da empresa, como duplicatas,
cheques,agenda de cartões, bem como veículos, imóveis, entre outras possibilidades.
Prazo de pagamento: até 36 mesesjá com acarência
Contato:
Link acesso: bit.ly/3e5xF6K

BB GIRO REPERFILAMENTO
Beneficiários: Clientes BB,independente do Faturamento BrutoAnual
Taxa: A partir de 1,19%
Carência: Até 120dias
Prazo de pagamento: Até 6ºmeses
Contato:
Link acesso: www.bb.com.br/mpe
PRONAMPE
Empresas beneficiadas: MEI, Micro e Pequenas empresas
Prazo: até 36 mesesjá com acarência
Taxa: Selic + 1,25%
Carência: limite de contratação correspondente a30% (trinta por cento) da receita bruta anual
calculadacom base no exercíciode2019.
Link acesso: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-eservicos/credito/obter-capital-de-giro/pronampe

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAPITAL DE GIRO

Taxa: “a partir” 0,57 a.m.
Carência: até 6meses
Garantias: negociadas com o agente financeiro. Astradicionais são por aval ereal.
Limite de financiamento: até 2milhões.
Prazo de pagamento: até 60 mesesjá com acarência.
Link acesso: bit.ly/3bgNup8
PRONAMPE
Empresas beneficiadas: MEI, Micro e Pequenas empresas
Prazo: até 36 mesesjá com acarência
Taxa: Selic + 1,25%
Carência: limite de contratação correspondente a30% (trinta por cento) da receita bruta anual
calculadacom base no exercíciode2019.
Link para acompanhamento: http://www.caixa.gov.br/empresa/creditofinanciamento/capital-de-giro/pronampe/Paginas/default.aspx
CRÉDITO CAPITAL DE GIRO SEBRAE – FAMPE
Empresas beneficiadas: MEI, ME, EPP
Prazo: MEI – 24 meses,ME – 30 meses,EPP- 12 meses
Carência: MEI – 9 meses,ME – 12 meses,EPP- 12 meses
Taxas: MEI – 1,59% a.m, ME- 1,39 a.m, EPP- 1,19%a.m
Limites: MEI – R$ 12,5 mil, ME – R$75 mil, EPP– R$125mil
Garantias: O FAMPEpode garantir, de forma complementar, até 80% de uma operação de
crédito contratada o saldo pode utilizar agarantia por aval e real.

Link acesso: bit.ly/2W6q0N9

COOPERATIVA DE CRÉDITO
SICOOB
SICOOB – REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS
Taxa variável: “a partir” CDI + 0,3%a.m.
Carência: até 6meses
Garantias: negociadas com o agente financeiro. Astradicionais são por aval ereal.
Limite de financiamento: até 200mil
Prazo de pagamento: até 48 mesesjá com acarência.
Disponível: até 31 de maio de 2020
Máximo Financiável: até 100% do saldo
Link acesso: aoseulado.sicoobes.com.br

PRONAMPE
Empresas beneficiadas: MEI, Micro e Pequenas empresas
Prazo: até 36 mesesjá com acarência
Taxa: Selic + 1,25%
Carência: limite de contratação correspondente a30% (trinta por cento) da receita bruta
anual calculadacom base no exercício de 2019.
Link acesso: https://pronampe.sicoobes.com.br/
BANCOS PRIVADOS
BRADESCO
BRADESCO – GIRO
Beneficiários: empresas com receita bruta anual até 5 milhões.
Taxa: “a partir” 0,94%a.m.
Carência: até 2meses
Garantias: negociadas com o agente financeiro. Astradicionais são por aval e real.
Possuemopções de financiamentos semgarantia por avalista.
Limite de financiamento: até 500mil
Prazo de pagamento: até 36 mesesjá com acarência.
Link acesso: bit.ly/2Vasmdu

SANTANDER

PRONAMPE
Empresas beneficiadas: MEI, Micro e Pequenas empresas
Prazo: até 36 mesesjá com acarência
Taxa: Selic + 1,25%
Carência: limite de contratação correspondente a30% (trinta por cento) da receita bruta anual
calculadacom base no exercíciode2019.
Link acesso: https://www.santander.com.br/campanhas/pronampe

BANCO ITAÚ
PRONAMPE
Empresas beneficiadas: MEI, Micro e Pequenas empresas
Prazo: até 36 mesesjá com acarência
Taxa: Selic + 1,25%
Carência: limite de contratação correspondente a30% (trinta por cento) da receita bruta anual
calculadacom base no exercíciode2019.
Link acesso: https://www.itau.com.br/empresas/emprestimos-financiamentos/fgo/

BANCO ORIGINAL
PRORROGAÇÃO ESPECIAL COVID-19
Prazo de 90 dias para o cliente pagar a primeira parcela da contratação de empréstimo pessoal;
prazo de 90 dias para pagamento de parcela de renegociação de dívidas; prazo de 90 dias para
parcelamentodesaldode contratosemdia.Beneficiários:PessoasfísicaseJurídicas
Beneficiários: Pessoasfísicase jurídicas
Carência: 90 dias
Requisito: Cliente adimplente
Prazo de pagamento: 90 dias.
Link acesso: www.original.com.br/paravoceesuaempresa

E-mail: paulo.jussim@agenteoriginal.com.br

MEDIDAS DE ESTÍMULO A ECONOMIA
Além daslinhas de financiamento citadas,aFEBRABANlançou no mêsde março, em parceria com
os cinco maiores bancos do pais (ITAU, BRADESCO,SANTANDER, CAIXA EBANCO DO BRASIL,
condições voltadas para aprorrogação de dividas por até 60 dias. Praticamente todas as instituições
financeiras estão com medidas nessesentido. O prazo pode variar entre 60 a180 dias conforme o
banco.
Segue link com algumas orientações

•

portal.febraban.org.br/noticia/3421

•
•

portal.febraban.org.br/noticia/3434
http://www.fenacon.org.br/noticias/receita-federal-regulamenta-programa-nacionalde-apoio-as-mpes-5644/

PERGUNTAS FREQUENTES
Segue arelação com asdúvidas mais frequentes relacionadas acrédito easrespectivasrespostas.
Vamoslá.
1 - Como acessar linhas de financiamento do BNDES?
Paraestarpresente em todos os municípios do Brasil, o BNDESrepassaseusrecursos para as
instituições financeiras parceiras, para posterior repasseao empreendedor. Dessa forma para sua
empresa ter acessoaslinhas de financiamento do BNDES, deverá procurar seu próprio banco e fazer a
solicitação. Esseprocedimento é chamado de financiamentoindireto.
2 - Onde fica a agência do BNDES no Espírito Santo?
O BNDESnão possui agênciasno Estado do Espírito Santo. Suaempresa deverá procurar seu
próprio banco e fazer a solicitação.
3 - Como faço para conhecer as linhas de financiamento do BNDES e suas condições?
Acesseo site www.bndes.gov.bre conheça todas asopções de financiamento para sua empresa.
4 - Quais as garantias que o BNDES exige em seus financiamentos?
A garantia é de livre negociação entre ainstituição financeira credenciada e abeneficiária do
financiamento, observadas asnormas pertinentes do Conselho Monetário Nacional.
O cliente poderá complementar agarantia, utilizando o BNDESFGI (Fundo Garantidor do
Investimento).
5 - Como funcionam as condições de acesso ao crédito do BNDES (taxas de juros, carência,
prazo, garantias, valor de prestação)?
Ascondições dos financiamentosdo BNDESsão definidas pelo banco da empresa.

6- Minha empresa possui restrições cadastrais diversas. Posso acessar as linhas de
financiamento do BNDES ?
O banco da empresa será o responsável em avaliarasituação da empresa e definir sepoderá ou
não liberar o crédito. Lembrando que o BNDES cobra ascertidões de regularidade do FGTS,
ReceitaFederal eRAIS.
7 - Minha empresa precisa de capital de giro. O BNDES possui linha de crédito para giro?
O BNDESpossui linha de financiamento especifica para obtenção de capital de giro.
Acesse:bit.ly/2Vf9qdA
8 - Como faço para conhecer as linhas de financiamento emergenciais do BNDES?
Acesseo link:bit.ly/39WDNe6
9 - Como faço para contratar financiamento emergencial do BANDES/BANESTES?
Acesseo link e dê início ao seuprocesso de financiamento:
www.banestes.com.br/estamosjuntos/
www.bandes.com.br/emergencial

10– Quais as linhas de financiamentos temos disponíveis para enfrentar a crise do Covid- 19?
Acesseo link e conheçaasopções de financiamento disponíveis para seunegócio:
bit.ly/2VaAZF3

Calma! Você ainda tem dúvidas? Não se preocupe!
O Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Desenvolvimento - SEDES, a
Federação das Indústrias do Espírito Santo – FINDES o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
PequenasEmpresas - SEBRAE/ESea Federaçãodo Comerciode Bens,ServiçoseTurismodo Estado
do EspíritoSanto– FECOMÉRCIOESestãoàdisposiçãoparaauxiliarasuaempresa.
Entreemcontatoconosco:
SEDES: www.sedes.es.gov.br
FINDES: (27) 3334-5784 ou e-mail nac@findes.org.br.
SEBRAE/ES: 0800 570 0800 e site: www.sebrae-porondecomecar.com.br

