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LINHAS DE CRÉDITO EMERGENCIAIS
(FEDERAL E ESTADUAL)

Diante do atual cenário de crise provocado pelo COVID 19, nossas empresas estão pas-
sando 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 apre-

sentando medidas voltadas para suprir as necessidades de recursos financeiros dessas 
empresas, em especial, micro, pequenas e medias.
Para tanto, a Federação das Indústrias do Espirito Santo - FINDES, através do seu Núcleo 

de acesso a crédito – NAC, apresentara um resumo das linhas de crédito disponíveis e suas 
condições.
Vale salientar que todas as linhas de financiamento estão condicionadas particularmente 

a situação de cada empresa e análise das instituições financeiras repassadoras dos recur-
sos, cabendo a elas a liberação. 

Para assessorar nas dúvidas e orientações, o NAC está à disposição do industrial capixaba 
no telefone 027-3334-5784 ou e-mail nac@findes.org.br.

mailto:nac%40findes.org.br?subject=


BNDES – FINANCIAMENTO EMERGENCIAL A FOLHA DE PAGAMENTO

• Empresas beneficiadas: faturamento Bruto entre 360 mil e 10 milhões de reais
• Taxa: 3.75% a.a.
• Prazo: 36 meses.
• Carência: 6 meses. 
• Garantias: Negociadas conforme política de cada instituição bancaria, sendo as 

mais utilizadas a garantia por aval e real.
• Requisitos BNDES: Certidões negativas do FGTS, Receita e RAIS.
• Condição: que a empresa não demita por 2 meses os funcionários financiados.
• Situação: Linha liberada pelo BNDES.
• Prazo para contratação: até 30 de junho de 2020.
• Orientação: procure o banco onde sua empresa possui relacionamento para 

mais informações de como contratar.

Obs.: o recurso será para pagamento de até 2 salários (2.090,00) mínimos de 
cada trabalhador, permanecendo a diferença se fora o caso a cargo da empresa 
complementar.

Link para acompanhamento: bit.ly/2JMO8ic

BNDES – FINANCIAMENTO EMERGENCIAL CRÉDITO 
PEQUENAS EMPRESAS

• Empresas beneficiadas: faturamento Bruto até 300 milhões por ano.
• Taxa: 12,68% a.a., media no ES.
• Prazo: 60 meses já com carência.
• Carência: até 24 meses. 
• Limite de crédito: até 70 milhões

LINHAS DE CRÉDITO FEDERAL (REPASSADOR BNDES e BNB)

https://bit.ly/2JMO8ic


• Garantias: negociadas com a instituição financeira repassadora, sendo as mais 
utilizadas a garantia por aval e real. Poderá ser usado o FGI – Fundo garantidor 
de investimento

• Requisitos BNDES: Certidões negativas do FGTS, Receita e RAIS.

Link para acompanhamento: bit.ly/2RoHVgB

Vídeo Explicativo: bit.ly/2VejjIp

BNDES – FINAME MATERIAIS

• Empresas beneficiadas: empresas nacionais de todos os portes
• Prazo: até 84 meses já com carência
• Carência: até 24 meses
• Limites: até R$ 20 milhões por operação, com limite de R$ 150 milhões por ano.
• Garantias: negociadas com a instituição financeira repassadora, sendo as mais 

utilizadas a garantia por aval e real. Poderá ser usado o FGI – Fundo garantidor 
de investimento. 

• Requisitos BNDES: Certidões negativas do FGTS, Receita e RAIS.

Link para acompanhamento: bit.ly/39VxOpQ

BNB (BANCO DO NORDESTE) – CAPITAL DE GIRO

• Empresas beneficiadas: micro e pequenas abrangidas na região da Sudene (nor-
te do ES).

• Taxa: “a partir” 0,35% a.m.
• Prazo: 12 meses. 
• Carência: até 3 meses
• Garantias: Fiança, aval ou garantia real

https://bit.ly/2RoHVgB
https://bit.ly/2VejjIp
https://bit.ly/39VxOpQ


Link acesso: bit.ly/2VejO5f
BNB (BANCO DO NORDESTE) – LINHA EMERGENCIAL (RECURSOS FNE)

• Empresas beneficiadas: pessoas físicas e pessoas jurídicas, incluindo coopera-
tivas que, desenvolvam atividades produtivas não rurais.

• Limites: até 100.000,00 para capital de giro. 200.000,00 para Investimentos, in-
clusive capital de giro associado ao investimento.

• Taxa: “a partir” de 2,5% a.a.
• Prazo: 24 meses para capital de giro. Investimento vai depender da capacidade 

de pagamento da empresa.
• Carência: até 31/12/2020
• Garantias: Fiança, aval ou garantia real

Link acesso: bit.ly/2y1TZgQ

BNB (BANCO DO NORDESTE) – GIRO ESPECIAL

• Empresas beneficiadas: micro e pequenas abrangidas na região da Sudene (nor-
te do ES).

• Taxa: “a partir” 0,56% a.m.
• Prazo: 48 meses. 
• Carência: até 3 meses
• Garantias: Fiança, aval ou garantia real

Link acesso: bit.ly/2VejO5f

https://bit.ly/2VejO5f 
https://bit.ly/2y1TZgQ
https://bit.ly/2VejO5f


LINHAS DE CRÉDITO FEDERAL ESTADUAL 
(REPASSADOR BANDES/BANESTES)

BANESTES – MICROCRÉDITO EMERGENCIAL (OPERADO PELO 
PROGRAMA NOSSO CRÉDITO)

• Taxa: 0.65 a 0,95 a.m., conforme prazo de financiamento
• Carência: até 6 meses
• Garantias: negociadas com o agente repassador.
• Prazo de pagamento: até 36 meses já com a carência
• Valor mínimo e máximo: 200,00 a 20.000,00 reais
• Contato: 0800 727 0474

Link acesso: bit.ly/3cdWxYn

BANDES/BANESTES - LINHA DE CRÉDITO EMERGENCIAL

• Taxa: 0,32% a.m. + CDI = +-0,65% a.m.
• Carência: até 6 meses.
• Garantias: negociadas com o agente repassador, sendo as mais utilizadas a ga-

rantia por aval e real.
• Prazo de pagamento: até 48 meses já com a carência
• Contato: Bandes (0800 283 4202), Banestes (0800 727 0474),
emergencial@banestes.com.br, emergencial@bandes.com.br

Link de acesso Bandes: bit.ly/3e5x9FQ

Link de acesso Banestes: bit.ly/3c1olih

https://bit.ly/3cdWxYn
https://bit.ly/3e5x9FQ 
https://bit.ly/3c1olih 


BANESTES – FINANCIAMENTO A FOLHA DE PAGAMENTO

• Empresas beneficiados: faturamento Bruto até 360 mil por ano.
• Limite: 31.500,00.
• Taxa: 3.75 a.a. 
• Prazo: 48 meses. 
• Carência: 6 meses. 
• Garantias: em definição.
• Condição: que a empresa não demita.
• Situação: não liberado.

BANESTES – FINANCIAMENTO ATÉ 5 MIL REAIS

• Beneficiários: microempresário, autônomos, entre outros empreendedores.
• Limite: 5.000,00.
• Taxa: zero. 
• Prazo: 24 meses. 
• Carência: 6 meses. 
• Garantias: em definição.
• Situação: não liberado.

BANCO DO BRASIL – BB GIRO EMERGENCIAL

• Beneficiários: empresas com receita bruta anual até 1 milhão.
• Taxa: “a partir” 1.05% a.m.
• Carência: até 3 meses 
• Garantias: Pode-se usar, além da fiança ou aval, os recebíveis da empresa, como 

duplicatas, cheques, agenda de cartões, bem como veículos, imóveis, entre ou-
tras possibilidades.

OUTRAS OPÇÕES DE CRÉDITO



• Prazo de pagamento: até 13 meses já com a carência
• Contato: super.es.pj@bb.com.br

Link acesso: bit.ly/3e5xF6K

BANCO DO BRASIL – BB GIRO EMPRESA

• Beneficiários: empresas com receita bruta anual a partir de 1 milhão.
• Taxa: “a partir” 0,96 % a.m. 
• Carência: até 3 meses 
• Garantias: Pode-se usar, além da fiança ou aval, os recebíveis da empresa, como 

duplicatas, cheques, agenda de cartões, bem como veículos, imóveis, entre ou-
tras possibilidades.

• Prazo de pagamento: até 36 meses já com a carência
• Contato: super.es.pj@bb.com.br

Link acesso: bit.ly/3e5xF6K

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CAPITAL DE GIRO

• Taxa: “a partir” 0,57 a.m. 
• Carência: até 6 meses 
• Garantias: negociadas com o agente financeiro. As tradicionais são por aval e real.
• Limite de financiamento: até 2 milhões.
• Prazo de pagamento: até 60 meses já com a carência.

Link acesso: bit.ly/2Rmi2xP

mailto:super.es.pj%40bb.com.br?subject=
https://bit.ly/3e5xF6K
mailto:super.es.pj%40bb.com.br?subject=
https://bit.ly/3e5xF6K
https://bit.ly/2Rmi2xP


SICOOB – REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS

• Taxa variável: “a partir” CDI + 0,3% a.m.
• Carência: até 6 meses 
• Garantias: negociadas com o agente financeiro. As tradicionais são por aval e real.
• Limite de financiamento: até 200 mil
• Prazo de pagamento: até 48 meses já com a carência.
• Disponível: até 31 de maio de 2020
• Máximo Financiável: até 100% do saldo

Link acesso: bit.ly/3c8lAvT

BRADESCO – GIRO

• Beneficiários: empresas com receita bruta anual até 5 milhões.
• Taxa: “a partir” 0,94% a.m.
• Carência: até 2 meses 
• Garantias: negociadas com o agente financeiro. As tradicionais são por aval e 

real. Possuem opções de financiamentos sem garantia por avalista.
• Limite de financiamento: até 500 mil
• Prazo de pagamento: até 36 meses já com a carência.

Link acesso: bit.ly/2Vasmdu

https://bit.ly/3c8lAvT
https://bit.ly/2Vasmdu


MEDIDAS DE ESTIMULO A ECONOMIA

PERGUNTAS FREQUENTES 

Além das linhas de financiamento citadas, a FEBRABAN lançou no mês de março, 
em parceria com os cinco maiores bancos do pais (ITAÚ, BRADESCO, SANTAN-
DER, CAIXA E BANCO DO BRASIL, condições voltadas para a prorrogação de dívidas 
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:

• bit.ly/3e88iRx

• bit.ly/34l9EnH

O NAC elencou para você industrial, uma relação com as dúvidas mais frequentes 
relacionadas a crédito e as respectivas respostas. Vamos lá.

1 - Como acessar linhas de financiamento do BNDES?

Para estar presente em todos os municípios do Brasil, o BNDES repassa seus re-
cursos para as instituições financeiras parceiras, para posterior repasse ao empre-
endedor. Dessa forma para sua empresa ter acesso as linhas de financiamento do 
BNDES, deverá procurar seu próprio banco e fazer a solicitação. Esse procedimento 
é chamado de financiamento indireto.

2 - Onde fica a agência do BNDES no Espirito Santo?

O BNDES não possui agências no Estado do Espirito Santo. Sua empresa deverá 
procurar seu próprio banco e fazer a solicitação.

https://bit.ly/3e88iRx
https://bit.ly/34l9EnH


3 - Como faço para conhecer as linhas de financiamento do BNDES e suas condições?

Acesse o site www.bndes.gov.br e conheça todas as opções de financiamento 
para sua empresa.

4 - Quais as garantias que o BNDES exige em seus financiamentos?

A garantia é de livre negociação entre a instituição financeira credenciada e a be-
neficiária do financiamento, observadas as normas pertinentes do Conselho Mo-
netário Nacional.
O cliente poderá complementar a garantia, utilizando o BNDES FGI (Fundo Garan-
tidor do Investimento).

5 - Como funcionam as condições de acesso ao crédito do BNDES (taxas de juros, 
carência, prazo, garantias, valor de prestação)?

As condições dos financiamentos do BNDES são 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 avaliar a situação da empresa e definir 
se poderá ou não liberar o crédito. Lembrando que o BNDES cobra as certidões de 
regularidade do FGTS, Receita Federal e RAIS.

7 - Minha empresa precisa de capital de giro. O BNDES possui linha de crédito 
para giro?

O BNDES possui linha de financiamento especifica para obtenção de capital de 
giro. Acesse: bit.ly/2Vf9qdA

https://www.bndes.gov.br/
https://bit.ly/2Vf9qdA


8 - Como faço para conhecer as linhas de financiamento emergenciais do BNDES?

Acesse o link: bit.ly/39WDNe6

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

Acesse o link e dê início ao seu processo de financiamento: bit.ly/39Rl1Fa

10 – 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 negó-
cio: bit.ly/2VaAZF3

Calma! Você ainda tem dúvidas? Não se preocupe!

 A Federação das Indústrias do Estado do Espirito Santo - FINDES, por meio do seu 
Núcleo de Acesso à Crédito - NAC, poderá orientar a sua empresa em relação às 
melhores linhas de financiamento disponíveis. Entre em contato: 27-3334-5784 
ou pelo e-mail nac@findes.org.br

https://bit.ly/39WDNe6
https://bit.ly/39Rl1Fa 
https://bit.ly/39Rl1Fa 
https://bit.ly/2VaAZF3 
mailto:nac%40findes.org.br%20?subject=



