SOLUÇÕES
DE CRÉDITO
PARA
ENFRENTAR
A CRISE
Saiba o que os bancos e
instituições financeiras estão
oferecendo medidas de apoio às
empresas em face da pandemia
do Coronavírus?
Confira as opões e informe-se
junto ao seu banco da solução
mais adequada para o seu caso.
É o Sebrae trazendo para você,
informações e orientações úteis
neste momento de crise.
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BANCO
DO
BRASIL
BB.COM.BR/MPE
SOLUÇÃO EMERGENCIAL:
PRORROGAÇÃO ESPECIAL COVID-19
SOLUÇÃO EMERGENCIAL:
BB GIRO REPERFILAMENTO
LINHA DE CRÉDITO:
BB GIRO DIGITAL
LINHA DE CRÉDITO:
BB GIRO EMPRESA
LINHA DE CRÉDITO:
BB GIRO CORPORATE

SUMÁRIO

SOLUÇÃO EMERGENCIAL:

PRORROGAÇÃO ESPECIAL COVID-19
Objetivo
Prorrogação por até 60 dias
do vencimento de operações
de Capital de Giro

Quem pode se beneficiar?
Clientes sem parcelas em
atraso na operação dito, sem
restrições e aptos a crédito.

Taxa
A mesma taxa da operação
de crédito original

Carência
60 dias de prorrogação

Prazo Total
O prazo continua o
mesmo, acrescido de 2
meses de prorrogação.

*Limite da Operação:
Limite do saldo devedor
das operações a serem
postergadas.

Como Acessar: Através do Gerenciador Financeiro /
Empréstimos / Prorrogação Especial Covid-19.
Requisitos
Necessário Confirmação do
Termo de Ciência pelo
Gerenciador Financeiro, ou
no caso de contratação na
agência, obrigatória a
assinatura do Termo de
Prorrogação pelo cliente.

Informações
Adicionais
O cliente não irá pagar
juros durante esses 60
dias. Juros serão
diluídos nas parcelas
subsequentes.

Para as operações com recursos do BNDES, a prorrogação pode chegar até 6 parcelas, sem alteração do
vencimento final da operação.
O BB disponibilizou também a prorrogação de até 60 dias para as linhas de renegociação.
Novas operações contratadas entre 01/04/2020 e 30/06/2020 estão isentas de IOF, conforme
determinação do Governo.

SOLUÇÃO EMERGENCIAL:
BB GIRO REPERFILAMENTO
Finalidade
Alternativa para clientes
enquadrados no contexto de
condução preventiva PJ e
que estão com dificuldade
na capacidade de
pagamento.

Público-alvo
Cerca de 40 mil clientes
sem restrições, aptos a
crédito, e definidos
pelo Banco.

Carência
Até 4 meses

Taxa
A partir de 0,87% a.m. em
função do prazo e garantia.

Prazo Total
Até 60 meses
incluindo a carência.

Limite da Operação
Limite do saldo devedor
das operações a serem
liquidadas incluindo
taxas e IOF.

Como acessar
Somente contratação via agência BB.

Documentos
necessários
Assinatura da Cédula de
Crédito Bancário

Informações adicionais
Linha para repactuação
das operações a serem
liquidadas, com prazo e
taxa distinta das
anteriores.

LINHA DE CRÉDITO:
BB GIRO DIGITAL
Finalidade
Reforço para capital
de giro.

Público-alvo
Empresas com margem
no limite de crédito, sem
restrições, aptas a
crédito e com
faturamento anual igual
ou inferior a R$ 1 milhão.

Taxa
Prefixada e Pós fixada,
conforme perfil do cliente.

Carência
Até 3 meses em
função do Covid-19.

Prazo Total
Até 24 meses.

Limite da Operação
Máximo de acordo
com a margem
disponível no limite
de crédito do cliente.

Como acessar
Contratação via agência BB. Após a contratação, a liberação
de valores pode ser feita pelo Gerenciador Financeiro,
inclusive a reutilização de valores pagos.

Requisitos
Assinatura do Contrato.

Informações adicionais
Não é exigida
comprovação da
aplicação dos recursos
liberados.

LINHA DE CRÉDITO:
BB GIRO EMPRESA

Finalidade
Reforço para capital de
giro, com possibilidade de
pagamento direto ao
fornecedores.

Público-alvo
Empresas com margem no
limite de crédito, sem
restrições, aptos a crédito
e com faturamento anual
superior a R$ 1 milhão.

Taxa
A partir de 0,85% a.m. em
função do prazo e garantia.
Encargos pré e pós-fixados.

Carência
Carência de até 90 dias.

Prazo Total
Até 36 meses.

Limite da Operação
Máximo de acordo com a
margem disponível no limite
de crédito do cliente.

Como acessar
Contratação via agência BB. Após a contratação, a liberação de
valores pode ser feita pelo Gerenciador Financeiro.

Requisitos
Assinatura do Contrato.

Informações adicionais
Não é exigida
comprovação da
aplicação dos recursos
liberados.

LINHA DE CRÉDITO:
BB GIRO CORPORATE
Finalidade
Linha de crédito para capital
de giro, mediante abertura
de crédito fixo, e para
financiar a produção de bens
e serviços destinados à
exportação, adaptada ao
fluxo financeiro da empresa.

Público-alvo
Empresas com margem no
limite de crédito, sem
restrições, aptos a crédito e
com faturamento anual
superior a R$ 45 milhões.

Taxa
A partir de 0,62% a.m. em
função do prazo e
garantia, podendo ser
flexibilizada de acordo com
o perfil do cliente.

Carência
Carência de até
90 dias.

Prazo Total
Até 48 meses, podendo
ser flexibilizado de acordo
com o perfil do cliente.

Limite da Operação
Máximo de acordo com a
margem disponível no
limite de crédito do cliente.

Como acessar
Contratação via agência BB.

Requisitos
Assinatura do Contrato.

Informações adicionais
Não é exigida
comprovação da
aplicação dos recursos
liberados.

Fonte: bb.com.br/mpe

CAIXA
ECONÔMICA
CAIXA.GOV.BR/EMPRESA/CREDITO-FINANCIAMENTO
LINHA DE CRÉDITO:
GIRO CAIXA FÁCIL
LINHA DE CRÉDITO:
CRÉDITO ESPECIAL EMPRESA
LINHA DE CRÉDITO:
BENS DE CONSUMO
DURÁVEIS – BCD CAIXA
LINHA DE CRÉDITO:
FINANCIAMENTO FOLHA
DE PAGAMENTO

SUMÁRIO

LINHA DE CRÉDITO:
GIRO CAIXA FÁCIL
Finalidade
Capital de Giro

Público-alvo
Micro, pequenas e médias
empresas, com faturamento
até R$ 50 milhões por ano.
Prazo de Amortização

Condições
Limite de até R$ 2
milhões, disponível
on-line para utilização
parcial ou total,
conforme necessidade
de capital de giro.

De até 60 meses, dependendo
do faturamento anual da
empresa e das garantias
oferecidas. Data de
vencimento das prestações
pode ser escolhido pelo
cliente. A cada nova utilização,
é gerado um novo contrato e
o recurso é disponibilizado em
conta corrente.

Taxa
0,57% a 2,35% a.m.
Carência: 60 dias para as
contratações efetuadas no
período de calamidade.

Prazo Total
Até 60 meses

Limite da Operação
R$ 2.000.000,0
(dois milhões)

Requisitos
Documentos de Constituição
da empresa; Documentação
pessoal dos representantes;
Faturamento Fiscal do último
exercício (DEFIS ou ECF).

Informações adicionais
Pode haver necessidade de garantias, dependendo do
resultado da análise cadastral e do valor pretendido.

LINHA DE CRÉDITO:

CRÉDITO ESPECIAL EMPRESA
Finalidade
Capital de Giro, sem
destinação específica

Público-alvo
Micro, pequenas e médias
empresas com faturamento
até R$ 50 milhões por ano.

Condições
Crédito Especial Caixa Empresa, sem destinação específica. Os
recursos do financiamento podem ser usados, por exemplo,
para equilibrar o fluxo de caixa, repor os estoques, pagar
salários e 13º salário, pagar fornecedores e despesas
diversas. Limite de financiamento determinado com base em
análise da empresa, efetuada pela Caixa.

Taxa
0,83% a 1,99% + TR

Carência
Não há

Prazo Total
Até 60 meses

Limite da Operação
Definido com base em
análise de crédito.

Requisitos
Documentos de Constituição da empresa; Documentação
pessoal dos representantes; Faturamento Fiscal do último
exercício (DEFIS ou ECF)

LINHA DE CRÉDITO:

BENS DE CONSUMO DURÁVEIS – BCD CAIXA
Finalidade
Compra de máquinas,
equipamentos e outros
bens novos e usados.

Público-alvo
Micro, pequenas e médias
empresas com faturamento
até R$ 50 milhões por ano.

Taxa
0,83% a 2,00% + TR

Carência
6 meses

Prazo Total
Até 60 meses

Limite da Operação
Definido com base em
análise de crédito.

Requisitos
Documentos de
Constituição da empresa;
Documentação pessoal
dos representantes;
Faturamento Fiscal do
último exercício (DEFIS ou
ECF); Proposta do bem a
ser financiado;

Informações adicionais
Garantias: Cédula de Crédito
Bancário (CCB), emitida pelo
tomador em favor da CAIXA,
avalizada pelos sócios
dirigentes da empresa;
Alienação fiduciária dos bens
financiados.

OBS.:
Podem ser solicitadas garantias adicionais, se necessário. Os
bens constitutivos da garantia em favor da Caixa devem ser
cobertos por seguro, conforme o tipo do bem, durante toda a
vigência do contrato.

LINHA DE CRÉDITO:

FINANCIAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
Finalidade
Financiamento da folha de
pagamento das empresas
operada com recursos do
BNDES

Público-alvo
Empresas com faturamento
entre R$ 360 mil e R$ 10
milhões

Condições
financiamento de até 100% da Folha de Pagamento, limitado a
2 salários mínimos por empregado. Para os empregados que
ganham mais de 2 salários mínimos, valor do teto R$
2.090,00, sendo o restante provido pelo empregador

Taxa
3,75% ao ano

Carência
6 meses

Prazo Total
Até 36 meses

Limite da Operação
Definido com base em
análise de crédito.

Requisitos
Documentos de Constituição
da empresa; Documentação
pessoal dos representantes;
Faturamento Fiscal do último
exercício (DEFIS ou ECF);

Informações adicionais
Linha destinada a
correntistas com folha de
pagamento processada
na Caixa; Está em fase
de implantação.

BANCO DO NORDESTE
BNB.GOV.BR

LINHAS DE CRÉDITO PARA MPE
LINHA DE CRÉDITO:
FNE SOL
LINHA DE CRÉDITO:
FINANCIAMENTO FNE MPE
LINHA DE CRÉDITO:
FNE INOVAÇÃO
LINHA DE CRÉDITO:
CARTÃO BNB
MEDIDAS EMERGENCIAIS
CREDIAMIGO

SUMÁRIO

LINHAS DE CRÉDITO PARA MPE
As MPE instaladas no
Nordeste (faturamento
bruto anual de até R$4,8
milhões) podem usufruir
de soluções financeiras
do BNB.

Valor Limite das
operações
Varia conforme o limite
aprovado.

Taxa de Juros
Operações pelo FNE possuem bônus de adimplência,
são pós-fixadas e tem taxa base a partir de 0,4% a.m.
Operações de crédito de longo prazo e 0,45% a.m.
para capital de giro.

LINHA DE CRÉDITO: FNE SOL
O FNE Sol financia
equipamentos de
geração de energia
fotovoltaica.

Prazo
de até 12 anos, incluídos
até 6 meses de carência
do principal.

LINHA DE CRÉDITO: FNE GIRO
Linha de curto prazo
com a finalidade de
adquirir matéria prima,
insumos e estoque ou
suprir as necessidades
imediatas de caixa.

Prazo
de até 36 meses com 3
de carência do principal.

LINHA DE CRÉDITO:

FINANCIAMENTO FNE MPE
Financia a implantação, expansão,
modernização e relocalização das
empresas, aquisição de
máquinas, equipamentos e
veículos utilitários; aquisição de
imóvel sede da empresa.

Prazo
Até 12 anos, incluídos
até 4 anos de carência
do principal

LINHA DE CRÉDITO: FNE INOVAÇÃO
Financia PD&I, TIC, Licenças e
patentes, biotecnologia,
nanotecnologia, semicondutores,
além de modernas técnicas de
gestão, processos e capacitação
e marketing quando associados
à inovação.

Prazo
Até 15 anos, incluídos
até 5 anos de carência
do principal.

LINHA DE CRÉDITO: FNE Franquias
Financia até 100% do
investimento para implantação,
expansão, modernização e
relocalização de
empreendimentos; aquisição de
máquinas, equipamentos e
veículos; capital de giro associado
e a taxa de franquia associada.

Prazo
Até 12 anos,
incluídos até 4 anos
e carência.

LINHA DE CRÉDITO: CARTÃO BNB
Linha de crédito rotativa e
pré-aprovada válida por 5 anos,
destinado ao setor de comércio,
turismo e serviços, o cliente
pode adquirir insumos,
matérias-primas e mercadorias,
além de máquinas, veículos ou
equipamentos.

Prazo
Até 96 meses para
investimentos e até
36 meses para
capital de giro

Como ter acesso:
Para ter acesso ao crédito no Banco do Nordeste é preciso
realizar o cadastro que pode ser feito online no site
www.bnb.gov.br/sejanossocliente/cadastropessoajuridica
No site, você pode fazer simulações de crédito em
www.bnb.gov.br/simuladores,
Acesse www.bnb.gov.br e conheça a documentação
necessária para PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA

MEDIDAS EMERGENCIAIS

PRORROGAÇÕES DE OPERAÇÕES E
OFERTA DE CRÉDITO NOVO
O BNC criou e está ofertando linhas de crédito de CAPITAL DE GIRO, com
6 meses de carência (recursos próprio) e 3 meses de carência (cobertas
pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE).
ATENÇÃO: No caso do FNE, a prestação pode ser paga de acordo com o
faturamento do cliente. Os recursos são destinados para suprir a
necessidade de fluxo de caixa das empresas cuja receita tenha sido
afetada pelo Covid-19 e seus efeitos.

CREDIAMIGO

PARA OS MICROEMPREENDEDORES
URBANOS, CLIENTES DO CREDIAMIGO:
• Prorrogação, de forma automática, as operações
vincendas entre 19/03/2020 a 18/04/2020, em 30 dias.
OBS: Caso o cliente não tenha interesse na prorrogação, pode pagar
normalmente ou procurar seu agente de crédito por telefone ou
WhatsApp.

• Novas contratações ou renovações do microcrédito terão
carência de 30 dias para início dos pagamentos;
• Ampliação do prazo médio das operações, passando de 5
para 7 meses.
• Antecipação das renovações de operações a vencer entre
abril e junho de 2020;
• Elevação do valor máximo do microcrédito permitido de
contratação sem obrigatoriedade de vinculação de garantias
reais, de R$ 50 mil para R$ 100 mil, para clientes não
rurais.
• Criação de mecanismos operacionais de reestruturação de
dívidas, a fim de ajustar o reembolso das operações das
empresas cuja receita tenha sido afetada pelo COVID-19 e
seus efeitos;

ATENDIMENTO AOS CLIENTES
O BNB incentiva a utilização de canais alternativos de atendimento,
como Internet Banking, SAC, Chatbox, E-mail e WhatsApp.
Para informações e sugestões, faça contato com o nosso Central
de Relacionamento com o Cliente: 0800 728 3030.

BANCO PRIVADO:

SANTANDER
SANTANDER.COM.BR/CAMPANHAS/SANTANDER-TE-APOIA
MEDIDAS ADOTADAS
CRÉDITO PARA FOLHA DE
PAGAMENTO E MAIS
SOLUÇÕES PARA PESSOA JURÍDICA
SOLUÇÕES PARA PESSOA FÍSICA
PRODUTO: CRÉDITO IMOBILIÁRIO
PRODUTO: FINANCIAMENTO DE BENS:
AUTO, SOLAR, GRADUAÇÃO E OUTROS

SUMÁRIO

CREDIAMIGO

PARA OS MICROEMPREENDEDORES
URBANOS, CLIENTES DO CREDIAMIGO:
MEDIDAS ADOTADAS
Doação, junto com outras instituições financeiras privadas,
de 5 milhões de testes rápidos para Covid-19

CRÉDITO PARA FOLHA DE PAGAMENTO
Empresas com faturamento de até R$ 10 milhões ao ano,
com folha de pagamento em dia, no Bradesco, Itaú e
Santander, terão o salário dos funcionários garantidos por 2
meses, com financiamento em até 3 (três) anos e taxa de
juros diferenciada (3,75% a.a.)
Condições especiais em soluções financeiras para dar
fôlego ao empreendedor nacional: isenção das tarifas para
MEI’s e carência em linha de capital de giro;
Empresas clientes do Santander terão 3 meses de carência
para o pagamento da primeira parcela ao contratar linhas de
Capital De Giro. Basta receber em sua conta do Santander o
dinheiro das vendas de qualquer maquininha de cartão;
Clientes MEIs podem ser isentos da cobrança da tarifas de
pacote de serviços e realizar TEDs e DOCs gratuitamente por
até 2 meses, utilizando esse valor como crédito para o
pagamento de contas de concessionárias (energia, água,
telefonia etc.) em débito automático e DDA.
As medidas se destinam a dar liquidez ao empreendedor
neste momento de redução da atividade econômica, permitir
melhor gestão do orçamento e dos pagamentos.
Período de contratações destas soluções vai até 30 de abril.
Mais informações no site www.santander.com.br/cuidar;

E MAIS
Ampliação automática de 10% o limite do cartão de crédito
de todos os clientes adimplentes;
Programa Esfera vai conceder 12% de desconto para compras online em farmácias parceiras do programa - cliente
ainda ganha o dobro de pontos em qualquer compra online:
www.esfera.com.vc/cadaumnasuaesfera;
Prorrogação do pagamento de dívidas aos clientes que solicitarem;
Criação de hotsite para orientar os clientes interessados em solicitar a prorrogação do vencimento de suas dívidas por até 60 dias;
https://www.santander.com.br/campanhas/santander-te-apoia

SOLUÇÕES PARA PESSOA JURÍDICA
Produtos
Produtos Capital de Giro
(Parcelado, Final,
Modular) e CDC
Prorrogação por 60 dias
do pagamento da parcela

Quem pode
Solicitar
Clientes com
contratos em dia

O que muda / O que
permanece
O prazo final do contrato
será postergado para
contemplar o período de
prorrogação das parcelas.

Como Solicitar
Cliente deve procurar
pelo seu gerente

SOLUÇÕES PARA PESSOA FÍSICA
Produtos
Crédito Pessoal, Crédito
Unificado, ou
Reorganização e
Prorrogação por 60 dias
do pagamento da parcela

O que muda / O que
permanece
Novos valores de parcela e
data de vencimento em
função da prorrogação da
próxima parcela. Taxa
permanece a mesmo.

Quem pode Solicitar
Clientes que estão com as
parcelas em dia de
contratos feitos na
agência até o dia
13/03/2020
Como Solicitar
Central de Atendimento
4004-3535

(capitais e regiões metropolitanas)

0800 702 3535
(demais localidades)

0800 723 5007

(pessoas com deficiência
auditiva e de fala).

PRODUTO: CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Medida
Prorrogação por 60 dias
do pagamento da parcela
O que muda / O que permanece

Não há alteração da data de vencimento do
contrato apenas será postergado o
vencimento o da próxima parcela.
Taxa de juros do contrato será mantida e
não haverá cobrança de multa.
Serão pagos apenas os seguros
obrigatórios e a tarifa de serviços
administrativos (TSA), quando aplicáveis.

Quem pode Solicitar
Clientes que estão com as
parcelas em dia
Como Solicitar

Central de Atendimento

4004-3535

(capitais e regiões
metropolitanas)

0800 702 3535
(demais localidades)

0800 723 5007

(pessoas com deficiência
auditiva e de fala).

PRODUTO: FINANCIAMENTO DE BENS:

AUTO, SOLAR, GRADUAÇÃO E OUTROS
Medida
Prorrogação por 60 dias
do pagamento da parcela.

Quem pode Solicitar
Clientes que estão com as
parcelas em dia.

O que muda / O que
permanece
Taxa de juros do contrato será
mantida e não haverá
cobrança de multa.
-Haverá novos valores de
parcela e data de vencimento,
em função da prorrogação da
próxima parcela.

Como Solicitar
Central de Atendimento
4004-3535

(capitais e regiões metropolitanas)

0800 702 3535
(demais localidades)

0800 723 5007

(pessoas com deficiência
auditiva e de fala).

CEAPE BRASIL
MICROFINANÇAS
CEAPEBRASIL.ORG.BR (0800 8850 135)
LINHA DE CRÉDITO:
CAPITAL DE GIRO

SUMÁRIO

LINHA DE CRÉDITO:
CAPITAL DE GIRO

Finalidade
Direcionada a
empreendedores que
precisam de dinheiro para
investir no desenvolvimento
do seu negócio.

Público-alvo
Empreendedores informais
com mínimo de 6 meses de
atividade, MEI e ME com 1
ano de funcionamento

Taxa
A partir de 3,5%
ao mês.

Carência
Sem carência.

Prazo Total
Aaté 24 meses.

Limite da Operação
até R$ 50.000,00.

Como Acessar
Informações no site
www.ceapebrasil.org.br ou
pelo 0800 885 0135.

Documentos
necessários
CPF; Comprovante de
Endereço; Documentos
de constituição do MEI
ou as ME.

OUTRAS DICAS, SOLUÇÕES DE CRÉDITO, GESTÃO
FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES NOS NOSSOS
CANAIS DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO
ON LINE E REDES SOCIAIS.
Central de Atendimento 0800 570 0800
Serviço “Fale com o Especialista”
Portal Sebrae (sebrae.com.br)

A FORÇA DO EMPREENDEDOR BRASILEIRO

0800 570 0800

