
LINHAS DE CRÉDITO FINALIDADE PÚBLICO ALVO CONDIÇÕES TAXA CARÊNCIA PRAZO TOTAL LIMITE DA OPERAÇÃO CONTATOS/LINKS

Prorrogação espcial 

Covid-19

Prorrogação extraordinária do 

vencimento de 2 parcelas para as 

linhas de crédito: BB Giro Digital, 

BB Giro Empresa e BB 

Financiamento

Clientes adimplentes Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

4004.0001 – Capitais e regiões 

metropolitanas. 0800 729 0001 – 

Demais localidades. 

bb.com.br/empresas/covid19.

BB Giro Digital Capital de giro

Comércio, indústria, serviços, 

cooperativas (exceto de crédito e 

agropecuária), associações e MEI, 

com faturamento bruto anual igual 

ou inferior a R$ 1 milhão

A partir de 0,84% - encargos de acordo com o perfil 

de cada proponente e risco (clientes com a linha 

contratada poderão solicitar as liberações por 

meio digital, e para os clientes que queiram 

contratar, entrar em contato, preferencialmente 

pelo telefone, com sua agência de 

relacionamento)

Não se aplica Até 24 meses
Limite disponível em portfólio para 

cada cliente

4004.0001 – Capitais e regiões 

metropolitanas. 0800 729 0001 – 

Demais localidades. 

www.bb.com.br/mpe

BB Giro Empresa Capital de giro

Comércio, indústria ou serviços, 

cooperativas (exceto de crédito e 

agropecuária) e associações, com 

exceção de MEI, com FBA igual ou 

superior a R$ 1 milhão.

A partir de 0,84% - encargos de acordo com o perfil 

de cada proponente e risco (entrar em contato, 

preferencialmente por telefone, com sua agência 

de relacionamento)

Até 90 dias
Até 36 meses. Limite disponível em 

portfólio para cada cliente

4004.0001 – Capitais e regiões 

metropolitanas. 0800 729 0001 – 

Demais localidades. 

bb.com.br/empresas/covid19.

LINHAS DE CRÉDITO FINALIDADE PÚBLICO ALVO CONDIÇÕES TAXA CARÊNCIA PRAZO TOTAL LIMITE DA OPERAÇÃO CONTATOS/LINKS

Microempreendedor Individual 

(faturamento anual até R$ 81 mil)
1,59% a.m 09 meses

24 meses (após o período de 

carência)
R$ 12,5 mil

Micro empresa (faturamento anual 

até R$ 360 mil)
1,39% a.m 12 meses

30 meses (após o período de 

carência)
R$ 75 mil

Empresa pequeno porte 

(faturamento anual de R$ 360 mil 

até R$ 4,8 milhões

1,39% a.m 12 meses
36 meses (após o período de 

carência)
R$ 125 mil

Pausa Comercial – Operações de 

Crédito Caixa Contratos 

adimplentes - Giro Caixa Fácil 

(recursos da Caixa)

Taxas reduzidas (consultar canais de atendimento)
60 dias, podendo chegar a 

06 meses
60 meses R$ 2 milhões

Pausa Comercial – Operações de 

Crédito Caixa Contratos 

adimplentes - Giro Caixa (recursos 

do PIS)

A partir de 0,83% a.m. Não informando 24 meses Não informado

Pausa Comercial – Operações de 

Crédito Caixa Contratos 

adimplentes - Giro Caixa (recursos 

do PIS)

A partir de 0,83% a.m. Não informado 60 meses Não informado

Pausa Comercial – Operações de 

Crédito Caixa Contratos 

adimplentes - Caixa Hospitais

0,80% a.m. para operações com prazos de até 60 

meses e 0,87% a.m. para operações com prazos de 

até 120 meses

Até 6 meses, com 

pagamento de juros 

mensais

De 60 a 120 meses Não informado

Caixa Giro Instantâneo Múltiplo Antecipação de vendas com cartões de crédito.

Cartão Empresarial

Redução das taxas de crédito rotativo e 

parcelamento de fatura dos cartões de crédito 

Jurídica por 90 dias, a partir de 01/04/2020. Taxa a 

partir de 10,02 a.m. (rotativo) e 2,09 a.m. 

(parcelamento)

LINHAS DE CRÉDITO FINALIDADE PÚBLICO ALVO CONDIÇÕES TAXA CARÊNCIA PRAZO TOTAL LIMITE DA OPERAÇÃO CONTATOS/LINKS

Crediamigo Microcrédito para empreender

Empreendedores individuais ou 

reunidos em grupos solidários, 

mesmo que não sejam 

formalizados.

As taxas variam de 0,99% a 2,40% a.m. 30 dias Até 24 meses R$ 21 mil
https://www.bnb.gov.br/crediamigo/

sobre

FNE Giro
Adquirir matéria prima, insumos e 

estoque ou suprir as necessidades 

imediatas de caixa.

Empresas com faturamento até R$ 

4,8 milhões ao ano.

Capital de Giro com recursos do 

Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE)

A partir 0,35% a.m. (dependendo do prazo do 

porte da empresa e localização do 

empreendimento)

Até 03 meses Até 36 meses

De acordo com o faturamento da 

empresa. Garantia: Aval, hipoteca, 

alienação fiduciária, penhor e fiança.

FNE Sol
Aumentar a competitividade de 

micro e pequenas empresas.

Todos os portes de empresas 

industriais, agroindustriais, 

comerciais e de prestação de 

serviços, produtores rurais e 

empresas rurais, cooperativas de 

produtores rurais e associações 

legalmente constituídas.

A partir de 0,35 % a.m. Até 06 meses Até 12 anos

Até 100% do investimento, 

dependendo do porte do cliente, 

localização e garantias. As garantias 

serão, cumulativa ou 

alternativamente: Hipoteca, 

Alienação fiduciária, Fiança ou Aval.

FNE Investimento

Fomentar o desenvolvimento das 

microempresas, empresas de 

pequeno porte e de 

microempreendedores individuais 

(MEIs) dos setores industrial, 

agroindustrial, mineração, turismo, 

comércio, prestação de serviços, 

empreendimentos culturais, bem 

como a produção, circulação, 

divulgação e comercialização de 

produtos e serviços culturais.

Empresas privadas que tenham 

enquadramento em programas do 

FNE (pessoas jurídicas de direito 

privado e empresários registrados 

na junta comercial) que realizem 

atividades produtivas nos setores 

industriais, agroindustriais, 

turísticos, comerciais, de prestação 

de serviços e de infraestrutura.

A partir de 0,35% a.m. Até 05 anos Até 20 anos

Até 100% do investimento, 

dependendo do porte do cliente, 

localização e garantias. As garantias 

serão, cumulativa ou 

alternativamente: Hipoteca, 

Alienação fiduciária, Fiança ou Aval.

0800 728 3030  - 

https://www.bnb.gov.br/fne-mpe

FNE Inovação

Promover a inovação em produtos, 

serviços, processos e métodos 

organizacionais nos 

empreendimentos.

Empresas privadas que tenham 

enquadramento em programas do 

FNE (pessoas jurídicas de direito 

privado e empresários registrados 

na junta comercial) que realizem 

atividades produtivas nos setores 

industriais, agroindustriais, 

turísticas, comerciais, de prestação 

de serviços e de infraestrutura.

A partir de 0,35% a.m. Até 05 anos Até 15 anos

Até 100% do investimento, 

dependendo do porte do cliente, 

localização e garantias. As garantias 

serão, cumulativa ou 

alternativamente: Hipoteca, 

Alienação fiduciária, Fiança ou Aval.

0800 728 3030  - 

https://www.bnb.gov.br/mpe-

inovacao

FNE Startup

Financiar startups de base 

tecnológica com projetos de 

investimento em inovação de 

produtos, serviços, processos e 

métodos organizacionais, 

contemplando o que segue: 

Investimentos em obras e 

aquisição de bens de capital; Pró-

labore de sócio com dedicação 

exclusiva; Contratação da 

prestação de serviços 

especializados, inclusive folha de 

pagamento; Capital de giro, 

quando exclusivamente associado 

ao investimento; Outros itens de 

investimento correspondentes ao 

setor do projeto apresentado, 

desde que estejam diretamente 

associados ao projeto de 

investimento em inovação.

Empresas privadas com 

faturamento até R$ 4,8 milhões.
A partir de 0,35% a.m. Até 12 meses Até 60 meses

Até 100% do investimento. As 

garantias serão, cumulativa ou 

alternativamente: Hipoteca, 

Alienação fiduciária, Fiança ou Aval.

0800 728 3030  - 

https://www.bnb.gov.br/fne-startup

MPE Capital de giro

Empréstimo para cobrir eventuais 

déficits de caixa das 

microempresas e empresas de 

pequeno porte

Microempresas e empresas de 

pequeno porte
A partir de 1,36% a.m. Até 06 meses 48 meses

Até o valor da capacidade de 

pagamento da empresa. Garantias 

fidejussórias (aval ou fiança).

Renegociação

Solicitação de renegociação. BNB – 

Super RN – Medidas Emergenciais 

– COVID 19 Como medida adicional 

e emergencial, o Banco já 

disponibilizou outra alternativa, 

com recursos internos.

A partir de 1,36% a.m. Até 06 meses 48 meses

O Banco está elevando de R$ 50 mil 

para R$ 100 mil o valor das 

contratações sem a obrigatoriedade 

de vinculação de garantias reais, 

podendo ser somente garantias 

fidejussórias (aval ou fiança).

FNE Investimento 

Rural

Financia implantação, expansão, 

diversificação modernização do 

setor rural, mediante o 

financiamento dos investimentos 

fixos e semifixos.

Produtores rurais (pessoas jurídicas 

e pessoas físicas, inclusive 

empresários registrados na junta 

comercial), associações 

formalmente constituídas (em 

créditos diretamente aos 

associados) e cooperativas de 

produtores rurais (em créditos 

diretamente aos  Os produtores de 

sementes e mudas selecionadas 

terão o devido credenciamento do 

Ministério da Agricultura, Pecuária 

e do Abastecimento.cooperados e 

em créditos na modalidade "à 

própria"), observando-se, ainda, o 

disposto nos subitens a seguir.

A partir de 0,47% a.m. Até 07 anos Até 20 anos

De acordo com a localização do 

empreendimento. Aval, hipoteca, 

alienação fiduciária, penhor e fiança

Custeio

Suprimento de recursos 

financeiros destinados ao custeio, 

isolado e vinculado, das atividades 

relacionadas nos subitens a seguir, 

independentemente da existência 

de termo de parceria, convênio ou 

protocolo entre o Banco e outras 

entidades.

Produtores rurais de qualquer 

porte (Pessoas jurídicas e físicas, 

inclusive empresários registrados 

na junta comercial) e produtores 

de sementes e mudas inscritos no 

Registro Nacional de Sementes e 

Mudas (RENASEM) mantido pelo 

Ministério da Agricultura, 

Cooperativas de produção 

agropecuária, em créditos na 

modalidade "à própria" ou em 

créditos diretamente aos 

cooperados.Pecuária e 

Abastecimento.

A partir 0,51% a.m. Não informada
De 12 a 24 meses, de acordo 

com a modalidade de custeio.

As operações terão os limites de 

financiamento conforme o programa 

que lastreará o pleito, aplicados 

sobre o valor do orçamento da 

proposta. Alienação fiduciária de 

máquinas, tratores, veículos ou 

equipamentos; Hipoteca; Aval ou 

fiança; Seguro rural ou do amparo do 

Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária; Outras garantias que 

estejam previstas na Política de 

Garantias do Banco, constante do 

Título 11 do 1101 - Manual Básico - 

Operações de Crédito.

0800 728 3030  - 

https://www.bnb.gov.br/sejanossocli

ente#cadastroPresencial

CAPITAL DE GIRO com recursos do 

Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE)

A partir 2,5% a.a. (dependendo do prazo do porte 

da empresa e localização do empreendimento)

Até 31 de dezembro de 

2020
Reembolso em 24 meses Até R$ 100 mil

INVESTIMENTO, inclusive Capital 

de Giro Associado

A partir 2,5% a.a. (dependendo do prazo do porte 

da empresa e localização do empreendimento)

Até 31 de dezembro de 

2020
Reembolso

Até R$ 200 mil, correspondente a um 

terço da operação.

PRONAF Grupo A
Investimento em atividades 

agropecuárias e nãoagropecuárias.

Agricultores(as) assentados(as) 

pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA). 

Beneficiários do Programa Nacional 

de Crédito Fundiário (PNCF).

Bônus: 43,396% se houver 

assistência técnica, ou de 40% 

quando esse serviço não for 

financiado.

0,5% ao ano. Até 3 anos Até 10 anos

Até R$ 25 mil por

agricultor.

Esse valor poderá ser

elevado para R$ 26.500,00

quando contemplar verba

para Assistência Técnica. 

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

Custeio agrícola: até 2 anos

Custeio pecuário: até 1 ano

PRONAF Grupo B

Investimento em atividades 

agropecuárias e não agropecuárias. 

Custeio pecuário e Custeio de 

atividades não agropecuárias.

Agricultores(as) familiares com 

renda bruta anual familiar de até 

R$ 23.000,00.

Mulheres agricultoras integrantes 

de unidades familiares 

enquadradas nos Grupo A, AC e B 

do Pronaf. 

Bônus de adimplência:

• 25% aplicado sobre cada parcela 

paga em dia.

• 40% aplicado sobre cada parcela 

paga em dia, na região do 

semiárido, quando o 

financiamento for destinado a 

determinadas atividades.

Obs.: O bônus é devido até o 

limite de valor contratado de R$ 

15.000,00 (Agroamigo) e 

R$7.500,00 (demais casos). 

0,5% ao ano. Até 1 ano Até 2 anos

R$ 5 mil por operação elaborada pela 

metodologia do Agroamigo (PNMPO) 

R$ 2,5 mil, quando elaborada sem a 

metodologia Agroamigo.

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF Mulher

Investimento da infraestrutura de 

produção e serviços agropecuários 

e não agropecuários no 

estabelecimento rural, de 

interesse da mulher agricultora. 

Mulheres agricultoras, 

independente do estado civil, 

integrantes de unidades familiares 

enquadradas no Grupo V (Renda 

Variável).

Obs,: as mulheres integrantes dos 

demais grupos serão atendidas no 

Pronaf Grupo B. 

Taxa Prefixada/Pósfixada: Pré 3,0% ao ano ou Pós-

fixada composta de parte fixa de até -1,33% a.a. 

acrescida de FAM.

Pré 4,6% ao ano ou Pós-fixada composta de parte 

fixa de até 0,20% a.a. acrescida do FAM. 

Prazo: até 5 anos para 

financiamentos de 

caminhonetes de carga.

Prazo: até 7 anos, com 

carência de até 14 meses, 

para aquisição de tratores e 

implementos associados, 

colheitadeiras e suas 

plataformas de cortes, assim 

como, máquinas agrícolas 

autopropelidas para 

adubação e pulverização.

Prazo: até 10 anos, incluídos 

até 3 anos de carência, para as 

demais finalidades. 

Individual: Até R$ 330 mil (quando 

destinado às atividades de 

suinocultura, avicultura, aquicultura, 

carcinicultura (criação de crustáceos) 

e fruticultura); Até 165 mil para os 

demais empreendimentos e 

finalidades.

Coletivo: até R$ 800 mil, respeitados 

os limites individuais. 

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF Mais 

Alimentos

Investimento da infraestrutura de 

produção e serviços agropecuários 

e nãoagropecuários no 

estabelecimento rural 

Agricultores(as) familiares 

enquadrados(as) no Grupo V 

(Renda Variável) 

Taxa Prefixada/Pós-fixada: Pré 3,0% ao ano ou Pós-

fixada composta de parte fixa de até -1,33% a.a. 

acrescida de FAM.

Pré 4,6% ao ano ou Pós-fixada composta de parte 

fixa de até 0,20% a.a. acrescida do FAM. 

Prazo: até 5 anos para 

financiamentos de 

caminhonetes de carga.

Prazo: até 7 anos, com 

carência de até 14 meses, 

para aquisição de tratores e 

implementos associados, 

colheitadeiras e suas 

plataformas de cortes, assim 

como, máquinas agrícolas 

autopropelidas para 

adubação e pulverização.

Prazo: até 10 anos, incluídos 

até 3 anos de carência, para as 

demais finalidades

Individual: Até R$ 165 mil. Coletivo: 

até R$ 800 mil, respeitados os limites 

individuais. Quando destinado às 

tividades de suinocultura, avicultura, 

aquicultura, carcinicultura (criação 

de crustáceos) e fruticultura o limite 

será de R$ 330 mil

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF Agro-

indústria

Financiamento para a implantação, 

ampliação, recuperação ou 

modernização de pequenas e 

médias agroindústrias. 

Agricultores familiares 

enquadrados nos grupos A, A/C, B e 

Grupo V (Renda Variável) e suas 

cooperativas, associações e 

empreendimentos familiares 

rurais.

Taxa Prefixada/Pós-fixada: Pré 4,6% ao ano ou Pós-

fixada composta de parte fixa de até 0,20% a.a. 

acrescida do FAM. 

Prazo: até 5 anos, incluída a 

carência de até 1 ano, para 

financiamentos de 

caminhonetes de carga;

Até 10 anos, incluídos até 3 

anos de carência. 

Pessoa física: R$ 165 mil 

Empreendimento familiar rural: R$ 

330 mil Coop./Assoc.: R$ 35 milhões. 

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF Jovem

Financiamento da infraestrutura 

de produção e serviços 

agropecuários e nãoagropecuários 

no estabelecimento rural

de interesse do jovem agricultor. 

Jovens agricultores e agricultoras 

familiares maiores de 16 anos e 

com até 29 anos, pertencentes a 

famílias enquadradas nos Grupos A, 

A/C, B e Grupo V (Renda Variável) 

que atendam as condições 

previstas no MCR-10-10. 

Taxa Prefixada/Pós-fixada: Pré 3,0% ao ano ou Pós-

fixada composta de parte fixa de até -1,33% a.a. 

acrescida de FAM. 

3 anos Até 10 anos Até R$ 16,5 mil, em até 3 operações. 
0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF 

Industrialização para 

Agroindústria 

Familiar

Financiamento custeio do 

beneficiamento e industrialização 

de produção própria e/ou de 

terceiros. 

Agricultores familiares 

enquadrados nos grupos A, A/C, B e 

Grupo V (Renda Variável) e suas 

cooperativas, associações e 

empreendimentos familiares 

rurais. 

4,6% ao ano. Até 12 meses

Pessoa física: até R$ 12 mil. 

Empreendimento familiar rural: até 

R$ 210 mil. Cooperativa singular: até 

R$ 15 milhões (observar o limite 

individual por associado de R$ 12 

mil) Cooperativa central: até R$ 30 

milhões. 

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF Semiárido

Investimento destinado à 

convivência com o semiárido, 

priorizando a infraestrutura 

hídrica. 

Agricultores(as) familiares 

enquadrados(as) nos Grupos A, 

A/C, B e Grupo V (Renda Variável). 

Taxa Prefixada/Pós-fixada: Pré 3,0% ao ano ou Pós-

fixada composta de parte fixa de até -1,33% a.a. 

acrescida de FAM. 

3 anos Até 10 anos Até R$ 20 mil
0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF Custeio
Custeio de atividades agrícolas e 

pecuárias, inclusive aquisição de 

animais para recria e engorda. 

Agricultores(as) familiares 

enquadrados(as) nos Grupos B e 

Grupo V (Renda Variável).

3,0% ao ano                                                                                                                                                                                                                     

Para as cultura de arroz, feijão, mandioca, trigo, 

amendoim, alho, tomate, cebola, inhame, cará, 

batata-doce, batata inglesa, abacaxi, banana, açaí, 

pupunha, cacau, baru, castanha de caju, laranja, 

tangerina, olerícolas, ervamate, ervas medicinais, 

aromáticas e condimentares; cultivos em sistemas 

de produção de base agroecológica ou em 

transição para sistemas de base agroecológica e 

para o custeio pecuário destinado à apicultura, 

bovinocultura de leite, piscicultura, ovinos e 

caprinos e exploração extrativista ecologicamente 

sustentável. Para a cultura de milho, em propostas 

de até R$ 20 mil.                                                                                                                                                                                                                         

4,6% ao ano                                                                                                                                                                                                                     

Para as demais atividades, cultura de milho em 

propostas acima de R$ 20 mil e para aquisição de 

animais destinados a recria e engorda. 

Custeio agrícola:

Até 3 anos para as culturas de 

açafrão e palmeira real 

(palmito).

Até 2 anos para as culturas 

bianuais.

Até 1 ano para as demais 

culturas.

Custeio pecuário:

Até 2 anos para aquicultura: 

conforme o ciclo produtivo de 

cada espécie.

Até 30 meses para aquisição 

de bovinos destinados a 

recria e engorda a pasto.

Até 18 meses para aquisição 

de bovinos destinados para 

engorda a pasto.

Até 6 meses para aquisição de 

bovinos destinado a engorda 

em regime de confinamento. 

Até 1 ano para as demais 

atividades.

Integrante do Grupo B do Pronaf:

• Até R$ 5 mil pela metodologia 

Agroamigo

• Até R$ 2,5 mil quando fora da 

metodologia.

Integrantes do Grupo V do Pronaf: 

Até R$ 250 mil. 

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF 

Agroecologia

Investimento

em sistemas de

produção

agroecológicos

ou orgânicos

Agricultores

familiares

enquadrados nos

grupos A, A/C, B e

Grupo V (Renda

Variável). 

Taxa Prefixada/Pós-fixada: Pré 3,0% ao ano ou Pós-

fixada composta de parte fixa de até -1,33% a.a. 

acrescida de FAM. 

Até 3 anos Até 10 anos
Individual: até R$ 165 mil

Coletivo: até R$ 800 mil. 

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF Floresta

Investimento em sistemas 

agroflorestais; exploração 

extrativista ecologicamente 

sustentável; recomposição e 

manutenção de áreas de 

preservação permanente e reserva 

legal e recuperação de áreas 

degradadas, para o cumprimento 

de legislação ambiental; 

enriquecimento de áreas que já 

apresentam cobertura florestal 

diversificada. 

Agricultores familiares 

enquadrados nos grupos A, A/C, B e 

Grupo V (Renda Variável). 

Taxa Prefixada/Pósfixada:

Pré 3,0% ao ano ou Pós-fixada composta de parte 

fixa de até -1,33% a.a. acrescida de FAM

Até 20 anos, incluída carência 

limitada de até 12 anos, nos 

financiamentos com recursos 

do FNE, destinados 

exclusivamente para projetos 

de sistemas agroflorestais, e 

ao público-alvo do Grupo V 

(Renda Variável).

Prazo: até 12 anos, incluída a 

carência de até 8 anos, nos 

demais casos. 

Agricultores do Grupo V (Renda 

Variável): quando a operação se 

destinar a sistemas agroflorestais até 

R$ 60 mil.

Até R$ 27,5 mil para os demais casos.

Agricultores dos Grupos A, A/C e B: 

Até R$ 15 mil. 

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF Eco

Investimento para o financiamento 

de pequenos aproveitamentos 

hidroenergéticos; tecnologias de 

energia renovável; tecnologias 

ambientais; projetos de adequação 

ambiental; adequação ou 

regularização das unidades 

familiares de produção à legislação 

ambiental; implantação de viveiros 

de mudas de essências florestais e 

frutíferas fiscalizadas ou 

certificadas e silvicultura. 

Agricultores familiares 

enquadrados nos grupos A, A/C, B e 

Grupo V (Renda Variável)

Taxa Prefixada/Pósfixada:

Pré 3,0% ao ano ou Pós-fixada composta de parte 

fixa de até -1,33% a.a. acrescida de FAM.

Pré 4,6% ao ano ou Pós-fixada composta de parte 

fixa de até 0,20% a.a. acrescida do FAM. 

Até 16 anos, incluídos até 8 

anos de carência, 

dependendo da finalidade do 

crédito.

Individual:

Até R$ 88 mil - para silvicultura.

Até R$ 16,5 mil por ha, para a cultura 

da seringueira.

Até R$ 8,8 mil por ha, para a cultura 

de dendê.

Até R$ 165 miol, para as demais 

finalidades.

Coletivo:

Até R$ 800 mil. 

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF 

Microcrédito 

Produtivo Grupo A

Investimento para atividades 

agropecuárias desenvolvidas no 

estabelecimento rural, assim como 

implantação, ampliação ou 

modernização da infraestrutura de 

produção e prestação de serviços 

agropecuário. 

Agricultores(as) assentados(as) 

pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA), com 

renda bruta anual de até R$ 23 mil 

e que não tenha contraído 

financiamento do Pronaf Grupo A. 

0,5% ao ano.

Até 2 anos. Bônus de 

adimplência: 50% sobre cada 

prestação de dívida paga até a 

data do seu respectivo 

vencimento. O somatório dos 

financiamentos concedidos 

com direito a bônus de 

adimplência não excederá R$ 

12 mil.

Até R$ 4 mil, por ano agrícola.

Cada assentado poderá fazer até 3 

operações. 

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

PRONAF Produtivo 

Orientado

Investimento em inovação 

tecnológica; implantação de 

infraestrutura de captação, 

armazenamento e distribuição de 

água e agricultura irrigada; 

sistemas de produção de base 

agroecológica ou orgânicos; 

recomposição e manutenção de 

áreas de preservação permanente 

e reserva legal e recuperação de 

áreas degradadas, dentre outras 

finalidades.

Agricultores familiares 

enquadrados nos grupos A, A/C, B e 

Grupo V (Renda Variável). 

Taxa Prefixada/Pós-fixada: Pré 3,0% ao ano ou Pós-

fixada composta de parte fixa de até -1,33% a.a. 

acrescida de FAM. 

Prazo: até 10 anos, incluídos 

até 3 anos de carência.

Bônus de Adimplemento: 

cada parcela da dívida poderá 

ter bônus fixo de R$ 3,3 mil, 

concedido 

proporcionalmente a cada 

parcela da dívida paga até o 

dia do vencimento. 

Limites individual: Mínimo de R$ 18 

mil e máximo de R$ 40 mil por 

operação, por ano agrícola.

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

LINHAS DE CRÉDITO FINALIDADE PÚBLICO ALVO CONDIÇÕES TAXA CARÊNCIA PRAZO TOTAL LIMITE DA OPERAÇÃO CONTATOS/LINKS

Crédito para 

reconversão 

industrial

Apoiar transformação de fábricas 

para a produção de itens 

necessários ao combate à 

doença, usando o conhecimento 

acumulado de engenharia, 

capacidade de produção 

industrial e ativos ociosos da 

empresa

Empresas de todos os portes TJLP + 0,5% a.a. Até 24 meses Até 72 meses Não informado

Crédito para 

Desenvolvimento e 

escalonamento de 

dispositivos médicos

Financiar iniciativas que 

busquem desenvolver, otimizar e 

escalonar dispositivos de 

atenção à saúde utilizados em 

UTIs como forma de aumentar a 

oferta nacional desses produtos. 

Serão inovações no nível da 

própria empresa e, em alguns 

casos, a nível nacional.

Empresas de todos os portes TJLP + 0,5% a.a. Até 48 meses Até 144 meses Não informado

FINEP Aquisição 

Inovadora Saúde

Financiar aquisição de 

dispositivos essenciais para as 

instituições de saúde no 

combate ao COVID-19 por meio 

da promoção da capacidade 

inovadora do Complexo Industrial 

da Saúde, notadamente 

estimulando a demanda de 

produtos desenvolvidos por 

PMEs inovadoras

Empresas de todos os portes, 

especialmente hospitais privados 

e Santas Casas

TJLP + 0,5% a.a. Até 24 meses Até 120 meses Não informado

LINHAS DE CRÉDITO FINALIDADE PÚBLICO ALVO CONDIÇÕES TAXA CARÊNCIA PRAZO TOTAL LIMITE DA OPERAÇÃO CONTATOS/LINKS

Capital de giro
Financiar o ciclo operacional da 

empresa

Empresas com faturamento até 

R$ 5 milhões ao ano.
A partir de 0,94% a.m. Até 60 dias Até 36 meses Até R$ 500 mil

Giro Fácil Bradesco
Compra de matéria-prima, 

investir em estoque e ajudar no 

fluxo de caixa de empresa.

Empresas com faturamento até 

R$ 5 milhões ao ano.

a partir de 1,85 % a.m. Quanto maior o prazo, 

menor a taxa de juros.
Até 60 dias Até 48 meses Até R$ 500 mil

Antecipação de 

recebíveis (duplicata, 

cheque ou cartões de 

credito)

Em geral o Desconto se 

caracteriza com a antecipação de 

recebíveis para cliente PF e PJ 

(conforme modalidade 

escolhida), onde o cliente recebe 

o valor total dos recebíveis 

selecionados deduzindo Juros e 

Tac.

Empresas com faturamento até 

R$ 5 milhões ao ano.

A partir de 1,31 % a.m. Concessão mediante 

atendimento a política de credito da 

organização.

Não se aplica.
De acordo com o recebível a 

ser antecipado
De acordo com o perfil do cliente

Capital de Giro - 

Folha de Pagamento

Crédito para folha de pagamento

Financiar até 2 meses da folha 

de pagamento da empresa.

Limitado a 2 salários mínimos 

líquido por funcionário.

Disponível para empresas com 

faturamento entre R$ 360  mil e 

R$ 10 milhões por ano

A partir de 3,75% a.a - Concessão mediante 

atendimento à política de crédito da 

organização.

Até 6 meses de carência 

para o vencimento da 

primeira parcela

Até 36 meses
De acordo com o perfil do Cliente https://banco.bradesco/creditofolha/

Reorganização 

Financeira

Linha de credito exclusiva para 

Reorganização Financeira de 

operações de crédito sem 

garantias ou com garantia de

aval, ajustando o fluxo de caixa 

da empresa para o equilíbrio 

financeiro.

Pessoa jurídica De acordo com o perfil do cliente Até 60 dias Até 60 meses Não se aplica
https://banco.bradesco

BNDES Giro

Empréstimo visando à 

manutenção e/ou geração de 

empregos, além de redução de 

potencial perda de postos de 

trabalho 

Micro e Pequenas empresas e 

empresários individuais Médias 

empresas com faturamento até 

R$ 90 MM/ano Médias empresas 

com faturamento (Grupo 

Econômico) até R$ 300 milhões 

(somente até 30.09.2020)

TLP ou SELIC + Spread BNDES (1,25% a.a.) + 

Spread Banco

Até 12 meses de 

carência para o 

vencimento da primeira 

parcela

Até 60 meses

Limite financiamento: até R$ 70 

milhões por beneficiária final, 

observado limite de R$ 20 milhões 

por operação

https://banco.bradesco

Prorrogação de 

Empréstimo - Covid 

19

Prorrogação de vencimentos de 2 

parcelas para as linhas de 

crédito: Capital de Giro sem 

garantia/Avalista), Capital de 

Giro Empresarial, CDC Outros 

Bens – Serviços, Reorganização 

Financeira e Microcrédito 

Produtivo Orientado).

Clientes adimplentes Não se aplica Não se aplica. Não se aplica Não se aplica https://banco.bradesco/coronavirus/

Capital de Giro APL

Para atender às necessidades de 

capital de giro das micro, 

pequenas e médias empresas 

participantes do projeto Arranjos 

Produtivos Locais

Pessoa jurídicas correntistas do 

banco e participantes dos APLs De acordo com o perfil do cliente Até 120 dias Até 36 meses De acordo com o perfil do cliente

https://banco.bradesco/html/pessoaj

uridica/parcerias-

eoportunidades/apl.shtm

CDL APL - Máquinas e 

Equipamentos

Crédito para atender às 

necessidades das micro, 

pequenas e médias empresas 

participantes do projeto APL na 

aquisição de máquinas e 

equipamentos novos e usados.

Pessoa jurídicas correntistas do 

banco e participantes dos APLs
De acordo com o perfil do cliente Até 180 dias Até 48 meses De acordo com o perfil do cliente

https://banco.bradesco/html/pessoaj

uridica/parcerias-

eoportunidades/apl.shtm

Conta MEI - Abertura 

na Agência

Para apoiar o 

Microempreendedor Individual 

disponibilizamos soluções 

financeiras e não financeiras 

para atender as necessidades 

desse público.

Microempreendedor Individual

Cesta Exclusiva MEI com 6 

meses de isenção*; Custodia de 

Cheque – isenção por 6 meses; 

Cheque Empresarial – 5 dias 

sem juros; Cartão Crédito 

Empresarial – isenção da 1ª 

anuidade; Transferência entre 

Contas Bradesco grátis; *Após 6 

meses – tarifa de R$ 25,70.

Não se aplica Não se aplica. Não se aplica Não se aplica mei.bradesco 

Conta MEI - Abertura 

de Caonta via APP

Para apoiar o 

Microempreendedor Individual 

disponibilizamos soluções 

financeiras e não financeiras 

para atender as necessidades 

desse público.

Microempreendedor Individual

12 meses grátis na cesta de 

serviços MEI¹

1ª anuidade do Cartão de 

Crédito Empresarial grátis

Maquininha de Cartão de Crédito 

Cielo/Stelo a partir de 12x R$ 

21,90

5 dias sem juros no limite² da 

conta corrente

Transferência entre Contas 

Bradesco grátis

¹ Após 6 meses – tarifa de R$ 

25,70

² Mediante aprovação de crédito

Não se aplica Não se aplica. Não se aplica Não se aplica mei.bradesco 

Microcrédito 

Produtivo Orientado

Uma ótima opção para adquirir 

bens e equipamentos ou fazer 

pequenas reformas e 

ampliações. O crédito também 

pode ser usado como capital de 

giro de sua empresa.

Solução de crédito para 

empreendedores individuais 

(formais ou informais) e 

microempresas com faturamento 

máximo de R$ 200 mil ao ano.

De acordo com o perfil do Cliente

Clientes Pessoas Jurídicas entre 2,79% a.m. e 

3,89% a.m.

Clientes Pessoas Físicas terão taxas entre 

2,79% a.m. e 3,89% a.m.

1ª parcela: de 15 a 59 

dias corridos (para plano 

de pagamento mensal)
De 4 a 24 meses

Valores até R$ 21 mil

https://banco.bradesco/html/pessoaj

uridica/solucoesintegradas/empresti

mo-e-

financiamento/microcreditoprodutiv

o-orientado.shtm

LINHAS DE CRÉDITO FINALIDADE PÚBLICO ALVO CONDIÇÕES TAXA CARÊNCIA PRAZO TOTAL LIMITE DA OPERAÇÃO CONTATOS/LINKS

UseCasa - Crédito 

com Garantia

Financiar o ciclo operacional da 

empresa

Empresas com faturamento até 

R$ 5 milhões ao ano.
A partir de 0,94% a.m. Até 60 dias Até 36 meses Até R$ 500 mil

https://banco.bradesco/naocorrentis

ta/

LINHAS DE CRÉDITO FINALIDADE PÚBLICO ALVO CONDIÇÕES TAXA CARÊNCIA PRAZO TOTAL LIMITE DA OPERAÇÃO CONTATOS/LINKS

Investimento em capital de giro 6% a.a.+ INPC Até 12 meses Amortização até 120 meses Até R$ 200 mil

(86) 3216-6277 / 3221-8177. Os 

beneficiários devem estar inscritos 

no Cadastur e

apresentar certificado válido. 

www.fomento.pi.gov.br

Financiamento de capital de giro 

isolado
5% a.a.+ INPC Até 12 meses Amortização até 48 meses Até R$ 100 mil

Aquisição de bens destinados a 

empreendimentos
5% a.a.+ INPC Até 12 meses Amortização até 60 meses Até R$ 200 mil

Capital de giro
Atender às necessidades de 

capital de giro, de pessoas 

jurídicas

Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte.
1,1% a.m. Até 06 meses Até 24 meses Até R$ 50 mil

Investimento

Atender às necessidades de 

capital para investimentos fixos 

e semifixos destinados a 

implantação, diversificação, 

modernização e ampliação nas 

áreas de agronegócio, comércio, 

indústria, serviços e turismo

Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte.
1,1% a.m. Até 06 meses Até 60 meses Até R$ 100 mil

Giro Insumos e 

Estoque

Atender empreendimentos em 

suas demandas por 

financiamento de capital de giro 

para garantir o suprimento da 

produção, do comércio, serviços, 

indústria e turismo

Empresas industriais, 

agroindustriais, comerciais, 

turísticas e de serviços 

(Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte e Empresa de 

Médio Porte).

1,1% a.m. Até 06 meses Até 24 meses Até R$ 100 mil

AcreditEI

Atender às necessidades de 

recursos para capital de giro, 

investimentos fixos/semifixos e 

investimentos mistos do 

Empreendedor Individual

Microempreendedor Individual 1,1% a.m. Até 06 meses Até 24 meses Até R$ 15 mil

Microcrédito 

Produtivo

Atender às necessidades de 

recursos para capital de giro da 

Pessoa Física Informal

Pessoa Física Informal, é a 

pessoa que exerce qualquer 

atividade legal de negócios, 

desde que seja comprovada.

1,1% a.m. Até 06 meses Até 18 meses Até R$ 5 mil

LINHAS DE CRÉDITO FINALIDADE PÚBLICO ALVO CONDIÇÕES TAXA CARÊNCIA PRAZO TOTAL LIMITE DA OPERAÇÃO CONTATOS/LINKS

Capital de giro Para capital de giro
Empreendedores autônomos e 

artesãos
1,0% a.m 120 dias 24 meses Até R$ 4 mil

Investimento
Financiamento de máquinas e 

equipamenbtos

Empreendedores autônomos e 

artesãos

Sendo 70% para comprar do 

maquinário e 30% para capital 

de giro.

1,0% a.m 120 dias 24 meses Até R$ 10 mil

BANCO POPULAR DE TERESINA

http://meubancopopular.org/

Especial Capital de 

Giro - Parceria 

Sebrae/Fampe

Capital de giro

Microempreendedor individual 

(MEI), Micro empresa (ME), 

Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Pessoas jurídicas de direito 

privado, preferencialmente, 

micro, pequenas e médias 

empresas legalmente 

constituídas e estabelecidas no 

setor turístico.

Fomentar e prover recursos a 

concessão de financiamentos a 

empreendimentos turísticos no 

Estado do Piauí

FUNGETUR - Fundo 

Geral de Turismo

FNE Emergencal

Podem ser financiadas todas as 

despesas de custeio, manutenção 

e formação de estoques, incluindo 

despesas de salários e 

contribuições e despesas diversas 

com risco de não serem honradas 

em decorrência da redução ou 

paralisação da atividade produtiva.

Empresas com faturamento até R$ 

4,8 milhões ao ano.

AÇÕES ESPECIAIS 

VAREJO PJ - COVID 19

(86) 3216-6277 / 3221-8177 - 

www.fomento.pi.gov.br

https://banco.bradesco/naocorrentis

ta/

(21) 2555-0330  - 

http://www.finep.gov.br/apoio-e-

financiamentoexterna/como-obter-

financiamento

Pessoa JurídicaCapital de giro

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

0800 726 8068 - 

www.caixa.gov.br/caixacomvoce

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

Custeio de atividades

agropecuárias e de

beneficiamento ou

industrialização da

produção. 

Agricultores(as) assentados(as) 

pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA).

Beneficiários(as) do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF). 

1,5% ao ano

Até R$ 7,5 mil  por operação, 

podendo cada agricultor contratar 

até 3 operações. 

0800 728 3030  - 

www.bnb.gov.br/mpe

BANCO DO BRASIL

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

FINEP

BRADESCO

PIAUÍ FOMENTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PRONAF Grupo A/C

BANCO SANTANDER
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