
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.
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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
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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
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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

BANCO DO BRASIL

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

FINEP

BRADESCO

PIAUÍ FOMENTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(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

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
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