
AÇÕES DE CRÉDITO
EMERG ENCIAIS
Linhas de crédito 
anunciadas pelos governos 
federal e estadual



Objet ivo

Apresentar aos empresários paranaenses um 

resumo das medidas anunciadas pelos governos 

federal e estadual referentes à criação de novas 

linhas de crédito para enfrentamento dos impactos 

econômicos causados pela Covid-19. Neste 

material constam o status das linhas de crédito 

(vigentes, em regulamentação ou com previsão de 

operação), as condições de taxas de juros, prazos 

de pagamento e carência, garantias necessárias, 

além de informações complementares que os 

empresários devem levar em consideração no 

momento da busca por recursos.

Ações  de  C rédito  Emergencia is
Linhas de crédito anunciadas pelos 
governos federal e estadual



B NDES
Crédito Pequenas Empresas 

Capital de giro para MEIs, micro, 
pequenas e médias empresas.

Status: operacional.

Quem pode solicitar: empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões. 

Garantias: negociadas entre o banco repassador e o cliente. Pode ser utilizado o 

Fundo Garantidor de Investimento (FGI) ou aval das Sociedades Garantidoras de 

Crédito (SGC).

l Contatar os bancos ou cooperativas de crédito de seu relacionamento  

    solicitando a linha; ou 

l Contatar os bancos de desenvolvimento, sendo:  

 l crédito de até R$ 200 mil – Fomento Paraná. 

 l acima de R$ 200 mil – BRDE.

Taxa de jurosLimite de financiamento Prazo de pagamento

$

Até 60 meses, com 

carência inclusa de 

até 24 meses.

Média de 1,03% a.m. 

(13,06% a.a.).*
Até R$ 70 milhões.

 Como acessar

* Informações disponíveis no site do BNDES.



B NDES
Crédito Folha de Pagamento

Crédito emergencial exclusivamente para 
pagamento da folha de salários de funcionários.

Status: operacional.

Quem pode solicitar: empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 
milhões.

Contrapartida: a empresa que utilizar o financiamento não poderá demitir, por dois 
meses, os empregados com salários financiados.

O que pode ser financiado: exclusivamente a folha de pagamento da empresa. 
O depósito será realizado diretamente na conta dos trabalhadores pelo banco 
repassador dos recursos. 

O valor do financiamento é limitado a dois salários mínimos (até R$ 2.090,00, por 
empregado), permanecendo o restante, se houver, a cargo da empresa.

Para ter acesso o empresário deve entrar em contato com o banco que 

opera a folha de pagamento da empresa.

Taxa de juros Prazo de pagamento

Prazo total: 36 meses, 

sendo seis de carência e 

30 de pagamento.

0,31% a.m. 

(3,75% a.a.)

 Como acessar



B RDE
Recupera Sul

Capital de giro para empresas.

Status: operacional.

Quem pode solicitar: micro, pequenas e médias empresas de todos os segmentos 

e grandes empresas do setor de comércio e serviço.

Garantias: são necessárias garantias reais (imóveis, veículos, equipamentos), com 

possibilidade de uso do FGI para cobrir parte do valor.

O financiamento pode ser solicitado de forma on-line no endereço 

https://www.brde.com.br/solicitar-financiamento.

Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail brdepr@brde.com.br 

ou pelo telefone (41) 3219-8000.

Taxa de jurosLimite de financiamento Prazo de pagamento

$

Até 60 meses, com 

carência inclusa de 

até 24 meses.

A partir de 0,55% a.m. 

(6,80% a.a.).
Até R$ 1,5 milhão.

 Como acessar

https://www.brde.com.br/solicitar-financiamento
mailto:brdepr%40brde.com.br?subject=


B RDE
Promove Sul

Capital de giro para empresas.

Status: operacional.

Quem pode solicitar: empresas de todos os portes e segmentos.

Garantias: são necessárias garantias reais (imóveis, veículos, equipamentos), com 

possibilidade de uso do FGI para cobrir parte do valor. 

O financiamento pode ser solicitado de forma on-line no endereço 

https://www.brde.com.br/solicitar-financiamento.

Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail brdepr@brde.com.br 

ou pelo telefone (41) 3219-8000.

 Como acessar

Taxa de jurosLimite de financiamento Prazo de pagamento

$

Até 60 meses, com 

carência inclusa de 

até 12 meses.

A partir de 0,62% a.m. 

(7,70% a.a.).

De acordo com 

a capacidade de 

pagamento da empresa.

https://www.brde.com.br/solicitar-financiamento
mailto:brdepr%40brde.com.br?subject=


Fomento  Paraná
Microcrédito Emergencial

Capital de giro destinado à manutenção 
de salários e empregos.

Status: operacional.

Quem pode solicitar: empreendimentos informais, MEIs, micro e pequenas empresas.

Limites de financiamento: 

     Empreendedor informal: R$ 1.500,00. 

     Empreendedor formal com menos de 12 meses de atividade: R$ 3.000,00. 

     Empreendedor formal com mais de 12 meses de atividade: R$ 6.000,00.

O financiamento pode ser solicitado de forma on-line no endereço 

http://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/Parana-Recupera-Solicite-seu-Credito 

ou pelo telefone (41) 3200-5900.

Taxa de jurosGarantias Prazo de pagamento

Até 36 meses, com 

carência inclusa de 

até 12 meses.

0,41% a.m. 

(5,03% a.a.).
Aval dos sócios.

 Como acessar

http://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/Parana-Recupera-Solicite-seu-Credito


Fomento  Paraná
Microcrédito

Capital de giro destinado à manutenção 
de salários e empregos.

Status: operacional.

Quem pode solicitar: empreendimentos informais, MEIs e microempresas. 

Limites de financiamento: 

     Empreendedor informal com menos de 12 meses de atividade: R$ 5.000,00 

     Empreendedor informal com mais de 12 meses de atividade: R$ 10.000,00. 

     Microempresa com menos de 12 meses de atividade: R$ 5.000,00. 

     Microempresa com mais de 12 meses de atividade: R$ 20.000,00.

O financiamento pode ser solicitado de forma on-line no endereço 

http://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/Parana-Recupera-Solicite-seu-Credito 

ou pelo telefone (41) 3200-5900.       

Taxa de jurosGarantias Prazo de pagamento

Até 48 meses, com 

carência inclusa de 

até 12 meses.

0,91% a.m. 

(11,48% a.a.).
Aval dos sócios.

 Como acessar

http://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/Parana-Recupera-Solicite-seu-Credito


Fomento  Paraná 
Capital de Giro Emergencial

Capital de giro destinado à manutenção 
de salários e empregos.

Status: operacional.

Quem pode solicitar: micro e pequenas empresas. 

Garantias: aval do Fundo Garantidor de Investimento (FGI) ou carta de aval das 

Sociedades Garantidoras de Crédito (SGC).

Taxa de jurosLimite de financiamento Prazo de pagamento

$

Até 60 meses, com 

carência inclusa de 

até 12 meses.

0,68% a.m. 

(8,47% a.a.).
Até R$ 200 mil.

O financiamento pode ser solicitado de forma on-line no endereço 

http://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/Parana-Recupera-Solicite-seu-Credito 

ou pelo telefone (41) 3200-5900.

 Como acessar

http://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/Parana-Recupera-Solicite-seu-Credito


Pontos 
importantes

Para ter acesso às linhas de crédito anunciadas, as empresas devem estar com as 

certidões (CNDs) em dia e apresentar a documentação exigida. 

   l Aqui você encontra os documentos solicitados pela Fomento Paraná: 

       http://www.fomento.pr.gov.br/Credito/Cadastre-proposta-de-financiamento

   l E aqui a documentação do BRDE:  

       https://www.brde.com.br/financiamento/pessoa-juridica

Lembre-se: os bancos de desenvolvimento têm um prazo maior para análise e 

liberação de recursos, de 15 a 45 dias. 

Fique atento aos valores das tarifas de análise cadastral, em torno de 1,5% da 

operação, e aos custos da carta de aval das Sociedades Garantidoras de Crédito ou 

do Fundo Garantidor de Investimento, entre 3% e 4% da operação, em média, caso 

utilize essas modalidades.

Algumas linhas de crédito estão em fase de aprovação/regulamentação, porém, 

durante esse período, o empresário pode separar os documentos necessários e 

iniciar as tratativas, como abertura de solicitação, junto aos bancos. 

Dúvidas sobre as linhas do BNDES ou dos bancos de desenvolvimento 

podem ser esclarecidas pela equipe do Núcleo de Acesso ao Crédito do 

Sistema Fiep pelo e-mail nacpr@sistemafiep.org.br.

http://www.fomento.pr.gov.br/Credito/Cadastre-proposta-de-financiamento
https://www.brde.com.br/financiamento/pessoa-juridica



