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Ações para 
aplicação rápida



1. Identifique 
todos os custos e 

despesas



2. Diminua o máximo
que puder os custos

3. Negocie com locador 
melhores condições para 

pagamento



4. Negocie com seus
fornecedores e 
parceiros prazos
para pagamento

5. Atenção ao
controle do Estoque



6. Será necessário repensar
seu modelo produtivo

7. Ajustar a produção e
refazer o Planejamento do
negócio



1. Qual meu relacionamento com a Instituição Financeira?

2. Qual meu nível de endividamento?

3. Possuo restrições ou apontamentos no Sistema Financeiro como PF ou 

na PJ?

4. Minhas contas estão em dia?

Pontos de atenção para o empresário 



6 passos para se preparar para acessar o crédito

1 2 3

4 5

Tenha uma boa 

gestão financeira
Identifique a 

necessidade de crédito

Busque informações para 

escolher a instituição 

financeira

Analise os fatores de 

restrição

Elabore um documento 

com as informações  

reunidas

6
Efetue o pedido de 

financiamento



5 CRITÉRIOS QUE O BANCO ANALISA PARA CONCEDER 
CRÉDITO - 5 C’s

Colateral Capital

Caráter

Condições Capacidade

Avaliação das garantias 
possíveis a serem 
apresentadas

Momento atual da empresa, 
mercado de atuação, segmento,
situação financeira e  
perspectivas de mercado.

Este “C” deve fornecer informações
que possibilitem avaliar se as receitas
e despesas permitem o cumprimento
das obrigações a serem assumidas

Histórico financeiro da empresa
solicitante. Idoneidade empresa e sócios .

Patrimônio da empresa e
sócios e estrutura de capital
da empresa.



Medidas anunciadas com impacto nas MPEs



Diferimento do 
Simples 
Nacional

Na prática, os impostos contemplados no diferimento serão: 

Impostos Federais

• IRP -------------------- Imposto de Renda Pessoa Jurídica

• CSLL ------------------- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

• IPI ----------------------Imposto sobre Produtos Industrializados

• COFINS --------------- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

• PIS/PASEP 

• CPP -------------------- Contribuição Patronal Previdenciária

Impostos Federais

Competências e pagamentos

Março---- Outubro

Abril ------ Novembro

Maio ------ Dezembro

• ICMS ---------------- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

• ISS----------------- Imposto sobre Serviços

Impostos Estaduais e Municipais
Impostos Estaduais e Municipais

Competências e pagamentos

Março---- Julho

Abril ------ Agosto

Maio ------ Setembro



Adiamento do 
recolhimento
do FGTS por 

3 meses
Data limite para informar Conectividade Social 
ou eSocial: 20 de junho de 2020

Pagamento referente à suspensão:

1. Inicio : julho/2020 

2. Término: dezembro/2020

3. 6 parcelas fixas

4. Competências: 

Março/2020

Abril/2020

Maio/2020

Saiba mais: CLIQUE AQUI

Contribuições previdenciárias (INSS) 
Competências março e abril prorrogados 
para agosto e Outubro.

http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/suspensao-recolhimento-fgts/Paginas/default.aspx


Legislação Trabalhista

MP 927/20

Férias individuais e 
coletivas

a) Poderão ser determinadas e antecipadas
com aviso prévio de apenas 48 horas;

b) Pagamento das férias não será antecipado, e 
poderá ser feito até o 5º dia útil do mês
seguinte ao do início das férias;

c) O adicional de 1/3 das férias poderá ser pago
até dezembro/2020.

d) Férias coletivas não precisam ser 
comunicadas ao sindicato.

Principais pontos de atenção

Saiba mais: CLIQUE AQUI

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm


Legislação Trabalhista

MP 936/20

Principais pontos de 
atenção

1. Redução do salário e jornada de trabalho de 25%, 50% e 
70%;

Exemplo: Acordo de redução de 50%

Salário R$ 2.000,00 e trabalha 44 horas semanais 

Passará a receber: R$ 1.000 salário + auxílio proporcional seguro 
desemprego = R$ 739,94 e terá jornada de 22 horas por semana. 

Salário bruto total: R$ 1.739,94

Redução bruta real: 13%

2. A redução de salário e jornada de trabalho pode durar 
no máximo 90 dias.

3. Para outros % acordo deverá ser 

coletivo

Para Salários até R$ 3.135,00

Redução temporária da jornada e salários

Saiba mais: CLIQUE AQUI

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm


1. Acordo individual se a redução for de 25% receberá 
auxilio proporcional;

2. Para outros % deverá ser feito acordo coletivo no 
sindicato; 

3. Acordo de redução abaixo de 25% não receberá o 
auxílio emergencial

Redução temporária da jornada e salários

Legislação Trabalhista

MP 936/20

Principais pontos de 
atenção

Para Salários acima de R$ 3.135,00

Saiba mais: CLIQUE AQUI

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm


1. Para os acordos coletivos com % redução diferente 
das faixas estabelecidas pela MP, o Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda 
será pago nos seguintes valores:

2. Auxílio proporcional ao seguro desemprego que 
receberia de acordo com seus ganhos nos últimos
3 meses para complementar o salário;

• Até 25% ----------------------------sem compensação
• 25% a 49% ------------------------ 25% do seguro-desemprego
• 50% a 69% ------------------------ 50% do seguro-desemprego
• 70% ou mais --------------------- 70% do seguro-desemprego

Redução temporária da jornada e salários

Legislação Trabalhista

MP 936/20

Principais pontos de 
atenção

Atenção

Saiba mais: CLIQUE AQUI

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm


1. O governo se compromete a pagar 100% do
seguro-desemprego a que o trabalhador teria
direito, caso a empresa tenha faturamento anual de
até R$ 4,8 milhões;

2. Nesse caso, a empresa deixa temporariamente de
pagar o salário do empregado, que fica dispensado
do trabalho.

SUSPENSÃO DE CONTRATO

Legislação Trabalhista

MP 936/20

Principais pontos de 
atenção

Saiba mais: CLIQUE AQUI

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm


3. A suspensão pode ser de até dois (2) meses;

4. Empregos serão assegurados por igual período
subsequente.

5. Durante o período de suspensão contratual o
empregador deverá manter os benefícios pagos
aos empregados

SUSPENSÃO DE CONTRATO

Legislação Trabalhista

MP 936/20

Principais pontos de 
atenção

Saiba mais: CLIQUE AQUI

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm


Os acordos de redução ou suspensão deverão
ser comunicados formalmente em até 10 dias
ao:

a) Ministério da Economia

a) Sindicatos

ATENÇÃO

Legislação Trabalhista

MP 936/20

Onde registrar? 
Acesse AQUI

Saiba mais: CLIQUE AQUI

Plataforma Empregador WEB:

Calculadora MP 936: Clique AQUI

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
https://sd.maisemprego.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/index.jsf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/empregadores-ja-podem-prestar-informacoes-sobre-acordos-do-programa-emergencial-de-manutencao-do-emprego-e-da-renda
https://valorinveste.globo.com/ferramentas/calculadoras/calculadora-de-reducao-salarial/


Medidas anunciadas pelo Sistema 
Financeiro



MP 958/20

Facilitação do acesso ao 
crédito

Saiba mais: CLIQUE AQUI

Liberação de empresas e pessoas 
físicas de apresentação de 
documentos

MP dispensa os bancos públicos de exigirem dos clientes 
a apresentação:

1. Certidões de quitação de tributos federais;

2. Certificado de regularidade do FGTS; 

3. Comprovante de regularidade eleitoral. 

4. Isenção de consulta Cadastro Informativo de Créditos 
não Quitados do Setor Público Federal (Cadin)

5. A isenção não alcança tributos previdenciários.

A suspensão das exigências vale até 
30 de setembro deste ano.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
https://www.camara.leg.br/noticias/657019-mp-reduz-exigencia-de-documentacao-para-emprestimos-em-bancos-publicos/


MP 975/20

Programa Emergencial 
de Acesso a Crédito 

Saiba mais: CLIQUE AQUI

Destinado a Empresas de Pequeno Porte ou 
Médias Empresas

Objetivo: aumentar em até  R$ 20 bilhões o Fundo 
Garantidor para Investimentos - FGI

1. O FGI é administrado pelo BNDES

2. Ampliar a garantia exigida nas operações de crédito

3. Ampliar a concessão das linhas ofertadas pelo BNDES

4. Garantia será de até 80% do valor de cada operação 
da empresa com o agente financeiro

Publicada 02.06.2020

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-975-de-1-de-junho-de-2020-259639759


Posicionamento das Instituições Financeiras

✓ A medida vale para as instituições Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica 
Federal, Itaú Unibanco e Santander;

Medida anunciada pela Febraban:

✓ Prorrogação por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e 
jurídicas, estas envolvendo micro e pequenas empresas, para contratos vigentes em dia;

*Cooperativas Financeiras já sinalizaram a adesão 

✓ A medida só entrará em vigor para casos onde os empréstimos estejam 
com pagamento em dia.

Fonte: https://portal.febraban.org.br/noticia/3421/pt-br/

https://portal.febraban.org.br/noticia/3421/pt-br/


✓ Suspensão dos pagamentos de empréstimos e financiamentos por 6 meses;

✓ Válido para operações de crédito com linhas do BNDES;

✓ Operações diretas: solicitar diretamente na plataforma digital do BNDES;

✓ Operações indiretas: solicitar diretamente na Instituição Financeira de 

relacionamento a partir de 01.04.2020.

Suspensão Operações com Linhas do BNDES

Informações detalhadas: CLIQUE AQUI

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/suspensao-de-pagamentos/suspensao-de-pagamentos-para-operacoes-indiretas/!ut/p/z1/xVRdc6IwFP0tfeAREwwI7htDqayFcdW2Ci9OgADZlYQmUXb__UbXp52K0-l0mpd83Zxz7k1OQAa2IGP4SGusKGd4r-dpNtm5y1kQ-bYVLywE4dKK7pN7a2kFLy7YnAPgleZDkA2ffwEZyAqmOtWANGclkTvKpKLqUJwVGLDhLTFgRRlmBcUtYYpLA8qD7AiTmJslMTtc39rQQ4FN3hGBC06kSVlJBVFYnvi7gpYgraA9Rc7ENm1ieaaNXGx6Ze6Y-QSO8xJbxdSGl3wHEsqGy7E58emQuRcHkQaM4cPKgf6PpxUK7TmC6_ElIJ4-hpG9gPHiOwqhHwWxY4eP1myKLgEDJKkW6V4TuQ5ssDlS0oNnxkWrL3n9zhpEtxig-0GGYfjZ-HPhrc-FRx-En9_ylDbtWCRBUmtYrBr91isOtu82hoahP19fM18blDNFfiuw_RKH6oTrPc__fUc-y5GnMxOkIoKI0UHo5UapTn4zoAH7vh-dRY5qfhzlQq90mrPjQp2kSqrIm4KvynqLs-FS1-J_KtC1z62H_pi_Vl7_VDV1u0tC5Fy6_TGuEuWk_t3dX8P90XI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Taxa: 3,75% a.a.

Para que: Folha de pagamento

Prazo: até 30 meses

Para quem:  Para empresas com faturamento 
a partir de R$ 360 mil até R$ 10 milhões

Carência: 6 meses

Atenção: Negociação diretamente com o Agente Financeiro Credenciado e que possui relacionamento

Programa Emergencial de Suporte a Empregos

Linhas de crédito para capital de giro

Objetivo: financiar até 2 meses de salários

Limitador: até 2 salários mínimos por funcionário

Operação: recurso será transferido diretamente para o 
beneficiário final

Critério 1: a empresa não pode demitir nesses 2 meses

Critério 2: a empresa não pode estar inadimplente no 
sistema financeiro no período de 6 meses que 
antecedeu a Pandemia

Informações detalhadas: CLIQUE AQUI

Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, 
Itaú, Santander, Sicoob, Sicredi

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-emergencial-de-suporte-a-empregos/!ut/p/z1/tVRNc9owEP0tPXAUkr9Nby4hOMSUMGkK-JKRZdlWiyVHEtDk11cOk2EGAm4mU19k7Xrfvv14hilcwpTjLSuxZoLjtbmvUv8xmI-HceRayTixbDR_CO_m92HszIYu_AlTmBKuG13BVcZzqh4ZV5rpDXlF6KFK1LSHCsYxJwzXlGuhemjNeIUVaKQoJa7NW7Hheet4swBaU1nSNmYNcgrUphFSU9A6GklLodrMDWE5XJHQ831iE-AhGgCXogyEFslARovQLvJiQAIEF0elXMc-mlvx1Y8r79oezn2YXq50H4_OPBE6ij-BX3S1Mr0Mv2jr7WDw-kEyuB3F7gwlsxtnhKJ4mHju6NYaDxy4MhyC8yQDuNgyuoMPXMjaTP_-0GJaeAMrxDZwXBQCF5EChK5rA5taXkAc38ODAsaoI4PvfzLDRfib8LPwk64hGj3YcjqclgYW6wowXgi4rGnOcrPDh5VlChDBtcTmkKKVlNyoNpr9enpKIyMZ46V_NFxe0Mwb7CnSwdeV0lRUrkW2l3LEMyc01CUtqKSyv5HGXGndqK891EO73a7_Sqdfim0_k8bStIo0umtJKabpntp7WJVQpppjiJOBHW29d35g_yTqSZdqP9jy__Gben9nPgDQ1HXoPDMGfhfTkeOuJtuXb99Bmj07LwldgPZuzujLX9i1Fxs!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Detalhes

Pronampe
Programa Nacional de apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Objetivo: Apoiar Mei, micro e pequenas empresas por meio da oferta de garantia na concessão do crédito

Operação: Serão destinados cerca de R$ 16 bilhões para o FGO – Fundo Garantidor de Operações

1. Recursos poderão garantir até 100% do valor emprestado em cada operação;

2. As Instituições Financeiras participantes utilizarão recursos próprios na concessão do crédito;

3. Poderão ser operadores Bancos Públicos e Privados, Cooperativas de Crédito, Fintechs, e outras 
instituições de crédito autorizadas pelo Banco Central;

Lei Nº 13.999: Clique AQUI

Data de publicação : 19.05.2020

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.999-de-18-de-maio-de-2020-257394467


Detalhes

Pronampe
Programa Nacional de apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

4. Todos os tomadores dessa linha de crédito deverão preservar o quantitativo de empregados em número 
igual ou superior ao verificado na data da publicação desta Lei: entre a contratação do crédito e o 60º 
dia após o pagamento da última parcela,. 

5. Poderá ser utilizado o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) para complementar a 
garantia (desde que a Instituição Financeira possua convênio com para operar o fundo em questão).

6. As instituições financeiras serão dispensadas de exigir certidões ou seguir restrições para a concessão do 
empréstimo, como: Certidão de regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito – CND), Isenção de 
consulta ao CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal.



Porte
Receita bruta 

anual
Limite da operação

MEI

R$81.000,00 R$24.300,00

R$40.000,00 R$12.000,00

Microempresa
R$360.000,00 R$108.000,00

R$200.000,00 R$60.000,00

Empresa de 
Pequeno Porte

R$4.800.000,00 R$1.440.000,00

R$800.000,00 R$240.000,00Taxa: Selic + 1,25%a.a

Para que: investimentos e/ou capital de giro

Prazo: até 36 meses

Para quem:  Mei, micro e pequenas empresas com faturamento 
até R$ 4,8 milhões por ano

Carência: Retirada

Atenção: Negociação diretamente com o Agente Financeiro 
Credenciado e que possui relacionamento

Condições nas Linhas de Crédito para utilização do FGO

Pronampe
Programa Nacional de apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Limite de crédito: até 30% do faturamento  bruto de 2019
Para empresas com menos de 12 meses: 50% do capital social 
ou 30% faturamento  médio no período

Saiba mais: CLIQUE AQUI

Exemplos de limite de crédito

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/saiba-tudo-sobre-o-pronampe,90300604aa332710VgnVCM1000004c00210aRCRD


✓Por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), o Sebrae pode ser

avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios;

Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas

✓O Fampe pode garantir de forma complementar até 80% de um financiamento junto
a uma instituição financeira conveniada.

✓ Instituições Financeiras conveniadas no Estado do Rio de Janeiro:

AgeRio - Agência de Fomento do Estado

Banco do Brasil Santander

Bradesco Caixa Econômica Federal

Sicoob* em breve

Saiba mais: 
ACESSE AQUI

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/fundo-de-aval-do-sebrae-oferece-garantia-para-os-pequenos-negocios,ac58742e7e294410VgnVCM2000003c74010aRCRD


Fampe: Parceria Caixa Sebrae

Para que: Crédito para reforçar o capital de giro da sua empresa

Para quem: MEI, micro e pequenas empresas

Linhas de crédito para capital de giro
Fique atento as ofertas exclusivas nos canais digitais

Carência + Prazo: 

Microempreendedor individual: 9 meses + 24 meses

Microempresa: 12 meses + 30 meses

Empresa de pequeno porte: 12 meses + 36 meses

Taxa: 

Microempreendedor individual: 1,59%a.m

Microempresa: 1,39%a.m

Empresa de pequeno porte:1,19%a.m
Para maiores informações Clique aqui

Garantia: 80% por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas 

Empresas

Critério: 12 meses de faturamento comprovado e não pode ter 

restrições no CPF ou CNPJ

1º passo: Assistir vídeo tutorial na página do Sebrae:

ACESSE AQUI

2º passo: Acessar a plataforma da Caixa para solicitação da 

operação:

ACESSE AQUI

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/creditoassistido
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/creditoassistido
http://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa/caixa-e-sebrae/Paginas/default.aspx


Pesquise

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas
https://www.santander.com.br/hotsite/formulario-microcredito/
https://biva.com.br/
https://www.firgun.com.br/
https://www.nexoos.com.br/emprestimos-para-empresas/
https://bizcapital.com.br/
https://www.finpass.com.br/
https://www.sicredi.com.br/html/rio/
https://www.unicred.com.br/centralrjmt/solucoes
https://mutual.club/
https://www.creditas.com/
https://www.sicoobrio.com.br/
https://www.itau.com.br/empresas/emprestimos-financiamentos/capital-giro/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme/parceiros
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/index.shtm
http://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx
https://www.agerio.com.br/


Instituição 

Financeira
Logomarca Tipo de crédito Taxas Prazo /Carência Garantias Exigidas Observação

BNDES

Capital de Giro

1,25%a.a. + TJLP + 

taxa agente 

financeiro

Até 60 meses

Carência até 24 meses
Negociada caso a caso

Negociada diretamente com a 

Instituição Financeira

Crédito Folha 

Pagamento
3,75%a.a.

Até 30 meses

Carência 6 meses
-

Agentes credenciados: Banco do 

Brasil, Bradesco, Caixa 

Econômica Federal, Itaú, 

Santander, Sicoob, Sicredi, 

Banrisul.

Caixa

Capital de Giro –

Fampe

MEI: 1,59% a.m.

ME: 1,39% a.m.

EPP: 1,19% a.m.

Até 36 meses

Carência de até 12 

meses

Até 80% FAMPE
Prazo e carência vão variar de 

acordo com o porte empresarial.

Giro Caixa Fácil
A partir de 

0,57% a.m.

Até 60 meses
Negociada caso a caso -

Microcrédito
A partir de 

1,99% a.m
De 4 a 24 meses -

Para MEI e ME com faturamento 

até 

R$200 por ano

Banco do 

Brasil

BB giro digital 

Capital de Giro

A partir de 

0,84% a.m.

Até 24 meses

Carência de até 3 

meses

Negociada caso a caso -

BB giro empresas

Capital de Giro

A partir de 

0,84% a.m.

Até 36 meses

Carência de até 3 

meses

Negociada caso a caso -

Microcrédito - De 5 a 18 meses - Para MEI e ME 

Linhas de crédito para capital de giro Fique atento as ofertas exclusivas nos canais digitais

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-emergencial-de-suporte-a-empregos/!ut/p/z1/tVRNc9owEP0tPXAUkr9Nby4hOMSUMGkK-JKRZdlWiyVHEtDk11cOk2EGAm4mU19k7Xrfvv14hilcwpTjLSuxZoLjtbmvUv8xmI-HceRayTixbDR_CO_m92HszIYu_AlTmBKuG13BVcZzqh4ZV5rpDXlF6KFK1LSHCsYxJwzXlGuhemjNeIUVaKQoJa7NW7Hheet4swBaU1nSNmYNcgrUphFSU9A6GklLodrMDWE5XJHQ831iE-AhGgCXogyEFslARovQLvJiQAIEF0elXMc-mlvx1Y8r79oezn2YXq50H4_OPBE6ij-BX3S1Mr0Mv2jr7WDw-kEyuB3F7gwlsxtnhKJ4mHju6NYaDxy4MhyC8yQDuNgyuoMPXMjaTP_-0GJaeAMrxDZwXBQCF5EChK5rA5taXkAc38ODAsaoI4PvfzLDRfib8LPwk64hGj3YcjqclgYW6wowXgi4rGnOcrPDh5VlChDBtcTmkKKVlNyoNpr9enpKIyMZ46V_NFxe0Mwb7CnSwdeV0lRUrkW2l3LEMyc01CUtqKSyv5HGXGndqK891EO73a7_Sqdfim0_k8bStIo0umtJKabpntp7WJVQpppjiJOBHW29d35g_yTqSZdqP9jy__Gben9nPgDQ1HXoPDMGfhfTkeOuJtuXb99Bmj07LwldgPZuzujLX9i1Fxs!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.caixa.gov.br/empresa/credito-financiamento/capital-de-giro/giro-caixa-facil/Paginas/default.aspx?utm_source=cross&utm_medium=girocaixaa&utm_campaign=expansao-pj
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/obter-capital-de-giro/bb-giro-digital#/


Instituição 

Financeira
Logomarca Tipo de crédito Taxas Prazo /Carência Garantias Exigidas Observação

Bradesco

Giro Empresarial

Capital de Giro

A partir de 

0,94% a.m.

Até 36 meses

Carência de até 

2 meses

Negociada caso a caso -

Giro Fácil

Capital de Giro

A partir de 

1,85% a.m.

Até 48 meses

Carência de até 

2 meses

Negociada caso a caso -

Microcrédito - De 4 a 18 meses -
Para MEI e ME com 

faturamento até 

R$200 por ano

Santander
Capital de Giro

A partir de 

1,75% a.m.

Até 60 meses

Carência até 3 

meses.

Negociada caso a caso

A carência será ofertada para o 

cliente que possuir a 

maquininha (adquirente) do 

banco

Prospera 

Microcrédito
- - -

Para MEI: condições negociadas 

caso a caso

Itaú

Capital de Giro -

Até 54 meses

Carência até 3 

meses.

Negociada caso a caso -

Microcrédito
A partir de 

3,79% a.m
De 4 a 15 meses -

Para MEI e ME com 

faturamento até 

R$200 por ano

Linhas de crédito para capital de giro
Fique atento as ofertas exclusivas nos canais digitais

https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-financiamento/capital-de-giro/capital-de-giro.shtm
https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/financiamento-de-capital/capital-de-giro
https://www.itau.com.br/empresas


Instituição 

Financeira
Logomarca Tipo de crédito Taxas Prazo /Carência Garantias Exigidas Observação

Sicoob Capital de Giro
A partir de 

0,89% a.m.

Até 60 meses

Carência até 4 

meses.

Negociada caso a 

caso

Taxa especial para clientes indicados 

pelo Sebrae/RJ

bcredi
Empréstimo com 

garantia
Imóvel

Libera até 50% do valor da avaliação 

do imóvel

biz
Empréstimo 

empresarial

A partir de 

1,99% a.m.
Em até 24 vezes Empréstimo de até R$ 200 mil

creditas
Empréstimo com 

garantia

A partir de 

1,49% a.m.
De 18 a 60 meses Veículo

Empréstimo de R$ 5 mil a R$ 150 

mil

A partir de 

0,99% a.m.
De 60 a 180 meses Imóvel

Empréstimo de R$ 30 mil a R$ 3 

milhões, sendo até 60% do valor do 

imóvel

A partir de 

1,19% a.m.
Até 48 meses Consignado

Exclusivo para quem trabalha de 

carteira assinada em uma empresa 

conveniada

geru Empréstimo pessoal
A partir de 

2% a.m.
Até 36 meses - Empréstimo de R$ 2 mil a R$ 50 mil

ergoncredit

Antecipação de 

duplicata

A partir de 

1,70% a.m.
180 dias - -

Crédito parcelado
A partir de 

2,52% a.m.
De 6 a 24 meses - -

Simplic Empréstimo pessoal
A partir de 15,80% 

a.m.
Até 12 meses

Linhas de crédito para capital de giro
Fique atento as ofertas exclusivas nos canais digitais

https://www.sicoobrio.com.br/
https://www.bcredi.com.br/
https://bizcapital.com.br/
https://www.creditas.com/
https://www.geru.com.br/
https://www.ergoncredit.com.br/
https://www.simplic.com.br/


Instituição 

Financeira
Logomarca Tipo de crédito Taxas Prazo /Carência

Garantias 

Exigidas
Observação

Guiabolso Empréstimo
A partir de 

2,49% a.m.
Até 24 meses - -

Lendico Empréstimo pessoal
A partir de 

3,34% a.m.
Até 36 meses - Empréstimo de R$ 2,5 mil a R$ 50 mil

Moneyman Empréstimo pessoal
A partir de 

12,50% a.m.
Até 12 meses -

Empréstimos de R$ 500,00 a R$ 

2000,00

Nexoos Empréstimo
A partir de 

1,14%
De 2 a 24 meses - -

Pontte
Empréstimo com 

garantia

A partir de 

0,85% a.m.

De 60 a 240 

meses
Imóvel

Carência de até 6 meses e um mês ao 

ano sem pagar. Empréstimo de até 50% 

do valor do imóvel. Imóveis a partir de 

R$ 200 mil.

Rebel Crédito pessoal
A partir de 

2% a.m.
De 4 a 36 meses -

Até 45 dias para 

começar 

a pagar.

Linhas de crédito para capital de giro
Fique atento as ofertas exclusivas nos canais digitais

https://www.guiabolso.com.br/
https://www.lendico.com.br/
https://www.moneyman.com.br/
https://www.nexoos.com.br/
https://www.pontte.com.br/
https://www.rebel.com.br/


Obrigado!

Guilherme Reche
guilherme.reche@rj.sebrae.com.br

Coordenação de Produtos Financeiros
servicosfinanceiros@rj.sebrae.com.br

Plataforma Sebrae Especial Coronavírus

Portal Vamos Vencer – Ministério da Economia

Acesse também:

http://especialcoronavirus.rj.sebrae.com.br/
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/covid-19

