LINHAS DE CRÉDITO PARA O TURISMO
Bancos Públicos Federais
Banco do Brasil
Instituição Financeira:
Nome da Linha de Crédito:
Finalidade:

Público-alvo:
Condições:
Taxa:
Carência: Pr
azo
total:
Limite da operação:
Como acessar:

Banco do Brasil S/A
Prorrogação Especial 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

Nas agências do BB (procure seu Gerente) ou pelo
Gerenciador Financeiro
Telefones de contato: 4004 – 0001 – Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 – Demais localidades
Página da Instituição bb.com.br/empresas/covid19.
Financeira:
Fonte: Banco do Brasil
Instituição Financeira:
Nome da Linha de Crédito:
Finalidade:
Público-alvo:

Condições:
Taxa:

Banco do Brasil S/A
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)

Carência:
Prazo total:
Limite da operação:
Como acessar:
Telefones de contato:

Não se aplica
Até 24 meses
Limite disponível em portfólio para cada cliente
Nas agências do BB ou pelo Gerenciador Financeiro.
4004 – 0001 – Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 – Demais localidades
Página da Instituição www.bb.com.br/mpe
Financeira:
Fonte:
Banco do Brasil

Fonte: Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros – Sebrae Nacional

Instituição Financeira:
Nome da Linhas de Crédito:
Finalidade:
Público-alvo:

Condições:
Taxa:

Banco do Brasil S/A
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)

Carência:
Prazo total:
Limite da operação:

Até 90 dias
Até 36 meses
Limite disponível em portfólio para cada cliente
Como acessar: Nas agências do BB (procure seu Gerente)
Telefones de contato: 4004 – 0001 – Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 – Demais localidades
Página da Instituição www.bb.com.br/mpe
Financeira:
Fonte:
Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal
Instituição Financeira:
Nome da Linha de Crédito:

Finalidade:
Público-alvo:
Condições:
Carência:

Caixa Econômica Federal
A CAIXA criou condições especiais em suas linhas
destinadas a micro e pequenas empresas.
AÇÕES ESPECIAIS VAREJO PJ - COVID 19
Capital de Giro
Pessoa Jurídica
Pausa Comercial – Operações de Crédito Caixa
Contratos adimplentes
90 dias

Taxa:
Carência:
Prazo total:
Limite da operação:

Giro Caixa Fácil (recursos da Caixa)
Taxas reduzidas (consultar canais de atendimento)
60 dias, podendo chegar a 6 meses
60 meses
R$ 2 milhões

Taxa:
Carência:
Prazo total:
Limite da operação:

Giro Caixa (recursos do PIS)
a partir de 0,83% a.m.
Não informado
24 meses
Não informado

Fonte: Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros – Sebrae Nacional

Taxa:
Carência:
Prazo total:
Limite da operação:

Taxa:
Carência:
Prazo total:
Limite da operação:

Giro Caixa (recursos do PIS)
a partir de 0,83% a.m.
Não informado
60 meses
Não informado
Caixa Hospitais
0,80% a.m. para operações com prazos de até 60 meses
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)

Como acessar:

- Pausa no Giro CAIXA Fácil e Crédito Especial Empresa:
também deve ser realizada por meio do portal;
- Contratação Giro CAIXA Fácil: Pode ser solicitada no
Internet Banking ou no telefone 0800 726 0505, opção 2;
- Cartão Empresarial: No APP ou no 0800 cartão;
- Os clientes interessados podem acessar o
site www.caixa.gov.br/caixacomvoce e selecionar a opção
desejada a partir de 31/03/2020.
- Chat na página www.caixa.gov.br/caixacomvoce
- Agência/Gerente de Relacionamento
Outras Informações: 0800 726 8068
Página da Instituição www.caixa.gov.br
Financeira:
Fonte: https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/20637/coronavir
us-caixa-anuncia-novas-medidas-de-estimulo-a-economiabrasileira
http://www.caixa.gov.br/comasuaempresa

Fonte: Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros – Sebrae Nacional

Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
Instituição Financeira:
Nome da Linha de Crédito:
Finalidade:
Público-alvo:

Banco do Nordeste do Brasil S.A.
CREDIAMIGO
Microcrédito para empreender
Empreendedores individuais ou reunidos em grupos
solidários, mesmo que não sejam formalizados.

Condições:
Taxa:
Carência:
Prazo total:
Limite da operação:
Como acessar:
Outras Informações:

As taxas que variam de 0,99% a 2,40% a.m.
30 dias
até 24 meses
R$ 21.000,00
https://www.bnb.gov.br/crediamigo/sobre
o Para crédito individual é necessária a garantia de
coobrigado
o A atuação do BNB é limitada aos Estados da Região
Nordeste + parte de MG e ES.
Página da Instituição https://www.bnb.gov.br
Financeira:
Fonte: Banco do Nordeste

Instituição Financeira: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Nome das Linha de Crédito: FNE Giro
Finalidade: Adquirir matéria-prima, insumos e estoque ou suprir as
necessidades imediatas de caixa.
Público Alvo: Empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões ao ano.
Condições:
Taxa: A partir 0,37% a.m.
Carência: Até 3 meses
Prazo total: Até 36 meses
Limite da operação: De acordo com o faturamento da empresa.
Garantia: Aval, hipoteca, alienação fiduciária, penhor e fiança.
Como acessar: Apresentar documentação da empresa para cadastro e
cálculo do limite de crédito.
A relação está disponível no endereço eletrônico:
https://www.bnb.gov.br
Outras Informações: As prestações recebem um bônus de 15%, incidentes sobre
os encargos do FNE quando pagas até a data de seus
vencimentos.
Informações adicionais: 0800 728 3030
Página da Instituição www.bnb.gov.br/mpe
Financeira:
Fonte: SEBRAE/PI

Fonte: Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros – Sebrae Nacional

Instituição Financeira: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Nome das Linha de Crédito: FNE MPE / FNE SOL EMPRESARIAL/ FNE SOL PF
Finalidade: Financiar a instalação, a expansão, a reforma, a modernização
da empresa e a aquisição de máquinas, equipamentos e
veículos.
Público Alvo: Empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões ao ano.
Condições:
Taxa: IPCA + 0,6909% a.a.
Carência: Até 4 anos
Prazo total: Até 12 anos
Limite da operação: De acordo com o faturamento da empresa.
Garantia: Aval, hipoteca, alienação fiduciária, penhor e fiança.
Como acessar: Apresentar documentação da empresa para cadastro e
cálculo do limite de crédito. A relação está disponível no
endereço eletrônico: https://www.bnb.gov.br
Outras Informações: As prestações recebem um bônus de 15%, incidentes sobre
os encargos do FNE quando pagas até a data de seus
vencimentos.
0800 728 3030
Página da Instituição www.bnb.gov.br/mpe
Financeira:
Fonte: SEBRAE/PI

Bancos Privados com atuação nacional

Bradesco
Instituição Financeira:
Nome da Linha de Crédito:
Finalidade:
Público-alvo:
Condições:
Taxa:
Carência:
Prazo total:
Limite da operação:
Como acessar:

Bradesco
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$ 500.000,00
Se correntista, pelo Bradesco Net Empresa, AppBradesco
Net Empresa, Autoatendimento ou na sua Agência.
Se não correntista, acessar:
https://banco.bradesco/naocorrentista/

Outras Informações: Não se aplica.
Página da Instituição www.bradesco.com.br
Financeira:

Fonte: Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros – Sebrae Nacional

Instituição Financeira: Bradesco
Nome da Linha de Crédito: Giro Fácil Bradesco
Finalidade: Compra de matéria-prima, investir em estoque e ajudar no
fluxo de caixa de empresa.
Público-alvo: Empresas com faturamento até R$ 5 milhões ao ano.
Condições:
Taxa: a partir de 1,85 % a.m. (*)
Carência: até 60 dias
Prazo total: até 48 meses
Limite da operação: até R$ 500.000,00
Como acessar: Se correntista, pelo Bradesco Net Empresa, AppBradesco
Net Empresa, Autoatendimento ou na sua Agência.
Se não correntista, acessar:
https://banco.bradesco/naocorrentista/
Outras Informações: (*) quanto maior o prazo, menor a taxa de juros.
Página da Instituição www.bradesco.com.br
Financeira:

OUTROS
Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos de Pernambuco (CEAPE-PE)

Instituição: Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos de
Pernambuco (CEAPE-PE).
Nome da Linha de Crédito: Ceape - Microcrédito Orientado
Finalidade: Financiar Capital de Giro
Público-alvo: MEI e empreendedores formalizados ou não
Condições:
Taxa: Taxas iniciam a partir de 2,32%
Carência: Não informada.
Prazo total: Não informado.
Limite da operação: R$ 15.000,00
Como acessar: http://ceape-pe.org.br/index.php/formulario-de-cadastro/
Outras Informações: CEAPE é uma instituição de microcrédito
A atividade financiada deve existir a no mínimo 6 meses
Página da Instituição http://ceape-pe.org.br/
Financeira:
Fonte: CEAPE

Fonte: Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros – Sebrae Nacional

SEBRAE

Fundo de Aval do Sebrae oferece garantia para os pequenos negócios.
Por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), o Sebrae pode
ser avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios.
A QUEM SE DESTINA




Pequenos negócios formalizados urbanos (Microempreendedores Individuais MEI, Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP)
Pequenas agroindústrias formalizadas conforme parâmetros da Lei Geral das Micro
e Pequenas Empresas.

COMO FUNCIONA?

O empreendedor deve consultar o gerente pessoa jurídica da instituição financeira na
qual possui relacionamento bancário e se informar sobre as linhas de crédito
adequadas às suas necessidades, bem como se a instituição é conveniada com o
Sebrae para operacionalizar o Fampe. Ainda deve consultar sobre a possibilidade
de incluir o Fampe como aval complementar, no caso das garantias reais e pessoais
não serem suficientes para atender os requisitos da instituição financeira.

A instituição financeira pode exigir a elaboração de um plano de negócios ou uma
proposta de crédito para dar andamento à análise de crédito.

A instituição financeira analisará a proposta de crédito e informará se será necessário
ou não o uso do Fampe. Sendo necessário, informará os valores e o incluirá na cédula
de crédito, podendo, conforme negociação, ser um item financiável.
IMPORTANTE:
Cabe à instituição financeira conveniada realizar todo o processo de análise de crédito para
a concessão de financiamento;


O Fampe não substitui totalmente a necessidade de garantias da própria
empresa, nem pode ser utilizado quando o cliente já possui todas as garantias exigidas
para o acesso a um financiamento. Desta forma, o banco conveniado ao Sebrae
somente pode exigir garantias para a parcela do financiamento não coberta;

O Fampe não é um seguro de crédito, portanto é necessário estar sempre em dia
com a dívida contraída junto à instituição financeira. Caso ocorra atrasos de
pagamento do financiamento e consequente inadimplência contratual, o agente
financeiro tomará todas as providências para a recuperação do crédito, inclusive por
via judicial, se assim julgar necessário, ficando sujeita às providências cabíveis.

CONDIÇÕES E LIMITES

O Fampe pode garantir de forma complementar até 80% de um financiamento com
uma instituição financeira conveniada, dependendo do porte empresarial e da
modalidade de financiamento, cujas faixas de garantia (aval) variam de R$ 10 mil a
R$ 700 mil, de acordo com a tabela abaixo:

Limites de garantia do Fampe por porte e modalidade

Porte Capital de giro

Desenvolvimento
Inv. fixo & capital Exportação: fase
tecnológico
de giro associado pré-embarque
& inovação

MEI

Até R$ 10 mil

Até R$ 30 mil

Até R$ 60 mil

Até R$ 100 mil

ME

Até R$ 60 mil

Até R$ 200 mil

Até R$ 300 mil

Até R$ 400 mil

EPP

Até R$ 100 mil

Até R$ 300 mil

Até R$ 500 mil

Até R$ 700 mil

Fonte: Resolução CDN 295/2018 – Regulamento Operacional do Fampe.

Mais informações: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/fundo-deaval-do-sebrae-oferece-garantia-para-os-pequenosnegocios,ac58742e7e294410VgnVCM2000003c74010aRCRD

FUNGETUR | MTUR
QUEM PODE BUSCAR FINANCIAMENTO?

R – Pessoas jurídicas de setor cadastradas no Cadastur.
ONDE FAZER O PLEITO?

R- Junto a um credenciado com atuação no seu estado. Link com relação dos
credenciados http://www.turismo.gov.br/fungetur

AS NOVAS MEDIDAS JÁ ESTÃO EM VIGOR?

R- O teto da taxa de juros (5%) para novos contratos, sim; as demais medidas estão
sendo formalizadas com cada credenciamento e em breve entrarão em vigor.

COMO FAZER O CADASTUR:

R- Através do link https://cadastur.turis,o.gov.br/. É gratuito e tem homologação
em até 5 dias úteis.

COMO PEGAR FINANCIAMENTO SEM TER GARANTIAS O SUFICIENTE?

R- Você poderá incorporar ao seu financiamento os encargos para complemento de
garantia através de fundos garantidores, como o FGI.
QUANTO POSSO SOLICITAR DE FINANCIAMENTO?

R- Até R$ 1.000.000 para capital de giro e até R$ 10.000.000 para projetos ou bens,
mas no momento o foco é no capital de giro.
O QUE PODE SER FINANCIADO?

Obras civis para implantação, ampliação, modernização e reforma;
Máquinas e equipamentos turísticos;
Capital de Giro.
(Portaria nº 166, 12 de junho de 2019

QUEM PODE OBTER RECURSOS E QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO?

Prestadores de serviços turísticos elencados no art. 21 da Lei 11.771/2018 e que
estejam cadastrados no Cadastur (www.cadastur.turismo.gov.br). O agente
financeiro define outros critérios para habilitação dos clientes.
Fonte: Ministério do Turismo - http://www.turismo.gov.br/fungetur.html

AGÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO DE PERNAMBUCO |AGE
MICROCRÉDITO

O programa de microcrédito tem como objetivo apoiar os pequenos
empreendedores que queiram melhorar a sua capacidade produtiva, comercial e
de prestação de serviços.
O QUE FINANCIA

Capital de Giro: matéria-prima, insumos, mercadorias, mão de obra e serviços.
Investimento Fixo: máquinas, equipamentos, mobiliários, pequenas reformas.

DOCUMENTAÇÃO
Contrato Social ou Requerimento do empresário, Certificado da condição de MEI (quando for
um empreendimento formal), com faturamento de até R$ 81.000,00/ano, CPF, RG e
comprovante de residência atualizado (últimos 2 meses).
QUEM PODE FINANCIAR

Microempresário, microempreendedor individual (MEI) e pessoa física.
GARANTIAS

• Aval de Terceiros (pessoa idônea com rendimentos suficientes para honrar a
dívida);
• Aval solidário (de 3 a 5 pessoas);
• Bens, máquinas e/ou equipamentos (novo ou seminovo), exceto nos casos em
que o bem constitui objeto do financiamento, que deverá ser novo.
Taxa de Juros
De 1,2%am até 4,00% am
Prazo de Pagamento
Até 36 meses
MICROEMPRESA
A linha de crédito para microempresas destina-se aos empreendedores que desejam realizar
investimentos ou complementar seu capital de giro, visando ampliar o volume de negócios e
aumentar a lucratividade, mediante apresentação de garantias compatíveis com a condição de
sua empresa e as normas da AGE.
Financiamento ou Empréstimo no valor máximo de R$ 50.000,00
Prazo Total: Até 36 meses, com até 6 meses de carência incluídos no prazo total
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Aquisição de matéria-prima, insumos para produção de bens ou serviços (mão de obra,
energia, tributos, entre outros); reposição ou aquisição de novos itens de estoque; certificação
técnica de produtos ou processos; novas tecnologias; pequenos bens (mobiliários,
computadores, móveis e utensílios) ou serviços.
QUEM PODE OBTER O CRÉDITO
• Empresas com faturamento anual até R$ 480.000,00;
• Microempreendedor Individual (MEI), Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(EIRELI) e microempresas do Simples Nacional;
• Com pelo menos um ano de atividade.
DOCUMENTAÇÃO

CPF, RG e comprovante de residência atualizado (últimos 2 meses). Contrato Social ou
Requerimento do Empresário. Controles financeiros que comprovem a capacidade de
pagamento das parcelas do empréstimo (ex.: fluxos de caixa, balancetes atualizados com DRE
acumulados e devidamente assinados pelo contador e um dos sócios responsáveis, balanço
patrimonial dos 3 últimos exercícios e relação de faturamento dos últimos 12 meses).
Declaração do IR do proprietário ou dos sócios.
GARANTIAS
Aval do(s) sócio(s), proprietário ou de Terceiros.
Taxa de Juros
De 1,2%am até 4,00% am
Prazo de Pagamento
Até 36 meses
PEQUENA E MÉDIA EMPRESA
Esta linha de crédito destina-se às empresas que estão à procura de empréstimo para capital
de giro ou buscam financiamento para aquisição de bens e/ou ampliação da capacidade
produtiva.
Valor máximo das operações: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
Prazo: Até 36 meses para empréstimos para capital de giro e até 48 meses para financiamento
para investimento fixo ou semifixo.
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Aquisição de matéria-prima, insumos para produção de bens ou serviços (mão de obra,
energia, tributos, entre outros); reposição ou aquisição de novos itens de estoque; certificação
técnica de produtos ou processos; bens (máquinas e equipamentos, veículos, reformas
estruturais; aquisição de novas tecnologias; mobiliários, computadores, móveis e utensílios).
DOCUMENTAÇÃO
CPF, RG e comprovante de residência atualizado (últimos 2 meses), Declaração do IRPF dos
sócios/avalistas; Contrato Social, Estatuto ou Requerimento do Empresário, Controles
financeiros que comprovem a capacidade de pagamento das parcelas do empréstimo (ex.:
fluxos de caixa, balancetes atualizados com DRE acumulados e devidamente assinado pelo
contador e um dos sócios responsáveis, balanço patrimonial dos 3 últimos exercícios e relação
de faturamento dos últimos 12 meses). Declaração do IR do proprietário ou dos sócios.
QUEM PODE OBTER CRÉDITO
Empresas com faturamento anual entre R$ 3,6 milhões e R$ 200 milhões, para operações de
empréstimos para capital de giro e de operações de financiamento para investimento fixo
e/ou semifixo.
GARANTIAS

Aval dos sócios e/ou aval de terceiros (pessoa idônea com rendimentos / patrimônio
suficientes para honrar a dívida); garantias reais (imóveis urbanos ou rurais, máquinas,
equipamento e/ou veículos). Para as operações de investimento, destinado à aquisição de
bens, poderá ser usado o próprio item financiado, assim como bens móveis ou imóveis que
correspondam a, pelo menos,130% do valor do financiamento.
Taxa de Juros
De 1,2%am até 4,00% am
Prazo de Pagamento
Até 48 meses (Capital de giro)
Até 48 meses (investimento fixo)
Carência
Até 6 meses
SERVIÇOS
Endereço: Av. Eng. Domingos Ferreira, 467 - 8° andar - Pina, Recife - PE
E-mail: age@age.pe.gov.br - de segunda a sexta-feira - 8h30 às 12h30 - 14h às 18h
Tel: (81) 3183-7450
Fonte: http://www.age.pe.gov.br/

