
à pandemia no setor da saúde

A t u a l i z a ç ã o
1 2  d e  j u n h o  d e  2 0 2 0

COVID-19
LINHAS DE CRÉDITO 
para o enfrentamento



CLASSIFICAÇÃO 
DOS PORTES DAS 
EMPRESAS

MICRO EMPRESA PEQUENAS EMPRESAS

MÉDIAS EMPRESAS GRANDES EMPRESAS

Faturamento anual até Faturamento anual entre

Faturamento anual entre Faturamento anual acima de

R$ 360 mil R$360 mil 
e R$4,8 mi

R$4,8 mi 
e R$300 mi

R$300 mi



Além das linhas de crédito acima, as Micro e Pequenas Empresas podem recorrer às instituições financeiras para obter crédito e contratar, como reforço de garantia, o
Fundo Garantidor para Investimentos - BNDES FGI. O BNDES FGI cobre até 80% do valor emprestado e tem um custo de contratação pequeno, visando a facilitação de
obtenção de financiamento bancário por aquelas empresas que têm dificuldade em apresentar garantias usualmente solicitadas pelos bancos.

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS de qualquer segmento

Onde pedir Utilização Prazo Carência Taxa de Juros Limite Garantia Informações 
Adicionais

Qualquer banco 
credenciado ao 

BNDES
Bancos

Qualquer banco. 
Em especial os 

bancos públicos: 
CEF e BB.

Bancos aderentes 
ao programa do 

governo
(BB, Safra, 

Bradesco, CEF, 
Itaú, Santander,

entre outros)

Capital de Giro

Capital de Giro 
ou Investimentos

Folha de 
Pagamento

Até 
5 anos

Até 
36 meses

Até 
30 meses

Até 
2 anos

Até 
8 meses

6 meses 
somente 

para juros

A taxa total 
praticada 

divulgada pelo 
BNDES varia 

entre 8% e 14% 
a.a. 

A taxa total é 
composta por 
SELIC + 1,25% 
a.a. + spread 

do banco

3,75% a.a.

Até 
R$ 70 milhões

Até 30% da 
receita bruta 
anual de 2019

Equivalente a 2 
meses da folha 
de pagamento

A garantia poderá ser 
complementada 

utilizando o BNDES 
FGI (Fundo 

Garantidor do 
Investimento)

Apenas garantias 
pessoais (e.g aval)

Folheto Técnico

Dúvidas

É necessário que 
a empresa 

mantenha o 
mesmo número 
de empregados 

por 60 dias.

É necessário que 
a empresa não 

dispense 
qualquer 

empregado sem 
justa causa por 60 

dias.

PRONAMPE

FOPAG
Empresas com 

faturamento até 
R$10 milhões

BNDES 
Pequenas Empresas 

Capital de Giro

-

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil
http://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial
https://www.safra.com.br/
https://banco.bradesco/html/classic/index.shtm
http://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx
https://www.itau.com.br/
https://www.santander.com.br/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndes-fgi/!ut/p/z1/tVRdk5owFP01PsaEL4W-oUNlEauuu1V52UkgQDqSIETd3V_fgNuZbbtiOzvyEpLce3LuObmBEdzAiOMjy7BkguOdmm-jwVPoTD3fnKNwsgpHyA2n2mJ0p2vmgwW_wwhGMZelzOGW8ITWT4zXkslD3CL0UC4K2kMp45jHDBeUS1GrecaazDJmicqjWkxIQgEZEA2YMbEAsZAJUptoQ4z0BA8tuG6pDJeTse-aWjgJNR0tH-3FcmX7xnxswqib6TkfXfhc1OZ3wK-vSRF1wwe_E5zfGR5y_XFomd5UmzhGo7VezcazTMmCZQ4YTwXcnMoabkpRycaNmkmqiETXzjoHBHY49h0ThejrvYXcxcO94ZmBgVb6W0AHma2qdnhZDiXnkdETfOSiKhSz1TszB3Gs4YEN0qFNgOnQGDiEGEB3BshyMI41I4b-Lz06BFd6sB_7feSqCya4pM8Sbv7jhu0Yz3ENykpkFS7UX3rgSbPRYoC4ogmTApR0f6BcbdOirGiN6ws-XMtS5WQ7Qc4943Ji2Cq_oimtaNU_VGo5l7Ksv_RQD51Op36L18_EsU8qtVIqYmeXe6hx-cOqziGp2DHR1JUc2kL_XvuIQi5qpd-fJ7_5fOlWG2aHz__StFfgrZvCB-i28Ppt4bVPwgfXXsRPNljzhJdFYRsvjIFouyi9dOYZZkRejNeQrsE2OL6Ovr0fQvcnTyprjQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/fb39573c-213a-41d1-8033-44fcde0e7015/Folheto_Apoio_MPME_com_splash_spreads_020320.pdf%3FMOD=AJPERES&CVID=n4es5ho
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/canais-atendimento/duvidas-medidas-emergenciais/!ut/p/z1/tVVNV6MwFP0tLlimCQ3lY3ZYsbVFbe30i40nhNBmTkkQ0lb99ROocxwdS2eOIxvg8d7NfffdBBjBBYwE2fEVUVwKstHvy8i-D71h0LduUdi7QybyO8NLf3YxxGiC4AxGMKJC5WoNl7FIWHnPRam42tIawUBrmTEDPWxZBkqZydJAlAjCS5AwQBQTCc-YUNJAyXbHE1KCjCX1nWWsWDFBuU6uVskpT-DSwV47thwTmMimwGKUAGIyAhwTmzZm1CPMg_OatjPudfu-ZYa90Gyj8dQdjSduH992LRg1d3WoR0cuH9X1DfDzU7JFzfCDtwRvr3CA_H437FjB0Ox5uJpLu7juXq-0LEStARephIt9XsJFLgtVTa7kimki0am1DgkDN-z2PQuF6PKug_zR9zscWAPNtf2S0EBmqbt1jsvRgfMdZ3s4FbLINLPJ6zBjm1KT2C5IHTcGlsco8OIYg7Zno45HCDUxhf1fejQIrvXgPx4eIl-bUQrFHhVcNLgx5YJUxqqdpx254WKtHZcXclWQTD-lW5FUH2oMQAttSSVBzrSNRW3NvGAlKY_M4VSVbme1kfFhf_kixq6uL1jKCla0toUOr5XKy28GMtB-v2_VeK2V3LXiQkdyTewwZQNVU_6wq0NKKjdcVn0l27rRP2MfUVjLUuv3fuWXOb-6enRzqV09Pke9wDKtsXN8zn-1ad_Dz84vkB9eTcLeFGG3a38tfOc_w78Vx7a_Fv6z7AenTsSPjd54ZP_jnvzsHyLPMhc_cQ6i5SgP0usAW1H8hJ9DNgfLwe75_Ob3m476Z2c_Af8rEN8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Além das linhas de crédito acima, as Empresas de Médio Porte podem recorrer às instituições financeiras para obter crédito e contratar, como reforço de
garantia, o Fundo Garantidor para Investimentos - BNDES FGI. O BNDES FGI cobre até 80% do valor emprestado e tem um custo de contratação pequeno,
visando a facilitação de obtenção de financiamento bancário por aquelas empresas que têm dificuldade em apresentar garantias usualmente solicitadas
pelos bancos.
1 Esta garantia para as empresas de Médio Porte ainda está pendente de regulamentação do governo.

MÉDIAS EMPRESAS de qualquer segmento

Onde pedir Utilização Prazo Carência Taxa de Juros Limite Garantia Informações 
Adicionais

Qualquer banco 
credenciado ao 

BNDES
Bancos

Capital de Giro Até 
5 anos

Até 
2 anos

A taxa total 
praticada 

divulgada pelo 
BNDES varia 

entre 8% e 14% 
a.a. 

Até 
R$ 70 milhões

A garantia poderá ser 
complementada 

utilizando o BNDES 
FGI (Fundo 

Garantidor do 
Investimento)

BNDES 
Médias Empresas 1

Capital de Giro

Folheto Técnico

Dúvidas

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndes-fgi/!ut/p/z1/tVRdk5owFP01PsaEL4W-oUNlEauuu1V52UkgQDqSIETd3V_fgNuZbbtiOzvyEpLce3LuObmBEdzAiOMjy7BkguOdmm-jwVPoTD3fnKNwsgpHyA2n2mJ0p2vmgwW_wwhGMZelzOGW8ITWT4zXkslD3CL0UC4K2kMp45jHDBeUS1GrecaazDJmicqjWkxIQgEZEA2YMbEAsZAJUptoQ4z0BA8tuG6pDJeTse-aWjgJNR0tH-3FcmX7xnxswqib6TkfXfhc1OZ3wK-vSRF1wwe_E5zfGR5y_XFomd5UmzhGo7VezcazTMmCZQ4YTwXcnMoabkpRycaNmkmqiETXzjoHBHY49h0ThejrvYXcxcO94ZmBgVb6W0AHma2qdnhZDiXnkdETfOSiKhSz1TszB3Gs4YEN0qFNgOnQGDiEGEB3BshyMI41I4b-Lz06BFd6sB_7feSqCya4pM8Sbv7jhu0Yz3ENykpkFS7UX3rgSbPRYoC4ogmTApR0f6BcbdOirGiN6ws-XMtS5WQ7Qc4943Ji2Cq_oimtaNU_VGo5l7Ksv_RQD51Op36L18_EsU8qtVIqYmeXe6hx-cOqziGp2DHR1JUc2kL_XvuIQi5qpd-fJ7_5fOlWG2aHz__StFfgrZvCB-i28Ppt4bVPwgfXXsRPNljzhJdFYRsvjIFouyi9dOYZZkRejNeQrsE2OL6Ovr0fQvcnTyprjQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/fb39573c-213a-41d1-8033-44fcde0e7015/Folheto_Apoio_MPME_com_splash_spreads_020320.pdf%3FMOD=AJPERES&CVID=n4es5ho
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/canais-atendimento/duvidas-medidas-emergenciais/!ut/p/z1/tVVNV6MwFP0tLlimCQ3lY3ZYsbVFbe30i40nhNBmTkkQ0lb99ROocxwdS2eOIxvg8d7NfffdBBjBBYwE2fEVUVwKstHvy8i-D71h0LduUdi7QybyO8NLf3YxxGiC4AxGMKJC5WoNl7FIWHnPRam42tIawUBrmTEDPWxZBkqZydJAlAjCS5AwQBQTCc-YUNJAyXbHE1KCjCX1nWWsWDFBuU6uVskpT-DSwV47thwTmMimwGKUAGIyAhwTmzZm1CPMg_OatjPudfu-ZYa90Gyj8dQdjSduH992LRg1d3WoR0cuH9X1DfDzU7JFzfCDtwRvr3CA_H437FjB0Ox5uJpLu7juXq-0LEStARephIt9XsJFLgtVTa7kimki0am1DgkDN-z2PQuF6PKug_zR9zscWAPNtf2S0EBmqbt1jsvRgfMdZ3s4FbLINLPJ6zBjm1KT2C5IHTcGlsco8OIYg7Zno45HCDUxhf1fejQIrvXgPx4eIl-bUQrFHhVcNLgx5YJUxqqdpx254WKtHZcXclWQTD-lW5FUH2oMQAttSSVBzrSNRW3NvGAlKY_M4VSVbme1kfFhf_kixq6uL1jKCla0toUOr5XKy28GMtB-v2_VeK2V3LXiQkdyTewwZQNVU_6wq0NKKjdcVn0l27rRP2MfUVjLUuv3fuWXOb-6enRzqV09Pke9wDKtsXN8zn-1ad_Dz84vkB9eTcLeFGG3a38tfOc_w78Vx7a_Fv6z7AenTsSPjd54ZP_jnvzsHyLPMhc_cQ6i5SgP0usAW1H8hJ9DNgfLwe75_Ob3m476Z2c_Af8rEN8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


GRANDES EMPRESAS hospitais e empresas de medicina diagnóstica

Onde pedir Utilização Prazo Carência Taxa de Juros Limite Garantia Informações 
Adicionais

Diretamente no 
BNDES

Diretamente no 
BNDES

Capital de Giro

Investimento 
para aumento de 

leitos ou 
aquisição de 

equipamentos e 
insumos 

necessários ao 
combate à 
pandemia

Até 
4 anos

Até 
5 anos

Até 
12 meses

A carência poderá 
ser aumentada 

para 18 meses se 
houver 

compromisso de 
manutenção dos 

empregos.

De 
3 a 24 
meses

A taxa total é 
composta por 

SELIC + 1,5% 
a.a.  + spread 

do BNDES.

A taxa fixa de 1,5% 
poderá ser 

reduzida para 1,1% 
a.a. se houver 

compromisso de 
manutenção dos 

empregos.

A taxa total é 
composta por 
TLP + 1% a.a.  + 

spread do 
BNDES até 
4,25% a.a.

De R$ 10 
até 

R$ 200 milhões 
por grupo 

econômico

De R$ 10
até 

R$ 150 milhões 
por grupo 

econômico

A garantia é de livre 
negociação.

(e.g. hipoteca, 
penhor, propriedade 

fiduciária, fiança, 
aval, garantia sobre 

recebíveis)

A garantia é de livre 
negociação.

As garantias 
poderão ser 

flexibilizadas para 
operações até R$ 50 

milhões.

BNDES 
Direto Emergencial

BNDES
Apoio Emergencial 

ao Combate da 
Pandemia 2

2 Somente para hospitais.

Dúvidas

Dúvidas

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-apoio-emergencial-coronavirus
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-apoio-emergencial-coronavirus


Rua Alvorada, 48, 8° andar - Vila Olímpia
São Paulo – SP – CEP 04550-000
+55 11 4305 4880

www.abramed.org.br

A situação em torno do COVID-19 é dinâmica e evolui rapidamente. Embora todo cuidado tenha sido tomado na
produção deste conteúdo, ela representa as informações disponíveis em um determinado momento.

Considere cuidadosamente as leis e orientações das autoridades antes de tomar uma decisão.LEGAL
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Realização:
www.mfmarketing.com.br www.machadonunes.com.br

http://www.mfmarketing.com.br/
http://www.machadonunes.com.br/
http://www.mfmarketing.com.b/

