
Boletim Crédito e Financiamento 

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédi-

to do Paraná - NAC/PR, destaca neste informativo as condições das principais linhas de financiamento 

para a aquisição de máquinas e equipamentos, capital de giro e projetos de investimentos para o setor 

industrial além de notícias relacionadas ao tema crédito. 

Condições de Financiamento 

LINHAS BNDES 

 BNDES 

AUTOMÁTICO 

BNDES 

FINAME 

BNDES 

 GIRO 

CARTÃO 

BNDES 

OBJETIVO 

Financiamento para 

projetos de investi-

mento de empresas 

de todos os setores. 

Aquisição e comerci-

alização de máqui-

nas, equipamentos, 

sistemas industriais, 

bens de informática e 

automação, ônibus, 

caminhões e aerona-

ves executivas. 

Financiamento para 

capital de giro. 

Baseado no concei-

to de cartão de cré-

dito, visa financiar 

os investimentos 

das micro, peque-

nas e médias em-

presas (MPMEs) 

CUSTO  

FINANCEIRO 
TLP ou Selic TLP ou Selic TLP, Selic ou TFB 

1,39% a.m 

(jun/2018)   
TAXA DO BNDES 1,5%a.a. 1,5%a.a. 1,5%a.a 

*TAXA APROX. 

(simulação) 
14,07% a.a* 14,07% a.a* 15,1% a.a* 

TAXA AGENTE 

FINANCEIRO  

Negociada com o 

agente financeiro 

Negociada com o 

agente financeiro 

Negociada com o 

agente financeiro 
Não se aplica 

PARTICIPAÇÃO 

BNDES 
Até 100%. Até 100%. Até 100%. Até 100% 

CARÊNCIA Até 3 anos. Até 2 anos 3 a 24 meses Nenhuma 

PRAZO TOTAL Até 20 anos Até 10 anos Até 5 anos Até 4 anos 

Fonte: Bndes 

*As taxas simuladas com base no custo da TLP, 7,04% a.a, divulgada pelo BNDES em junho e Spread do agente financeiro de 5% 
a.a para investimento e 6% a.a para giro. Não foram utilizados para efeito de cálculo os custos de outras taxas cobradas pelos 
agentes financeiros, como taxas de análise de crédito, etc. 
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 Banco do Empreendedor 

Fomento PR 
Inovacred 

OBJETIVO 

Apoiar financeiramente a modernização e 

expansão das Micro e Pequenas Empre-

sas do Estado do Paraná.  

É uma linha de financiamento com recursos 

da FINEP, que tem o objetivo de ampliar a 

competitividade das empresas no âmbito 

regional ou nacional. 

CUSTO  

FINANCEIRO 
Selic TJLP** 

TAXA APROXIMADA 

(simulação) 
De 1,41% à 1,75% a.m. 

TJLP (6,6% a.a.) - fat. até R$: 16 milhões 

TJLP+ 1 - fat. de R$ 16 milhões até R$ 90 

milhões 

PARTICIPAÇÃO  Até 100% Até 90%** 

CARÊNCIA Até 1 ano Até 2 anos  

PRAZO TOTAL Até 5 anos  Até 8 anos  

Condições de Financiamento 

FINEP e Fomento Paraná 

Fonte: Fomento PR e Finep 
** Participação 90% para empresas com faturamento até faturamento até R$ 4,8 milhões. 
   80% para empresas com faturamento de R$ 4,8 milhões à R$ 90 milhões  

Crédito e Financiamento 

Notícias 

 Energia Solar -  BNDES muda regra e pessoas físicas podem investir em energia solar -  mais 

informações 

 Baixe a Cartilha Capital Empreendedor - Como as micro, pequenas e médias empresas po-
dem se beneficiar, da série sobre crédito disponibilizada pela Fiep -  mais informações 
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Mais informações sobre crédito e financiamento podem ser obtidas junto ao Núcleo de Acesso ao Crédito da 

Fiep, área especializada em crédito produtivo para o industrial paranaense.  

https://goo.gl/ABQh4a
https://goo.gl/ABQh4a
https://goo.gl/tDtQQM
http://www.sistemafiep.org.br/

