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

to NAC/PR, destaca neste informativo as condições das principais linhas de financiamento para a aquisi-

ção 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 

Fonte: BNDES 

*Cálculo feito com base nas condições para MPME’s. Taxas simuladas com base no custo da TLP divulgada pelo BNDES em outubro (7.40% 

a.a.) e Spread do agente financeiro de 5% a.a para investimento e 6% a.a para giro. Não foram utilizados no cálculo os custos com outras 

 
OBJETIVO 

TAXA APROX. 

Simulação* 

PARTICIPAÇÃO 
BANCO 

PRAZO TOTAL 

BNDES 

AUTOMÁTICO 

Financiamento para projetos de investimento de empresas 

de todos os setores 
14,2% a.a. Até 100% 

Até 20 anos com 

até 3 anos de ca-

rência 

BNDES 

FINAME 

Aquisição e comercialização de máquinas, equipamentos, 

sistemas industriais, bens de informática e automação, 

ônibus, caminhões e aeronaves executivas 

14,2% a.a. Até 100% 

Até 10 anos com 

até 2 anos de ca-

rência  

BNDES GIRO Financiamento para aquisição de capital de giro 15,3% a.a. Até 100% 
Até 5 anos com até 

2 anos de carência 

CARTÃO BNDES 
Baseado no conceito de cartão de crédito, visa financiar os 

investimentos das MPMEs. 

1,48% a.m. 

(out./2018) 
Até 100% Até 4 anos 

BANCO DO  

EMPREENDEDOR 

Apoiar financeiramente a modernização e expansão das 

Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná. Operado 

pela Fomento Paraná. 

De 1,10% à 

1,46% a.m. 
Até 100% 

Até 5 anos com 1 

ano de carência  

INOVACRED 

Financiamento a empresas  para aplicação no desenvolvi-

mento de inovações, visando ampliar a competitividade das 

empresas no âmbito regional ou nacional.  

De 6,6% à 

7,6% a.a. 
Até 90% 

Até 8 anos com 2 

anos de carência 
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NOTÍCIAS 

 
BNDES anuncia linha de crédito de R$ 2 bilhões para apoiar energias renováveis— 

confira aqui 

Governo lança programa com R$1 bilhão para financiar projetos de inovação—

confira aqui 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/27/bndes-anuncia-linha-de-credito-de-r-2-bilhoes-para-apoiar-energias-renovaveis.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/09/27/governo-lanca-programa-com-r-1-bilhao-para-financiar-projetos-de-inovacao.ghtml

