
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, Fomento Paraná 

*Cálculo feito com base nas condições para MPME’s. Taxas simuladas com base no custo da TLP divulgada pelo BNDES em  maio (6,49% a.a.) 

e Spread do agente financeiro de 5% a.a para investimento. Não foram utilizados no cálculo os custos com outras taxas cobradas pelos agen-

tes financeiros, como taxas de análise de crédito. 

 
OBJETIVO 

TAXA APROX. 

Simulação* 

PARTICIPAÇÃO 
BANCO 

PRAZO TOTAL 

BNDES 

AUTOMÁTICO 

Financiamento para projetos de investimento de empresas 

de todos os setores 
1,06% a.m. 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 

1,06% a.m. Até 100% 

Até 10 anos com 

até 2 anos de ca-

rência  

BNDES CRÉDITO 

PEQUENAS    

EMPRESAS 

Empréstimo visando à manutenção ou geração de empre-

gos no limite de R$500.000,00 por cliente a cada 12 meses. 
1,14% a.m. 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. 
1,27% a.m.  Até 100% Até 4 anos 

INOVACRED 

Financiamento a empresas  para aplicação no desenvolvi-

mento de inovações, visando ampliar a competitividade das 

empresas no âmbito regional ou nacional.  

A partir de 

0,51% a.m. 
Até 90% 

Até 8 anos com 2 

anos de carência 

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  
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NOTÍCIAS 

Sistema Fiep assina convênio e vai atuar como correspondente da Fomento Paraná—saiba 
mais 

 

Inscrições para o Sinapse da Inovação Paraná são prorrogadas -  saiba mais  

http://agenciafiep.com.br/2019/04/04/assinatura-de-convenio-da-fiep-o-governo-do-estado-e-fomento-parana/
http://agenciafiep.com.br/2019/04/04/assinatura-de-convenio-da-fiep-o-governo-do-estado-e-fomento-parana/
http://www.fappr.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1936&tit=Inscricoes-para-o-Sinapse-da-Inovacao-Parana-sao-prorrogadas

