PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO
LINHAS DE CRÉDITO NACIONAIS* – MAIO DE 2015
AGENTES

FONTE

PÚBLICO ALVO

FINALIDADE

PRAZOS

ENCARGOS

Carência

PROGRAMA DE
APOIO AO
TURISMO
REGIONAL
(PROATUR)

PROGRAMA DE
FINANCIAMENTO
DA AQUISIÇÃO
ISOLADA DE
MATÉRIASPRIMAS, INSUMOS
E MERCADORIAS
(CAPITAL DE
GIRO-INSUMOS)

BNDES
AUTOMÁTICO

BNDES
AUTOMÁTICO

BNDES Automático
Programa de Apoio
à Micro e Pequena
Empresa

FINEM
Financiamento à
Empresa

BNB
FNE

BNB
FNE
RECIN

BNDES

Empresas privadas de
pequeno-médio e
grande porte

Empresas industriais,
agroindustriais,
turísticas, comerciais e
de prestação de
serviços.

Médias e grandes
empresas

Implantação, ampliação,
modernização e reforma de
empreendimentos do setor
turístico, mediante o
financiamento de investimentos
e capital de giro (máximo de
35% do investimento fixo).

Apoio à produção industrial e
agroindustrial e às atividades
turísticas, comerciais e de
prestação de serviços.

Investimentos fixos:
Capital de giro associado

5,3% a.a. – para Bens de
Capital de pequena-média e
média empresa e 6,48% a.a
para outros itens;

TOTAL

Municípios fora do
Semiárido, Mesorregiões
e RIDEs de até 95%
pequena-média empresa,
85% média empresa, e
80% grande empresa.
05 anos

15 anos

7,6% a.a. – para Bens de
Capital de grande empresa e
8,24 a.a para outros itens.

FNE : Juros à taxa efetiva de
10,59% a.a., aplicável até
30/12/2014, reajustável
periodicamente pelo Governo
Federal.
RECIN: Juros divulgados pela
Área Financeira no DiaNet;
Tarifas e IOF.

http://www.bndes.gov.br/SiteB
NDES/bndes/bndes_pt/Instituc
ional/Apoio_Financeiro/Produt
os/BNDES_Automatico/turism
o_comercio.html
Micro, Pequenas e Médias
empresas: TJLP + 4,1% ao
ano.
Médias-Grandes e Grandes
empresas: Selic ou
UMBNDES/Cesta ou
US$/Cesta + 4,7% ao ano

LIMITE
FINANCIAMENTO

Até 24 meses, já incluída
carência de 3 meses.
O vencimento das operações
com recursos do RECIN terão
o mesmo vencimento das
prestações contratadas com
recursos do FNE.

Municípios no Semiárido,
Mesorregiões e RIDEs de
até 100% pequena-média
empresa, 95% média
empresa, e 90% grande
empresa.
Até 50% do valor dos
insumos utilizados por
empresas de prestação
de serviços, inclusive
turísticas, classificadas
como microempresas,
pequenas ou pequenasmédias.

OUTRAS CONDIÇÕES

Bônus de 15% sobre juros
para pagamento até a data de
vencimento para todas as
empresas.

Bônus de 15% sobre juros
para pagamento até a data de
vencimento para todas as
empresas.

Até 100% do valor do
orçamento da proposta,
nos demais casos.

Negociado

Até 90%

Municípios turísticos,
EMBRATUR

Prazos de carência e total das
operações definidos em
função da capacidade de
pagamento do
empreendimento, respeitado o
prazo total máximo de 240
meses

Até 90% do valor do
investimento financiável

----------------

Empresas ou
empresários
individuais.

Investimento fixo e misto

BNDES

Micro e pequenas
empresas

Investimentos fixos:
Capital de giro associado até
100% do investimento.

http://www.bndes.gov.br/SiteB
NDES/bndes/bndes_pt/Instituc
ional/Apoio_Financeiro/Produt
os/BNDES_Automatico/mpme
.html

IDEM

IDEM

Municípios turísticos,
EMBRATUR

BNDES

Médias e grandes
empresas

Investimentos fixos:
Capital de giro associado

http://www.bndes.gov.br/SiteB
NDES/bndes/bndes_pt/Instituc
ional/Apoio_Financeiro/Produt
os/FINEM/comercio_servicos.
html

IDEM

IDEM

Municípios turísticos,
EMBRATUR

DESENBAHIA

AGENTES

DESENBAHIA
PRODESE
Indústria,
Comércio e
Serviços

DESENBAHIA
CREDIFÁCIL GIRO

INOVACRED
DESENBAHIA

FONTE

DESENBA
HIA

PÚBLICO ALVO

FINALIDADE

ENCARGOS

PRAZOS

LIMITE
FINANCIAMENTO

Empresas, ou
empresários
individuais, atuantes
nas áreas de indústria,
comércio e serviços

Investimentos fixo e misto, tais
como: construção civil; reforma;
móveis e utensílios; aquisição
de máquinas e equipamentos
novos, inclusive de informática;
aquisição de softwares;
instalações e montagens;
aquisição de veículos utilitários;
capital de giro associado ao
investimento financiado

Empresas localizadas no
semiárido: 4,5% ao ano.
Empresas localizadas fora do
semiárido: 5,0% ao ano

Até 12 anos, incluídos até 3
anos de carência

Até 90% do valor do
investimento financiável

DESENBA
HIA

Empresas, empresários
individuais ou
empreendedores
individuais.

Financiamento de capital de giro

Micro e pequenas empresas:
1,25% ao mês.
Pequenas-médias, médias e
grandes 1,40% ao mês

Até 24 meses, incluídos até 3
meses de carência.

100%.
Valor até R$ 700 mil ou
20% da receita bruta
acumulada declarada no
ano fiscal anterior, o que
for menor.

DESENBAHIA

Empresas localizadas
na Bahia cuja receita
operacional bruta anual
ou anualizada seja de
até R$ 90 milhões.

Financiar projetos de
investimento em inovação para
a competitividade, que
impliquem um novo diferencial
no mercado, regional ou até
nacional, em que a empresa
beneficiária atua e que será alvo
do empreendimento financiado

TJLP - Redutor Nordeste

O prazo total de pagamento é
de até 96 (noventa e seis)
meses, incluída a carência de
até 24 (vinte e quatro) meses

Até 90%.
Valor até R$ 10 milhões

Pré-fixado
5,30% ao ano a 8,24% ao
ano, a depender do porte da
empresa e natureza do item
do projeto

Até 15 anos, incluídos até 5
anos de carência

Até 100%, a depender do
porte e localização do
empreendimento

Ver site do Banco do Brasil
www.bb.com.br Clique
“Empresa” e após BB A a Z –
selecione “Financiamentos”

FNE TURISMO

DESENBAHIA

Empresas privadas do
Setor de Turismo.

Investimento fixo e misto, tais
como:
construção, reforma e ampliação
de benfeitorias e instalações;
aquisição de máquinas e
equipamentos; móveis e
utensílios; capital de giro
associado ao investimento,
exceto para empresa de grande
porte

BANCO DO
BRASIL S.A.
PROGER

BANCO DO
BRASIL
S.A.

Pequenas, médias e
grandes empresas

Investimentos fixos:
Capital de giro associado

* Condições de financiamento sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Ver site do Banco do Brasil

Ver site do Banco do
Brasil

OUTRAS CONDIÇÕES

Bônus de adimplência para
empresas que pagam até a
data do vencimento: Micro e
Pequenas - 0,94% a.m.
(semiárido) ou 1,0% a.m. (fora
do semiárido); Pequena-média,
Média e Grande: 1,12% a.m.
(semiárido) ou 1,19% a.m.
(fora do semiárido).

Sobre os juros incidirão bônus
de adimplência de 15%,
concedido se o beneficiário
pagar as prestações até as
datas dos respectivos
vencimentos

Municípios turísticos,
EMBRATUR

INCENTIVOS FISCAIS ESTADUAIS
ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO

Diferimento de lançamento e pagamento de ICMS devido referente à aquisição de bens destinados a ativo imobilizado em projetos aprovados pelo
Governo, na implantação ou ampliação de empreendimentos hoteleiros, de acordo com Decreto No. 6734 de 09/09/1997, acrescido do Decreto No. 9513
de 10/08/2005

ICMS SOBRE CONSUMO DE
ENERGIA

Redução da alíquota de ICMS sobre consumo de energia elétrica para o setor hoteleiro de 25% para 12%, de acordo com Decreto No. 1.557 de
09/25/1992.

ICMS SOBRE EMBARCAÇÕES DE
RECREIO E ESPORTE

Diferimento do ICMS para fabricação e importação de embarcações para bases de charter ou componentes de embarcações destinadas ao recreio ou
esporte e redução da alíquota do ICMS de 27% para 7% na comercialização de embarcações para recreio ou esporte no Estado Decreto nº 12.415 de
08.10.10.

ICMS SOBRE COMBUSTÍVEL DE
AVIAÇÃO (QAV)

Redução do ICMS no serviço de transporte aéreo de passageiros para municípios baianos. Decreto nº 14.750 de 27.09.13.

PRINCIPAIS AGENTES FINANCEIROS
DESENBAHIA
Agência de Fomento do Estado da
Bahia

Gerência de Operações – Contato: Sr. Edson Sobrinho. Tel: (71) 3103-1374
Gerência Comercial – Contato: Sr. Marko Svec. Tel: (71) 3103-1002
Centro de Relacionamento: Cliente Consulta Banco do Nordeste Capitais e Regiões Metropolitanas:
(Tarifa de ligação local): 4020 0004 / Demais localidades: 0800 033 0004 / SAC Banco do Nordeste:0800 728 3030

BNB
Banco do Nordeste

Atendimento para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 033 3031
Site: www@bnb.gov.br / E-mail de contato: relacionamento@bnb.gov.br
Ouvidoria - Sugestões e reclamações:0800 033 3033

BANCO DO BRASIL
B N D E S

Contato de financiamento em qualquer agência.
Contato através do site www.bndes.gov.br

