
NAC ALAGOAS 
E BNDES
APRESENTAM

Soluções para indústrias em meio
à crise econômica provocada pela
pandemia do Coronavírus



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) elaborou um

plano de ação com propostas de financiamento para resguardar a produção de

empresas de pequeno e médio porte. Com essa ação, a Rede de Núcleo de Acesso
ao Crédito (NAC), que é uma estrutura de atendimento ao setor empresarial

encontrada nas Federações Estaduais de Indústrias, está colaborando com serviços de

orientação, assessoria ao crédito.

 

A pandemia do COVID-19 aumentou a necessidade de crédito, o que motivou o

BNDES a ampliar a linha BNDES Crédito Pequena, para atender às Micro, Pequenas
e Médias Empresas (MPMEs) em suas necessidades de capital de giro, para honrar

pagamento de salários, fornecedores e tributos, entendendo que é uma das maiores

preocupações dos pequenos negócios em momento de crise.

BNDES CRÉDITO
PEQUENAS EMPRESAS

Nosso objetivo é oferecer crédito rápido e flexível para empresas de todos os portes, amortecendo

os impactos financeiros da pandemia sobre os empreendedores e contribuindo para a manutenção

de empregos no Brasil. Pelo menos R$ 5 bilhões estarão disponíveis para apoio às MPMEs. Confira

as adaptações para apoio do enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus:

 

Expansão da oferta de

capital de giro para

empresas com faturamento

anual de até R$ 300 milhões Ampliação do limite de

financiamento para R$
70 milhões por anoAs novas condições 

são válidas para 

operações protocoladas 

até 30/09/2020
CLIQUE AQUI E

CONHEÇA AS

INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS

CREDENCIADAS

ATENÇÃO!

Para contratação, a empresa deverá apresentar toda documentação exigida

para financiamento com recursos públicos, tais como: Certidão Negativa de

Débitos (CND), FGTS e RAIS.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas
http://


1. Taxas, prazos, valores, garantias, entre outros, são negociadas com o agente

financeiro;

2. O Banco envia a proposta para validação do BNDES;

3. Após análise, o BNDES realiza liberação do recursos;

4. O valor aprovado será repassado ao banco de relacionamento que passará

para a empresa.

QUEM PODE SOLICITAR?

Micro e pequenas

empresas e

empresários

individuais.

Médias empresas

com faturamento

de até R$ 90

milhões

Médias empresas

com faturamento

acima de R$ 90

millhões e até R$

300 milhões*

PRINCIPAIS DÚVIDAS

Gerência de

instituições financeiras

credenciadas, pelo

BNDES

Pelo canal MPME

(BNDES), com o

suporte operacional

da ASP Consultoria

COMO SOLICITAR?

TAXA DE JUROS

Custo financeiro:

TFB, TLP ou SELIC

Taxa do BNDES:

1,25% ao ano

Taxa do Agente

Financeiro:

Negociada entre

instituição

financeira e cliente

PASSO A PASSO



CONTATO
 

82 2121.3011 | 82 99324.8405
www.fiea.com.br/nac
nac.alagoas@fiea.com.br
 
POSTO DE ATENDIMENTO NAC/AL
 

Casa da Indústria Napoleão Barbosa, 5º andar
Avenida Fernandes Lima, 385
Farol - Maceió/AL | CEP: 57055-000

• A garantia é de livre negociação entre a instituição

financeira credenciada e a beneficiária do

financiamento, observadas as normas pertinentes do

Conselho Monetário Nacional.

• O cliente poderá complementar a garantia,

utilizando o BNDES FGI (Fundo Garantidor do

Investimento).

Até 100% do investimento

 

Prazo total de até 5 anos (60 meses)

Prazo de carência de até 2 anos (24 meses)

GARANTIAS

PARTICIPAÇÃO DO BNDES

PRAZOS

CLIQUE E ASSISTA NO YOUTUBE

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS 
DO ESTADO DE ALAGOAS
 

UNIDADE SINDICAL
Coordenador
Francisco Acioli 
 
Analistas NAC/AL
Erika Tenório
Rita Rocha
 

CLIQUE AQUI ESAIBA MAIS SOBRE
O CRÉDITO PEQUENASEMPRESAS!

https://www.youtube.com/watch?v=ZjeHH9GEJSg&feature=youtu.be
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas

