
LINHAS DE CRÉDITO
EMERGENCIAL

Coordenação de Capitalização e Serviços Financeiros
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ATUALIZADO EM
17/03/2022

Essa apresentação contém as principais linhas

de crédito emergencial anunciadas até a data

de 17 de março de 2022. 
As informações foram coletadas por meio da

veiculação de notícias oficiais na imprensa, do

acesso a sites das instituições financeiras e/ou

de contato direto com seus representantes.



ATENÇÃO!
As instituições financeiras poderão exigir a

abertura de conta corrente pessoa jurídica

para acesso às linhas de crédito;

A política de concessão crédito é exclusiva da

Instituição Financeira, podendo variar suas

exigências para sua análise;

Para a obtenção das linhas de crédito listadas

neste documento, a empresa e seus

respectivos sócios devem estar adimplentes.



INSTRUÇÕES  PARA FINANCIAMENTOS
Tenha em mãos o levantamento dos
investimentos e gastos projetados para

que consiga negociar melhor o crédito;

Separe os investimentos fixos

(máquinas, equipamentos), investimentos

pré-operacionais (despesas com reforma,

como pintura);

Apresente o valor que necessita para
capital de giro (estoques, valores devidos
a funcionários e fornecedores). A

separação facilita identificação dos

recursos necessários junto aos bancos, e

pode reduzir taxas ou extender de prazos; 

Faça um levantamento dos recebíveis
como vendas em cartão que podem ser

usados como garantia nas operações;

Negocie com o agente financeiro e

compare as condições oferecidas no

mercado;

Se já possuir financiamentos em aberto,

identifique se o contrato há cláusula de

seguro.



AgeRio - Crédito
Emergencial juros zero

Apoio aos empreendedores que foram atingidos pela

tragédia ocasionada pelas fortes chuvas em regiões do

Estado do Rio. Linhas de crédito a juro zero.

Municípios atendidos:
Aperibé, Laje do Muriaé, Miracema, Petrópolis e Rio
Claro 

PRAZO

até 60 meses

CARÊNCIA

até 12 meses

TAXA  DE  ABERTURA
DE  CONTRATO

3%

OBS:
A informações forem retiradas do site da Agerio na data de 17 de março de

2022 e podem sofrer alterações sem aviso prévio
Acesse:

https://www.agerio.com.br/credito-emergencial/

LIMITE  DE  CRÉDITO

de R$ 500,00 a R$ 500.000,00 

https://www.agerio.com.br/credito-emergencial/


Max. Carência

AgeRio - Crédito Emergencial

MEI

ME 

EPP

EMPREENDEDOR INFORMAL
OU PROFISSIONAL AUTÔNOMO

ACESSE:

SOLICITANTE Min.

https://www.agerio.com.br/credito-emergencial/

AGRICULTOR FAMILIAR

COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO
DE PRODUTORES

EMPRESA DE PETRÓPOLIS
COM FATURAMENTO INFERIOR
A R$ 90 MILHÕES 

6 meses

12 meses

12 meses

6 meses

12 meses

12 meses

 R$ 5.000,00 R$ 50.000,00

R$ 50.000,00 R$ 500.000,00

R$ 500,00 R$ 10.000,00

R$ 500,00 R$ 5.000,00

R$ 50.000,00 R$ 500.000,00

R$ 50.000,00 R$ 500.000,00

6 mesesR$ 500,00 R$ 10.000,00



Agerio Crédito Emergencial - Como solicitar
Acesse a página e clique em solicitar seu crédito1.

A solicitação também pode ser feita de forma presencial 

Petrópolis: Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrópolis, no Palácio Quitandinha e na Regional Serrana da Firjan.

Os atendimentos ocorrerão das 9:30h às 17h.

Em caso de dúvidas acesse FAQ preparada pela Agerio e tira suas dúvidas sobre o crédito emergencial.

                    https://www.agerio.com.br/duvidas/perfil/reconstruir-petropolis-credito-emergencial/

https://www.agerio.com.br/duvidas/perfil/reconstruir-petropolis-credito-emergencial/


2. Digite o seu e-mail



Agerio Crédito Emergencial - Como solicitar
3. Confirme o código recebido no e-mail cadastrado



Agerio Crédito Emergencial - Como solicitar
4. Selecione seu perfil



Agerio Crédito Emergencial - Como solicitar
5. Digite os valores de quanto seu negócio precisa e quanto seu negócio
poderia pagar por mês? 



Agerio Crédito Emergencial - Como solicitar

6. Digite os dados do seu negócio. 



Agerio Crédito Emergencial - Como solicitar

Após clicar em enviar, você receberá um e-mail com o número de protocolo
e é só aguardar o contato do agente financeiro da AGERIO.



Agerio Crédito Emergencial - Como solicitar

Para iniciar o pedido de crédito, serão solicitados somente o CNPJ, informações sobre o

faturamento e informações de contato.

Após a análise para aprovação do crédito, será solicitado as seguintes documentações :

As documentações podem variar de acordo com a análise da instituição 

Contrato Social;

Cartão CNPJ

Certidão PGFN (certidão negativa ou positiva com

efeito de negativa)

Certidão Ambiental

Mesmo para as empresas isentas, pode ser retirada

através do site colocando o CNAE da empresa:

http://200.20.53.7/pesquisacnae/cnae

RG e CPF dos sócios

Comprovante de residência com menos de 90 dias

Comprovação de faturamento

Se simples nacional: extrato dos meses 12/2019,

12/2020, 12/2021 e 01/2022

Se lucro real ou presumido: faturamento

assinado pelo contador e sócios dos anos de

2019, 2020, 2021 e janeiro de 2022.

RG , CPF, Certidão do cônjuge (casamento,

divórcio ou óbito)

Comprovante de conta bancária Pessoa Jurídica

(ex: extrato, print de aplicativo do banco).



LIMITE DE
CRÉDITO

PRAZO

CARÊNCIA

TAXA DE
JUROS

ACESSE:

LINHA

até 36 meses

até 12 meses

a partir de 1,69% a.m

Caixa econômica
Condições exclusivas para as áreas onde for decretado Estado de Calamidade Pública ou

Emergência pelo Poder Executivo, pelo prazo de vigência do Decreto e limitado a 180 dias,

quando não houver vigência expressa para a medida. 

R$ 125 mil

até 30 meses

até 12 meses

Sebrae + Caixa ME

até R$ 75 mil

Sebrae + Caixa - EPP

a partir de 1,79% a.m

Assistir video site do sebrae: https://bit.ly/3Bk8Q2K
Site da Caixa:

https://bit.ly/3Ly1D41 

até 24 meses

até 9 meses

Sebrae + Caixa MEI

até R$ 12,5 mil

a partir de 2,24% a.m

https://bit.ly/3Ly1D41
https://bit.ly/3Ly1D41
https://bit.ly/3Ly1D41
https://bit.ly/3Ly1D41


LIMITE DE
CRÉDITO

PRAZO

CARÊNCIA

TAXA DE
JUROS

ACESSE:

LINHA

Caixa econômica
Condições exclusivas para as áreas onde for decretado Estado de Calamidade Pública ou

Emergência pelo Poder Executivo, pelo prazo de vigência do Decreto e limitado a 180 dias,

quando não houver vigência expressa para a medida. 

Bens de Consumo Duráveis - BCD

até 60 meses

até 06 meses

até 100% do valor do bem

Variam de acordo
com faturamento,
rating e garantias

https://bit.ly/3oU7sis

até 60 meses

não informado

Variam de acordo
com faturamento,
rating e garantias

até R$ 2 milhões

Giro Caixa Fácil

https://bit.ly/3GYQztm

https://bit.ly/3oU7sis
https://bit.ly/3GYQztm


SERVIÇOS

Caixa econômica
Condições exclusivas para as áreas onde for decretado Estado de Calamidade Pública ou

Emergência pelo Poder Executivo, pelo prazo de vigência do Decreto e limitado a 180 dias,

quando não houver vigência expressa para a medida. 

Saque do FGTS por calamidade

Petrópolis: solicitação deve ser
feita até 2 de maio;
Italva: solicitação deve ser feita
até 3 de maio;

O prazo para retorno da análise
e crédito, caso aprovado o
saque, é de cinco dias úteis.

Solicitação deve ser feita pelo
aplicativo FGTS.

Pausa no pagamento
das prestações por
até 3 (três) meses, em  
financiamento
imobiliário.

Busque uma agência
da Caixa ou pelo
telefone 0800 104
0104

Crédito com pausa
Lotéricos e 

Correspondentes Caixa

Operações de capital de
giro com taxas prefixadas
a partir de 1,35% a.m..



BNDES Automático
Emergencial
Linha de apoio à retomada da atividade econômica em municípios afetados por

desastres naturais, por meio de financiamento a capital de giro isolado.

Quem pode solicitar: 
Empresários individuais, Micro, Pequenas e Médias empresas localizadas em

municípios de até 500 mil habitantes

Instituição financeira credenciada RJ:
AgeRio, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander

Para conferir a listagem completa dos agentes credenciados acesse:

PRAZO

Até 90 meses

CARÊNCIA

até 36 meses

TAXA  DE  JUROS

TFB/TLP/Selic + 0,95% a.a.
+ Spread AF (Taxa do

agente financeiro)

LIMITE  DE  CRÉDITO

Até R$ 2,5 milhões por cliente

a cada período de 12 (doze)

meses
Acesse:

https://bit.ly/bndesemergencial

bit.ly/3C9aNQ6

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-automatico-emergencial?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-automatico-emergencial?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fguia-financiamento%2Fcustos-financeiros%2Ftfb-taxa-fixa-bndes
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-automatico-emergencial?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fguia-financiamento%2Fcustos-financeiros%2Ftfb-taxa-fixa-bndes
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-automatico-emergencial?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fguia-financiamento%2Fcustos-financeiros%2Ftfb-taxa-fixa-bndes
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-automatico-emergencial?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fguia-financiamento%2Fcustos-financeiros%2Ftfb-taxa-fixa-bndes
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-automatico-emergencial?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fguia-financiamento%2Fcustos-financeiros%2Ftfb-taxa-fixa-bndes
https://bit.ly/bndesemergencial
https://bit.ly/bndesemergencial
http://bit.ly/3C9aNQ6


Composição Taxas de Juros BNDES - EXEMPLO
TFB - Taxa fixa BNDES: Totalmente fixa, sem qualquer alteração da taxa de juros ao longo do financiamento.

TLP: Composta de uma parcela pré-fixada e outra pós fixada.

Selic: Taxa referencial de mercado, integralmente pós fixada.

Spread BNDES: Operações indiretas - inclui a remuneração do BNDES e a taxa de intermediação financeira.

Operações diretas - inclui a remuneração do BNDES e a taxa de risco de crédito

Spread AF: Taxa do Agente Financeiro negociada entre a Instituição e o cliente.

Exemplo: Operação R$ 100 mil + Contratação em Março 2022
Taxa de Juros: TFB (11,01% a.a.) + Spread BNDES (0,95% a.a.) + Spread AF (4,00% a.a.)
Prazo Total: 90 meses incluindo 36 meses de carência (sem pagamento de juros na carência)

Sistema de Capitalização: SAC

Condições do Financiamento
Taxa final ao mês: 1,24% a.m.
1ª Parcela após a carência: R$ 4,8 mil em abril/2025
Última Parcela: R$ 2,9 mil em setembro/2029

Assista à palestra do BNDES, realizada em 23/02 no Centro de Atendimento ao Pequeno Empresário,
na sede da Firjan Serrana, em Petrópolis.
       Até 60 meses



Acredita Petrópolis -
SICOOB RIO

A linha de crédito especial AcreditaPetrópolis tem a proposta

de incentivar empresários a manterem seus negócios, viabilizar

empregos e fortalecer a atividade econômica em Petrópolis,

neste momento de reconstrução e recomeço.

PRAZO

Até 60 meses

CARÊNCIA

até 180 dias

TAXA  DE  JUROS

PRÉ-FIXADA a partir de
0,89% a.m.

LIMITE  DE  CRÉDITO

A depender da análise de

crédito

Acesse:
https://conteudo.sicoobrio.com.br/acredita-petropolis

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-automatico-emergencial?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fguia-financiamento%2Fcustos-financeiros%2Ftfb-taxa-fixa-bndes
https://conteudo.sicoobrio.com.br/acredita-petropolis
https://conteudo.sicoobrio.com.br/acredita-petropolis


COORDENAÇÃO DE DE CAPITALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINANCEIROS

Central de Relacionamento

0800 570 0800

servicosfinanceiros@rj.sebrae.com.br


