LINHAS DE FINANCIAMENTO PARA FOLHA DE 13º SALÁRIO

Linha de Crédito

BB Giro Empresa Digital

Estratégia 13º Salário:
FAMPE – Parceria CAIXA e SEBRAE,
PEAC MAQUININHAS

Capital de Giro 13º Salário

Público - Alvo:

Clientes Pessoa Jurídica

Clientes e Não Clientes Pessoas
Jurídicas, com faturamento até R$4,8
Clientes Pessoa Jurídica
milhões para FAMPE e PEAC
Maquininhas e até R$ 300 milhões
para GIRO FGI

Prazo:

3 a 48 meses

conforme a linha escolhida

Carência

até 12 meses, incluidos no prazo

Limites:

Capital de giro

Crédito destinada
especificamente à Pessoa
Jurídica para custeio de 13º
salário

13º Salário Safra

Capital de Giro 13º salário

Crédito Empresarial
Antecipação de 13º
Salario

BNDES CRÉDITO PARA
PEQUENAS EMPRESAS

Empresas que precisam de
crédito para pagar a folha
ou ajustar o fluxo de caixa

Clientes do Banco Pessoa
Jurídica

Clientes Pessoa Jurídica

Pequena, Média e Grande
Empresa

Cooperados Pessoa
Jurídica

Até 13 meses, desde que a
última parcela não ultrapasse
Dezembro de 2021

até 54 meses

até 12 meses (Capital de Giro)

12 meses

até 12 meses

até 12 meses, conforme
característica da linha de Até 60 meses
sua cooperativa

conforme a linha escolhida

até 120 dias para pagamento
da primeira parcela

Até 90 dias

90 dias para pagamento do
principal

3 meses

até 60 dias

Conforme características
da linha de crédito,
consulte a cooperativa.

até 24 meses

consulte seu gerente

Fampe: até R$ 125 mil, conforme o
porte;
PEAC Maquininhas: até R$ 50 mil

Até 100% da folha de
pagamento da empresa
relativa ao 13º salário

Consulte seu gerente para
verificar as condições

Definido de acordo com
porte do cliente e garantias
atreladas.

até R$ 100.000,00

até 100% da folha de
pagamento

até R$ 70 milhões

Taxas:

pré ou pós fixadas. São definidos
de acordo com o porte da sua
empresa e condições da
operação

Fampe: até 1,59% a.m. conforme o
porte;
PEAC Maquininhas: 6% a.a.

a partir de 1,25% a.m.

Benefícios

1) Após aprovadas as condições a
efetivação do contrato pode ser feita
digitalmente no BB Digital (novo
Gerenciador Financeiro)
2) Com possibilidade de reutilização
dos valores pagos

FAMPE: empresas que contratarem a
linha dentro da Estratégia 13° Salário Carências e taxas
terão redução de 0,10% nas taxas, de diferenciadas
acordo com o porte

Garantias

podem ser negociadas
diretamente com o banco

Varia conforme a linha, consulte o
banco.

Taxa mínima de 0,99% e
máxima de 5,66% ao mês,
Consulte seu gerente para
dependendo da garantia
verificar as condições
da operação e
relacionamento com o Itaú.
Desconto de 10% na taxa em
Giro e Contrato Conta
Garantida

Aval, Alienação de
Móveis/Imóveis e Cessão
Fiduciária de Direito Creditórios
de: Aplicação Financeiras
Investimentos, Duplicatas,
(CDB, Fundos)
Cartão e avalista

Super competitivas, de
acordo com o porte do
a partir de 1,29% a.m pré
cliente e garantias atreladas fixada ou CDI + 0,85% a.m
ao contrato

TLP, TFB ou Selic
taxas competitivas
+ 1,25% a.a. Taxa BNDES
conforme sua cooperativa
+ Taxa do agente financeiro

Inicio pagamento ano que
vem. Sem destinação
obrigatória.

Até 31.12.2020 (data de
Aumento de participação
protocolo da operação no
nos resultados da
BNDES pelo agente
cooperativa
financeiro).

Permite ainda à empresa
agregar todas as garantias

Duplicatas ou outras
garantias sujeitas a análise
de crédito.

1) Preferencialmente para
clientes com folha de
pagamento no Santander ou
em outro Instituição Financeira
2) Sujeito à análise de crédito
3) Contratação Via Agência

1) Correntista do Banco:
SafraEmpresas ou Gerente
Safra
2)
Não clientes necessitam
Agências Sicredi
abertura de conta que hoje
está bastante simplificada
3) Crédito sujeito à análise

conforme política e análise
de crédito do banco

conforme análise de
crédito da cooperativa

Duplicatas, Cheques e
Recebíveis de cartão.

Formas de acesso

1) Clientes do banco acessar o BB
Digital (novo gerenciador
financeiro);
2) Os prazos e taxas são definidos
de acordo com o porte da sua
empresa e condições da
operação
3)
Crédito Sujeito à aprovação
cadastral e de crédito.

1) Clientes do banco contatar seu
gerente de relacionamento;
2) Não clientes acessar o link:
https://www.caixa.gov.br/caixacoms
uaempresa e manifestar interesse na
linhas escolhida
3) Crédito Sujeito à análise e
aprovação.

1) Ser correntista do Banco e
ter o limite aprovado para a
operação
2) Contratação via Agência 3)
Crédito sujeito à aprovação e
demais condições do produto.

Importante:
a) Crédito sujeito a aprovação da Instituição Financeira
b) Condições comerciais apresentadas foram informadas pelas Instituições Financeiras Parceiras
c) Mais informações, consulte diretamente a instituição financeira.

1) Pelos canais oficiais do
Itaú Empresas na internet e
aplicativo
2) Mais informações:
https://www.itau.com.br/e
mpresas/emprestimosfinanciamentos/capitalgiro/

Micro, Pequenas e Médias
Empresas com faturamento
até R$ 300 milhões ano

1) Consulte um Gerente
nas agências Sicoob
UniMais ou Sicoob mais
próximo de sua empresa.
2) Crédito sujeito à análise.

A garantia é de livre
negociação entre a
instituição financeira
credenciada e a beneficiária
do financiamento,
observadas as normas
pertinentes do Conselho
Monetário Nacional.

1) Diretamente com agente
financeiro credenciado
BNDES
2) Veja os agentes que mais
operam essa linha e suas
taxas: https://bit.ly/3klmqZP

