
 

 

CRÉDITO PARA MPES: BNDES, BRDE e Badesul oferecem oportunidades aos pequenos 

negócios 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento, o Banco Regional de Desenvolvimento e o BADESUL 

Desenvolvimento – Agência de Fomento/RS, seguindo as ofertas de oportunidades aos 

pequenos negócios neste momento de crise, estão disponibilizando através de seus canais 

relevantes possibilidades de prorrogação de títulos e acesso a crédito. Confira as principais 

ações: 

 

BNDES 

O Banco Nacional de Desenvolvimento irá suspender os pagamentos de juros e principal por até 

seis meses para empresas com operações indiretas com o BNDES. Ou seja, os negócios que 

tomaram crédito de linhas do BNDES através das instituições financeiras poderão solicitar essa 

condição.  

Também foi anunciado o lançamento de R$ 5 bilhões para a ampliação de crédito para micro, 

pequenas e médias empresas. O montante, destinado a capital de giro, será repasse via 

instituições financeiras. A carência é de até 24 meses, e o prazo de financiamento, de até 60 

meses, taxa de juros média de 0,99% a.m. Os interessados devem procurar a instituição 

financeira a qual já possui relacionamento para verificar a possibilidade de contratação e/ou 

carência de pagamentos nos contratos ativos. Mais informações podem ser acessadas em 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-contra-o-coronavirus . 

 

BRDE 

O BRDE lançou o programa Recupera BRDE. A iniciativa prevê crédito emergência, com 

condições diferenciadas para as empresas dos principais setores afetados pelo COVID-19, como 

carência de até 24 meses e até 60 meses para pagamento além de  taxa de juros de 0,75% a.m. 

As operações acima de R$ 500 mil reais deverão ser solicitas através do site do BRDE, na aba 

de solicitar financiamento. Para as operações abaixo de R$ 500 mil, a solicitação é realizada 

através do e-mail: brders@brde.com.br.   

No RS a operacionalização de valores abaixo de R$ 500 mil reais será realizada pelas 

instituições financeiras parceiras, na sua grande maioria, cooperativas de crédito (Sicredi, Cresol, 

Sicoob, Unicred). A centralização da demanda será via BRDE, através do e-mail acima referido. 

 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-contra-o-coronavirus


Badesul   

O Governo Federal reforçou o recurso para o setor de Turismo através do FUNGETUR (Fundo 

Geral de Turismo) para novos financiamentos e para os contratos vigentes a suspensão por até 

06 meses o pagamento de parcelas.   

O prazo para os contratos é  de até 48 meses, com prazo de carência até 12 meses e taxa de 

juros aprox. 0,75% a.m.  

No RS, o Badesul é o agente operador. O contato nesse momento é realizado através do e-

mail: juliano.balestrin@badesul.com.br e Juliano.melo@badesul.com.br  
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https://www.badesul.com.br/noticias/detalhe/31619  
http://www.turismo.gov.br/fungetur.html  
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-contra-o-coronavirus  
https://www.brde.com.br/  
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