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Nº 2 – 26 de janeiro de 2022 

Governo Estadual lança Programa de crédito Juro Zero 

 

Para impulsionar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, por meio da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e dos bancos de fomento Badesul e BRDE, lançou em 20 

de janeiro de 2022, o programa Avançar no Desenvolvimento Econômico. Serão disponibilizados R$ 

100 milhões em recursos do Estado para o pagamento de juros em operações de crédito 

disponibilizadas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

A iniciativa, que deve viabilizar a injeção de até R$ 600 milhões nas empresas gaúchas, tem o 

objetivo de facilitar o acesso ao crédito e fomentar a qualificação das empresas, estimulando a 

circulação de bens e serviços. Confira no quadro abaixo os limites de valores e os prazos para 

carência e pagamento: 

 

Enquadramento Limite por operação Carência Amortização 

Microempreendedor 

Individual (MEI) 

R$ 10.000,00 3 meses 12 meses 

Microempresas  R$ 30.000,00 3 meses 33 meses 

Empresas de 

Pequeno Porte 

(EPP) 

R$ 100.000,00 3 meses 33 meses 

 

Ressaltamos que os limites por operação estão sujeitos a análise de crédito e garantias, conforme 

exigência das instituições financeiras. Por isso, uma parceria com o Sebrae permitiu o aporte de R$ 

10 milhões ao RS Garanti, Associação Garantidora de Crédito, para permitir que empresas que não 
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atendem aos critérios dos bancos possam acessar os recursos oferecendo carta-garantia. Com o 

aporte ao fundo garantidor, as empresas poderão contratar garantias até R$ 80 milhões. Em caso 

de inadimplência, os juros das parcelas atrasadas serão de responsabilidade do tomador de crédito. 

Ainda, empresários que aderirem ao programa também terão a oportunidade de receber consultoria 

e capacitações do Sebrae. A instituição vai oferecer acompanhamento aos empreendimentos por 

meio de capacitações para fortalecer processos de gestão corporativa. A adesão ao 

acompanhamento e capacitações do Sebrae é facultativa. 

 

COMO CONTRATAR O FINANCIMENTO JURO ZERO? 

A partir do dia 1 de fevereiro a contratação do crédito estará disponível na rede credenciada e a 

expectativa é que em até 3 meses as operações estejam contratadas e os valores liberados para as 

empresas. 

Para financiamentos junto ao Badesul, o empreendedor poderá solicitar diretamente ao banco. No 

caso do BRDE, o atendimento aos interessados será realizado por meio das cooperativas de crédito 

conveniadas (Sicredi, Sicoop, Cresol), que irão cadastrar os pedidos, verificar a documentação 

necessária para a liberação das operações e orientar as empresas. 

 

Sendo o que nos cabia informar no momento, permanecemos à disposição para qualquer 

esclarecimento. 

 


