Nº 2 – 5 de março de 2020

Badesul e Banrisul lançam linhas próprias para investimento
Recentemente o Badesul e o Banrisul lançaram linhas com recursos próprios para investimentos de longo prazo,
conforme quadro resumo abaixo.
Linhas

Itens Financiáveis




Banrisul
Fomento





Badesul +
Oportunidade



Prazos (em meses)

Custo
Financeiro

Participação máxima


Projetos de investimento;
Aquisição de
máquina/equipamento e
ônibus/caminhão nacionais
e importados (já
nacionalizados), novos e
usados (com até um ano
de emissão da NF);
Capital de giro associado
de até 30% do valor
financiado

Carência: até 12
Prazo Total: até 60

Máquinas e equipamentos
Investimentos fixos que
contemplem obras civis;
Capital de giro associado
de até 20% do valor
financiado

Carência: até 24
Prazo Total:
- até 60 para
máquinas e
equipamentos
- até 120 para
investimentos fixos

A partir de
0,69%a.m. +
IOF + 0,6% da
taxa de
análise



A partir de
0,61%a.m. +
IOF + taxa de
análise

Até 80% dos itens
financiáveis, sendo o
valor mínimo de R$
30 mil e máximo de
R$ 20 milhões (para
máquinas,
equipamentos, ônibus
e caminhões).
Para os casos de
financiamento de
projeto de
implantação: até 50%
do investimento

Até 100% dos itens
financiáveis.

Abaixo, detalhamos cada uma das linhas, incluindo como acessá-las.

CONSELHO DE ARTICULAÇÃO SINDICAL E EMPRESARIAL - CONASE
NÚCLEO DE ACESSO AO CRÉDITO – NAC/RS
Para maiores informações e/ou esclarecimentos, favor contatar-nos pelo telefone (51) 3347.8508/8566 ou pelo
e-mail nac@fiergs.org.br

Badesul + Oportunidade
A linha tem por objetivo apoiar investimentos para pessoas jurídicas de até R$ 10 milhões necessários para a
manutenção ou aumento de empregos ou à geração de renda.
Itens Financiáveis:
 Máquinas e equipamentos
 Investimentos fixos que contemplem obras civis;
 Capital de giro associado de té 20% do valor financiado.
Taxa de juros = Custo Financeiro + Spread Badesul
Sendo:



Custo Financeiro – CDI, SELIC ou TLP, conforme negociação entre o Badesul e a empresa
Spread do Badesul – 3,5%a.a.
Obs: Poderá ser realizado o bônus de 20% de adimplência sobre o spread.

No quadro abaixo exemplificamos o custo final:
Linha Crédito Pequenas Empresas
Custo Financeiro

CDI, Selic ou TLP

Spread do Banrisul

3,5% a.a

EXEMPLOS DE CUSTO FINAL
CDI

7,6% a.a (0,61%a.m.)

Selic

7,75% a.a (0,62%a.m.)

(*)

8,93% a.a (0,72%a.m.)

TLP

(*)Consideramos a previsão FOCUS-IPCA suavizado para os próximos 12 meses, disponibilizado pelo Banco Central (3,60% a.a) para fins de
demonstração. Lembrando que a inflação real variará mensalmente sobre o saldo devedor.

Prazo: Até 120 meses para investimentos fixos e até 60 meses para máquinas e equipamentos, incluindo
24 meses de carência.
Participação: Até 100% dos itens financiáveis.
Até o dia 13 de março de 2020, o Badesul estará protocolando pedidos de financiamento de todos setores da
economia (exceto setor público) com isenção de taxa de análise, ou seja, custo zero, em caso de aprovação do
projeto até 29.05.2020. Ainda, até a data final do protocolo aceitará na aquisição de máquinas isoladas somente a
alienação fiduciária da mesma, no entanto, o prazo total será de 7 anos com carência máxima de 3 meses.
Como solicitar: Entrar em contato com a área comercial do Badesul pelo telefone (51) 3284 5736.

Banrisul Fomento
Financiar projetos de investimento que contemplem obras civis (ex: implantação, construção e modernização), bem
como aquisição de máquina/equipamento e ônibus/caminhão. Estes últimos poderão ser nacionais e importados (já
nacionalizados), novos e usados, com até 1 (um) ano de emissão da NF. Há também a possibilidade de financiar
capital de giro associado, limitado a 30% do valor financiado.
Encargos financeiros:
 Taxa de Juros = CDI + spread Banrisul (a partir de 8,6%a.a./0,69%a.m.)
 IOF: A cada liberação haverá incidência de IOF e IOF adicional sobre valor liberado. - IOF padrão (diário)
de 0,0041% e IOF adicional de 0,38%
 Tarifa: conforme Tabela de Tarifas Pessoa Jurídica.
Participação: até 80% do investimento; para os casos de financiamento de projeto de implantação até 50% do
investimento.
Prazo: O prazo máximo de financiamento é de 60 meses e inclui os prazos de carência e amortização.
Forma de pagamento: encargos trimestrais durante a carência e parcelas mensais de amortização + encargos.
Garantias: aval dos sócios e/ou terceiros e propriedade fiduciária do(s) bem(ns) financiado(s). Em casos
excepcionais podem ser exigidas alienação fiduciária ou hipoteca de imóveis e aplicações financeiras (somente
aceita como garantia complementar).
Como solicitar: Diretamente com o Gerente PJ da agência que a empresa possui relacionamento.

