1. Banco do Empreendedor - Microcrédito Fácil
O Microcrédito Fácil é um programa desenvolvido pela FOMENTO PARANÁ para apoiar o
crescimento e fortalecimento de pequenos negócios, que movimentam a economia local.

1.1. Quem pode obter o financiamento?

1.2. O que pode ser financiado?
- Aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos;
- Recuperação, consertos e reparos de veículos, máquinas e equipamentos destinados ao uso da
atividade e assemelhados;
- Reforma e/ou ampliação de instalações próprias ou alugadas, desde que destinadas ao
negócio;
- Contratação de mão-de-obra acessória ao investimento fixo;
- Semoventes, desde que gerem receitas à finalidade proposta;
- Recursos destinados à manutenção da atividade operacional e da capacidade produtiva;
- Investimento fixo e capital de giro.

1.3. O que não pode ser financiado?
- Aquisição de veículos;
- Aquisição de imóveis/loteamentos/ponto comercial;
- Participação em sociedade;
- Empreendimentos e projetos que levem à degradação ambiental ou não atendam às leis de
preservação ambiental;
- Refinanciamento de bens adquiridos antes da data da entrada da solicitação de crédito;

- Exploração e comercialização de madeira nativa, quando o projeto não estiver acompanhado
de um programa de manejo sustentável e/ou reflorestamento de acordo com a legislação
vigente.

1.4. Quais são os valores e os prazos máximos de financiamento?

1.5. Qual o prazo máximo de financiamento?
Prazo máximo de até 36 meses, incluindo até 3 meses de carência.

1.6. Quais são as taxas de juros?
As taxas de juros são variáveis de acordo com a análise de risco de crédito do cliente. Além
disso, a FOMENTO PARANÁ incentiva a capacitação dos empreendedores, oferecendo uma
grande vantagem: Juros Menores!

* Consulte critérios para aceitação do curso de capacitação neste link
(http://www.fomento.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=296).
- Haverá a incidência de IOF, de acordo com as alíquotas e condições vigentes à época da
liberação dos recursos.
- TARIFA: Será cobrada Tarifa de Abertura de Cadastro e Serviços Financeiros conforme as
regras estabelecidas pela FOMENTO PARANÁ.

1.7. Quais são as garantias necessárias?
• Avalista (pessoa idônea, sem restrições cadastrais, cuja fonte de renda seja compatível com o
valor que será avalizado e não venha do empreendimento financiado).
Se necessário, o proponente poderá apresentar mais de um avalista.
- O Avalista deve possuir renda DISTINTA do empreendimento a ser financiado;
- O Avalista deve possuir 30% de sua renda líquida livre para cobrir a maior parcela mensal do
financiamento;

1.8. Como solicitar o financiamento?
A Fomento Paraná conta com uma rede de agentes de crédito espalhados em todo o estado,
para facilitar o acesso dos empreendedores paranaenses ao microcrédito.
Eles são responsáveis por orientar os empreendedores nos municípios, recepcionar os projetos e
a documentação necessária e por fazer o acompanhamento de toda a operação de crédito na
Fomento Paraná.
Para mais informações entre em contato com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
através da Sala do Empreendedor e procure por um Agente de Crédito.
Fone: 3901-1888

2. Banco do Empreendedor Micro e Pequena
Empresa
2.1. Objetivo
A linha de financiamento Banco do Empreendedor Micro e Pequenas Empresas, criada
pelo Governo do Estado do Paraná, é uma linha de crédito voltada para micro e pequenas
empresas que querem modernizar e ampliar suas atividades mantendo e gerando novos
empregos. Destinada a financiamentos acima de R$ 20.000,00.

2.2. Quem pode se beneficiar
- Micro Empresas (faturamento contábil menor ou igual a R$ 360.000,00, apurado nos últimos
12 meses), dos setores de indústria, comércio e serviços, localizadas no Estado do Paraná.

- Pequenas Empresas (faturamento anual entre R$ 360.000,00 a R$ 3.600.000,00), dos setores
de indústria, comércio e serviços, localizadas no Estado do Paraná.

2.3. Enquadramento
Os valores máximos dos financiamentos da linha Banco do Empreendedor Micro e Pequena
Empresa adota o seguinte critério:
- Micro empresa: Faturamento Contábil menor ou igual a R$ 360.000,00, apurado nos últimos
12 meses. - Valor do Financiamento: De R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$
200.000,00 (duzentos mil reais)
- Pequena empresa: Faturamento Contábil acima de R$ 360.000,00 até R$ 3.600.000,00,
apurado nos últimos 12 meses. Valor do Financiamento: De R$ 20.000,01 (vinte mil reais e
um centavo) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Limite de Financiamento:
Até 100% dos investimentos, observada a capacidade de pagamento do cliente.

2.4. Prazos
Até 60 meses, já inclusos nesse período a possibilidade de carência de 3 (três) até 12 meses,
conforme análise da necessidade.

2.5. Juros
A taxa de juros anual efetiva será composta por uma parcela fixa de acordo com o rating
apurado pela matriz de risco de crédito do proponente, somada à TJLP anual a ser aferida
conforme regra estabelecida pela FOMENTO PARANÁ, conforme na tabela abaixo:
Rating
A
B
C

Taxa de Juros a.a.
8,26% + TJLP*
9,04% + TJLP
9,43% + TJLP

(*) Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, fixada pelo Conselho Monetário Nacional e
divulgada até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência.

IMPORTANTE
Se você tem interesse em encaminhar uma proposta de Financiamentos para valores acima
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deverá realizar o cadastramento da sua proposta diretamente
no site da Fomento Paraná disponível em:
http://www.fomento.pr.gov.br
Ou para maiores informações entre em contato com um Gestor e Agente Financeiro da
Fomento Paraná Fone (41) 3200-5900.

3. SGC CENTRO SUL – PR
3.1. Quais os serviços que prestamos?
A SGC, ou Sociedade de Garantia de Crédito, é uma associação de empresas que visa facilitar o
acesso ao crédito de micro e pequenas empresas e também de micro empreendedores
individuais, através de emissão de cartas de garantias, dessa forma procurando oferecer
melhores taxas de juros junto aos parceiros conveniados.

3.2. Serviços Prestados:








Emissão de Cartas de Garantias de Crédito;
Facilitar o acesso ao crédito junto a Instituições Financeiras;
Linhas de Crédito com taxas menores aplicadas no mercado;
Assessoria administrativa (parceria com o Sistema Sebrae);
Assessoria técnica (parceria com o Sistema Sebrae);
Assessoria econômica e financeira (parceria com o Sistema Sebrae);
Auxiliar na elaboração de Plano de Negócios;

3.4. Linhas de Crédito (somente Empresas):




Capital de Giro;
Investimento Misto
Investimento Puro;

3.5. Prazo e Juros
Operações com valores mínimos de R$ 5.000,00 e máximo de R$ 150.000,00, conforme
faturamento bruto da empresa. Taxas de juros de 1,5% ao mês e prazo até 36 parcelas.

3.6. Como participar
Para ter direito a solicitação de garantia de credito, as empresas deverão associar-se à SGC
Centro Sul-PR de acordo com o porte da empresa.

MAIS INFORMAÇÕES: entre em contato com A SGC Ponta Grossa: Rua Comendador
Miró, 860 - Centro, 84010-160 | (42) 3220-7226 | e-mail: sgc@acipg.org.br
Ou procure a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa através da Sala do Empreendedor e
procure por um Agente de Crédito Fone: 3901-1888.

