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ANEXO II - PROGRAMAS PARA CAPITAL DE GIRO / CUSTEIO / COMERCIALIZAÇÃO 01/04/2017 A 31/12/2017 

PRODUTO 
 

FONTE PÚBLICO-ALVO FINALIDADE ENCARGOS PRAZO MÁXIMO LIMITES DE FINANCIAMENTO 

       
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
DE FINANCIA-

MENTO DA 
AQUISIÇÃO 
ISOLADA DE 

MATÉRIAS-PRIMAS, 
INSUMOS, 

MERCADORIAS E 
GASTOS GERAIS 

PARA O 
FUNCIONAMENTO 

DO 
EMPREENDIMENTO 

 
(FNE - GIRO) 

 
 
 
 

[MBOC-1101-4-13] 

 
FNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIN  

 
Pessoas jurídicas de 

direito privado, 
industriais, 

agroindustriais, 
turísticas, comerciais e 

de prestação de 
serviços, que realizem 
atividades produtivas e 

se enquadrem no 
público-alvo dos 

seguintes programas de 
crédito, 

alternativamente, 
excetuados os 

microempreendedores 
individuais (MEI): 

INDUSTRIAL, AGRIN, 
PROATUR, FNE-MPE,  

FNE-INOVAÇÃO, 
FNE-VERDE e 

SETORES 
COMERCIAL E DE 

SERVIÇOS. 
 
 

 
Apoio à produção industrial e 
agroindustrial e às atividades 

turísticas, comerciais e de 
prestação de serviços da 

Região Nordeste, mediante o 
financiamento da aquisição 

isolada do que se segue: 
 

a) matérias-primas e insumos 
utilizados no processo 

produtivo de indústrias e 
agroindústrias; 

b) mercadorias, inclusive 
máquinas, veículos utilitários, 

aeronaves, embarcações ou 
equipamentos, destinados à 
constituição de estoques de 

empresas comerciantes desses 
bens; 

c) insumos utilizados por 
empresas de prestação de 

serviços, inclusive turísticas; 

d) gastos gerais para o 
funcionamento do 

empreendimento, a titulo de 
ressarcimento/ reembolso. 

 

 
FNE:  

Juros à taxa efetiva 
aplicável de 01/04 até 

31/12/2017, reajustável 
periodicamente pelo 

Governo Federal. 
 

15,23% a.a. – para 
grande empresa. 

 
13,08% a.a. - para 

pequena, 
pequena-média, média 

e microempresa. 
  

Bônus de 15%  
sobre juros para 

pagamento até a data 
de vencimento para 
todas as empresas 

 
 
 
 

RECIN:  
Juros divulgados pela 

Área Financeira no 
DiaNet; Tarifas e IOF. 

 

 
 

Empresa Prestadora de 
Serviços: 

Até 24 meses, já incluída 
carência de 3 meses. 

 
Empresa Industrial, 

Agroindustrial, Turística e 
Comercial: 

Até 36 meses, já incluída 
carência de 6 meses. 

 
 
 
 
 
 

O vencimento das operações 
com recursos do RECIN terão 

o mesmo vencimento das 
prestações contratadas com 

recursos do FNE. 
 
 

O prazo total e a carência 
serão compatíveis com a 

atividade financiada. 
 

 
Limite de Financiamento: 
Até 100%  do valor do orçamento da 
proposta. 
 
 
 
Limite de Endividamento: 
 
Municípios do Semiárido, de baixa renda, 
das mesorregiões e RIDEs 
Microempresa: R$ 270 mil 
Pequena empresa: R$ 2,3 mi 
Pequena-média empresa: R$ 10 mi 
Média empresa: R$ 12,5 mi 
Grande empresas: R$ 15 mi 
 
Outros Municípios: 
Microempresa: R$ 200 mil 
Pequena empresa: R$ 1,7 mi 
Pequena-média empresa: R$ 7,8 mi  
Média empresas: R$ 9,5 mi 
Grande empresas: R$ 12 mi 
 
 


