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Informação/
Orientação

Promoção e 
Defesa de 
Interesses

Desenvolvimento 
de Projetos

- Posto de Informações 
FIERGS/BNDES (linhas, 
cadastro Finame e Cartão 
BNDES);
- Programas do Governo 
Federal e Estadual 
(Pronampe, Folha de 
Pagamento);
- Linhas e editais FINEP;
- Bancos, cooperativas e 
fintechs;
- Materiais informativos.

- Análise de MPs, leis e 
projetos, resoluções, etc;
- Elaboração de materiais 
técnicos (pareceres, cartas, 
comunicados, etc);
- Participação em reuniões de 
conselhos e comitês (FIERGS 
e sindicatos)
- Proposição de adequações 
ou novas linhas de crédito.

- Projetos e parcerias com 
bancos, cooperativas, 
fintechs, sindicatos, 
entidades de classe



O Pronampe 2021 foi aprovado?

Sim, agora ele é uma linha de crédito permanente.

Quais as principais mudanças do Pronampe 2020 para o 2021?

- Taxa de juros passou de Selic + 1,25%a.a. para Selic + até 6%a.a.

- O prazo total (incluindo carência) foi prorrogado de 36 para 48 meses

- Está PROIBIDA a venda de outros produtos, como por exemplo o seguro prestamista

- Possibilidade de portabilidade do crédito

Quais os bancos estão operando?

Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, Sicoob e Sicredi já fizeram operações.

Principais pontos de atenção

- Limite de crédito: R$ 150 mil por CNPJ

- Quantidade de empregos igual ou superior a 19/05/2020

- Data de emissão da CND





O que é?

Compartilhamento de dados e do histórico financeiro entre bancos com os quais as pessoas físicas e/ou jurídicas se
relacionam, desde que autorizado pelos usuários.

Qual o principal objetivo?

Espera-se a definição de melhores políticas de crédito, a oferta de serviços mais adequados aos diferentes perfis de
clientes e de segmentos da sociedade, bem como a facilidade na comparação de produtos e serviços ofertados pelas
diferentes instituições participantes e a programação financeira das pessoas e empresas.

Quando entra em vigor?

A partir de 13/08, as instituições financeiras estarão aptas a compartilhar entre elas os dados cadastrais de clientes
(como nome, CPF/CNPJ, telefone, endereço, renda/faturamento, etc) e informações relacionadas a conta corrente,
tarifas, entre outros.

Quais os bancos devem operar?

Estima-se que todas as instituições financeiras reguladas pelo Banco Central participem. Contudo, algumas serão
obrigatórias (BB, Bradesco, BNDES, Caixa, Itaú, Santander, etc) e outras opcionais (Pic Pay, Mercado Pago, Nubank, etc).

É seguro?

Somente podem operar as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Além disso, ele supervisionará todo o
processo e o usuário (PF ou PJ) pode solicitar o cancelamento a qualquer momento.

A qual instituição devo solicitar o compartilhamento de dados e serviços?

À instituição participante que vai receber os dados (instituição de destino) ou iniciar a transação de pagamento.





Cartão Empresarial
Isenção da 1ª anuidade 
do cartão com 
domicílio bancário 
(recebíveis) na Caixa

Cheque Empresa
Taxa 8,49%a.m.

Cesta de Serviço
6 meses de isenção ou 12 meses 
de 50% de desconto, até a cesta 
SUPER para novos correntistas 
ou correntistas sem cesta



Capital de Giro
Taxa Diamante –
Redução de até 28% na 
taxa balcão

FAMPE
Redução de 0,10 p.p na 
taxa de acordo com o 
faturamento (de 
1,09%a.m. até 1,49%a.m)

Giro Caixa FGI (PEAC)
Redução de até 0,06 p.p na taxa 
de juros para operações com 
garantia de AVAL + FGI.
Se a empresa faturar ACIMA de 
R$ 4.8 milhões, a taxa é 
0,9%a.m. pela parceria e de 
0,93%a.m. para faturamento de 
R$ 360 mil até R$ 4.8 milhões



- Empresas com 
faturamento anual 
acima de R$ 360 mil;
- Prazo: até 60 meses;
- Carência automática 
de 3 meses;
- Indexador: TR

CRÉDITO ESPECIAL 
EMPRESA
Pós-fixado

A partir de 
0,83%a.m.

As taxas dependem das garantias apresentadas e da análise de crédito

- Empresas com 
faturamento anual até 
R$ 30 milhões, 
inclusive MEI;
- Prazo: até 48 meses;
- Carência automática 
de 3 meses

CRÉDITO ESPECIAL 
EMPRESA
Pré-fixado

A partir de 
1,19%a.m.

- Empresas com 
faturamento anual até 
R$ 30 milhões;
- Prazo: até 60 meses;
- Carência: até 6 meses;
- Indexador: TR

BDC
Bens de Consumo

A partir de 
0,92%a.m.



- Rating C (gerado após a análise de risco);
- Valor do faturamento: entre R$ 360 mil e 
R$ 4,8 milhões;
- Valor do financiamento: R$ 100 mil;
- Garantia: fatura do cartão de crédito (50% 
do valor da operação – R$ 50 mil)

1,69%a.m.

As taxas dependem das garantias apresentadas e da análise de crédito

CRÉDITO ESPECIAL EMPRESA
Pós-fixado

1,25%a.m.

SEM PARCERIA

COM PARCERIA





Empresa preenche 
as informações no 

site

Equipe NAC RS confirma 
com o sindicato se a 
indústria é associada

NAC RS confirma na 
plataforma e a CNI 

envia para Caixa fazer o 
atendimento

Agência da Caixa 
solicita documentação 

para a empresa, faz 
análise de risco e 

apresenta as soluções

Indústria contrata ou 
não

Caixa reporta 
mensalmente para a 

CNI os resultados

Equipe NAC manda e-
mail para a indústria 

com cópia para o 
sindicato, explicando a 

parceria e abrindo o 
diálogo para 
associação

S

N



LEMBRE-SE

➢A aprovação está sujeita à avaliação de risco de

crédito.

➢ As condições de taxa de juros/prazo/garantias

podem ser diferenciadas de acordo com o

relacionamento do cliente e alteradas sem aviso

prévio.

➢ Mantenha o cadastro atualizado no banco.



Dúvidas e 

Informações

nac@fiergs.org.br

(51) 3347.8508

(51) 98916.0593

www.fiergs.org.br/nac


