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O que é 
a linha especial?
Com o objetivo de auxiliar na recuperação da atividade econômica diante dos efeitos 

causados pela pandemia de Covid-19, o BRDE está disponibilizando uma linha de 

�nanciamento especial para as empresas da Economia Criativa do Rio Grande do Sul. 

Por isso, em parceria com o governo do Estado, o BRDE está oferecendo, como agente 

�nanciador, capital de giro para as empresas do setor, com a possibilidade de também 

�nanciar itens de investimentos para as atividades no pós-pandemia.

Fortemente afetados no último ano, esses segmentos vinculados à cultura, 

criatividade, conhecimento e inovação respondem por mais de 130 mil dos empregos 

formais no Estado, que registra também mais de 48 mil microempreendedores 

individuais que atuam em segmentos como música, artes visuais, cultura popular 

e artesanato, entretenimento, eventos, turismo cultural, entre outros.

• 



Por conta da importância cada vez maior da Economia Criativa na geração de emprego,

renda e inovação, o BRDE está viabilizando uma linha de �nanciamento especial a partir

de seu Programa Recupera Sul. As operações serão analisadas e contratadas através

do Internet Banking do BRDE.

Quem pode buscar 
o �nanciamento?

Vai simplificar 
a análise 
de crédito

Oferecer treinamento 
para melhor acesso ao 
crédito, auxiliando no 
planejamento e 
organização das 
empresas da 
Economia Criativa

Para garantir maior agilidade nas operações, o BRDE:

Quem pode buscar o �nanciamento?

Micro, Pequenas e Médias empresas de setores 
da Economia Criativa com sede no RS

MEIs poderão ser contemplados em linhas 
especí�cas do Banco, como o Microcrédito BRDE, 
ou através dos parceiros operacionais do banco

• 

• 
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O que pode ser 
�nanciado?

Capital de Giro

Possibilidade de �nanciamento de itens de investimentos para as atividades pós-pandemia (reforma das instalações, aquisição
de equipamentos, ampliação da estrutura e inovação) - com prazos diferenciados e análise conforme a demanda especí�ca

As operações deverão seguir a Tabela de Tarifas do BRDE / Cadastro satisfatório e que se enquadram nas Políticas de Crédito

• Prazo total de até 60 meses (com até 2 anos de carência incluídos)

• Pagamento de juros trimestrais durante a carência. 
  Após, pagamentos mensais (Sistema SAC)

• Custo da taxa SELIC mais juros entre 4 a 6% ao ano

Valores Máximos Prazos do �nanciamento e condições

Capital de giro limitado 
a 20% do faturamento 
bruto do exercício 
anterior da empresa 
ou do grupo econômico

Micro e Pequenas 
empresas (faturamento 
até R$ 4,8 milhões/ano): 
até R$ 200 mil

Demais empresas: 
até R$ 1,5 milhão

Outras linhas do Banco, 
com valores e prazos 
diversos
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Para terem acesso ao �nanciamento, as empresas precisarão ter o aval dos sócios, 

garantias imobiliárias ou de fundos garantidores, conforme avaliação do BRDE.

Para �nanciamentos de até R$ 200 mil, podem ter como única garantia um fundo 

garantidor (FGI ou FAMPE) no percentual de 80% e aval dos sócios da empresa.

• Fichas Cadastrais Pessoa Física e Jurídica (modelo BRDE).

• Identidade e CPF dos sócios e cônjuges.

• Última Declaração do IR e Bens dos sócios e cônjuges.

• Contrato Social/ Estatuto Social da empresa.

• Balanço Patrimonial e DRE dos 3 últimos períodos (ou Extratos do SIMPLES).

Garantias

Documentação Básica: Como pedir?

Solicitação de financiamento poderá ser via site:

e-mail:

brdepoa@brde.com.br

www.brde.com.br
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