Principais Linhas de Crédito do BADESC

Máquinas e Equipamentos
FINAME
Financiamentos para a produção e a comercialização de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, credenciados no BNDES.
Beneficiários
Empresas de qualquer ramo de atividade e porte.
Itens Financiáveis
Máquinas e equipamentos novos, aí incluídos os conjuntos e sistemas industriais
Taxa de Juros:
MPME: TJLP + 6,6%a.a. (BNDES)
Demais: TJLP + 7% a.a (BNDES)
Prazo/Carência: até 60 meses com carência de até 24 meses
Participação:
MPME até 80%
Demais até 70%

Projetos
BNDES Automático

FINEP Inovacred

Financiar projetos de investimentos cujos valores de financiamento sejam O objetivo do programa é disponibilizar suporte financeiro às empresas e
inferiores ou iguais a R$ 20 milhões por beneficiária, a cada período de 12 outras instituições em SANTA CATARINA para investimentos em introdução
de novos produtos, processos, serviços, marketing ou inovação
meses.
organizacional, bem como o aperfeiçoamento dos já existentes, no ambiente
produtivo ou social, visando ampliar a competitividade das empresas no
Beneficiários
mercado.
Empresas de qualquer ramo de atividade e porte.
Itens Financiáveis
- Obras civis, montagem e instalações;
- Máquinas e equipamentos novos
- Móveis e utensílios, não isoladamente;
- Gastos com estudos e projetos de engenharia relacionados ao investimento;
- Gastos com Qualidade e Produtividade, Pesquisa e Desenvolvimento,
Capacitação Técnica e Gerencial, Atualização Tecnológica e Tecnologia da
Informação;
- Despesas pré-operacionais;
- Gastos com a comercialização de novos produtos e serviços;
- Gastos com treinamento de pessoal;
- Capital de giro associado ao investimento fixo.
Taxa de Juros:
TJLP + 11,6% a.a. (BNDES)

Itens Financiáveis
O programa financia investimentos destinados à:
a) Inovação de Produto: introdução de um bem ou serviço novo ou
significativamente melhorado;
b) Inovação de Processo: implementação de um método de produção ou
distribuição novo ou significativamente melhorado;
c) Inovação Organizacional: implementação de um novo método
organizacional nas práticas de negócio da empresa ou instituição, organização
de seu local de trabalho e/ou suas relações externas;
d)Inovação de Marketing: implementação de um novo método de marketing
com mudanças significativas na concepção, posicionamento, promoção ou
fixação de preços do produto.
Taxa de Juros: TJLP (Micro e Pequenas); TJLP +1% (médias empresas).
Prazo/Carência: Até 96 meses, incluídos até 24 meses de carência.

Prazo/Carência: Negociado em função do empreendimento (max. 120m)

Participação: Micro empresas até 90% e Pequenas/Médias até 80%.

Participação: Negociado em função do empreendimento (max. 80%).

Limites: de R$ 150.000,00 a R$ 10.000.000,00 (limitado a R$ 2.000.000,00
para empresas com faturamento até R$ 16 milhões).

Nota: Informações recebidas do BADESC, sujeita alterações.

