Opções de Crédito – Máquinas e Equipamentos para Ginástica

Linhas
BADESC Fomento
(Agência de Fomento de Santa Catarina)
Banco do Empreendedor

Objetivo

Beneficiárias

Apoiar projetos de investimento em projetos
Financiamento de investimentos fixos com
nos setores industrial, comercial e de prestação
possibilidade de associar giro, mediante análise,
de serviços, destinado aos diferentes portes de
com taxa subsidiada pelo Governo do Estado para
empresas e instituições do segmento privado
pleitos até 300mil de micro e pequena empresa
(incluindo aquisição de equipamentos de
(faturamento até 4,8 milhões/ano).
ginastica).

Linha Fungetur Máqs. e Equiptos.
(Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista)

Aquisição de Máquinas e equipamentos novos, nacionais
ou importados, como veículos, eletroeletrônicos, motores
e equipamentos destinados ao lazer.

Empresas de qualquer porte localizadas em
Santa Catarina.

Micro e Pequenas empresas
(faturamento de até 4,8 milhões/ano).

Empresas com faturamento anual de R$ 360 mil até R$
90 milhões, cadastradas no Cadastur do Ministério do
Turismo.

7,5% a.a. + SELIC

De 0,91% a 1,80% ao mês
(de acordo com a análise econômica e financeira
do tomador)

A partir de 0,41% ao mês
(atualizado pelo INPC)

Taxa de Juros

(taxa final poderá sofrer alteração por fatores
redutores, dado risco de crédito)

Prazo/
Carência

Até 96 meses
(incluindo carência até 18 meses)

Até 60 meses
(incluindo carência até 12 meses, conforme
capacidade pagamento do projeto)

Até 60 meses
(incluindo carência até 12 meses)

Limite de
Financiamento

Mínimo: R$ 250 mil
Máximo: R$ 5 milhões

-

Mínimo: R$ 20 mil

Participação

Até 80%

Até 100%

Até 80%

Como Solicitar

Por intermédio das 6 gerências do Badesc em
SC
(contato disponível aqui!)

Para solicitar o financiamento clique aqui!

Solicite seu financiamento clicando aqui!

Opções de Crédito – Máquinas e Equipamentos para Ginástica

Linhas
Linha AGERIO
(Agência Estadual de Fomento)

Capital de Giro

Financiamentos a máquinas e equipamentos, capital de giro
associado, infraestrutura, construção civil, móveis e utensílios,
entre outros

Linha de capital de giro

Objetivo

Beneficiárias

Pessoas jurídicas de direito privado e empresários individuais
de qualquer porte e de todos os setores.

Taxa de Juros

A partir de 0,78% a.m.

Prazo/
Carência

Até 72 meses
(incluindo carência até 24 meses)

-

Limite de
Financiamento

Mínimo: R$ 15 mil
Máximo: R$ 20 milhões

-

Participação

Até 80%

-

Como Solicitar

Fale com a AGERIO, clicando aqui!

Demais regiões inf. obtidas com o DEFI da ABIMAQ pelo telefone (11)
5582-6361 ou e-mail: defi@abimaq.org.br

A cooperativa Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP atuante nos
municípios de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá e a região do Oeste do
Paraná.

