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Objetivo Capital de Giro (não associado a investimentos)

Prazo até 48 meses, com até 12 meses de carência

Custo TS (Selic)* + rem básica de 1,5% + rem de risco
*Inclui sobretaxa fixa, que hoje é de 0,10% a.a, mas poderá ser revista pela Área Financeira do BNDES, 

sendo fixada somente no momento da contratação do crédito.

Garantias e Margens Conforme normas padrão do BNDES
(serão propostas, pela AGR, ajustes na Norma de Garantias e Mitigadores de Risco das Operações, 

importantes para execução do programa em tela)

Orçamento R$ 2 bi

Forma de atuação Direta

Público Elegível e valores 

de financiamento
- Grandes Empresas - Setor de Saúde

- Limite de R$ 200 MM por grupo econômico

Obrigações contratuais Cláusulas para evitar saída de capital da companhia (limitar a distribuição de dividendos

e juros sobre o capital próprio, redução de capital e pagamento de mútuo durante a

carência da operação) e indução à manutenção e reposição de empregos
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I. Redução de Spread Básico de 1,5%a.a. para 1,1%a.a. e ampliação da carência em 6 meses, caso a empresa 
mantenha, reponha ou amplie postos de trabalho:

i. Meta de Desempenho: média do número de empregados do quadro permanente no período de 12 meses 
anteriores ao mês do protocolo

ii. Fará jus ao incentivo se a média do número de empregados no período de 12 meses contados a partir do mês do 
protocolo for igual ou superior a Meta de Desempenho.

II. Não reduzir o quadro permanente de pessoal por 2 meses a contar do mês da contratação:

i. Não será considerada redução do quadro de pessoal mudança inferior a 10%, tendo como referência o número 
de empregados existente no mês imediatamente anterior ao da contratação do apoio do BNDES

III. Mitigação dos Efeitos na hipótese de não cumprir o disposto no item anterior:

i. Celebração de acordo coletivo de trabalho; ou

ii. Comprovação de negociação concluída com a(s) competente(s) representação(ões) dos trabalhadores;

Em caso de descumprimento das ações de mitigação, haverá uma multa de 1% sobre o valor total do contrato, 
conforme Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES


