
Acordo  

Banco do Nordeste e  

CNC/Fecomércio-SE  

traz vantagens para o 

comércio, serviços e 

turismo  

Agora, você, empresário do comércio de bens, 

serviço e turismo pode ter acesso ao crédito com a 

melhor taxa de juros do país e contar com os melhores 

prazos e condições além da disponibilidade de produtos 

e serviços bancários com condições diferenciadas.   
 

A Confederação Nacional do Comércio (CNC), a 

Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio) e o 

Banco do Nordeste (BNB) firmaram um acordo de 

cooperação inédito.  
 

O acordo disponibiliza os recursos do FNE que 

propiciam às empresas associadas o avanço na inovação, 

na produtividade e na competitividade.  
 

As empresas associadas podem usufruir de soluções 

financeiras para dar suporte à aquisição de estoques, 

veículos e equipamentos, à instalação e ampliação de 

unidades, à modernização e à redução de custos que 

permitam o incremento dos resultados das empresas. 

 

Desejamos ótimos e lucrativos negócios! 

Sergipe 



As micro e pequenas empresas, ou seja, as empresas 

com faturamento bruto anual de até R$4,8 milhões, 

passam a contar com condições especiais como o 

financiamento: 

 

até 100% do investimento 

dispensa de garantias reais em negócios de até R$ 50 mil 

dispensa de garantias reais para curto prazo até 15% do 

faturamento 

dispensa projetos para financiamentos até R$ 3,4 

milhões 

financiamento para imóvel, inclusive terreno para a 

sede da empresa 

exclusivo bônus de adimplência aos pagamentos 

pontuais com fonte FNE 
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parceiro das micro e pequenas empresas na Região 
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FNE Sol 
O Programa FNE Sol do Banco do Nordeste financia 

equipamentos de geração de energia fotovoltaica com grandes 

vantagens para a empresa, pois além de obter expressiva 

redução nos custos com energia elétrica, a prestação do 

equipamento pode ser paga com valor equivalente ao da 

despesa atual com energia e o equipamento vai durar 25 anos 

ou mais. MPE têm vantagens adicionais. 

Público: atividades produtivas instaladas no Nordeste 

Prazo: até 12 anos, incluídos até 6 meses de carência do principal 

Garantias: hipoteca; alienação fiduciária, fiança ou aval, conforme análise 

Valor: variável conforme o limite aprovado 

Documentação para cadastro: consultar no site: 

www.bnb.gov.br/sejanossocliente/cadastropessoajuridica 
Outros documentos serão necessários, conforme a classificação da empresa, se classificada 

como lucro presumido, lucro real ou se for optante do Simples Nacional. 
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FNE Giro 
Os empresários de MPE podem ter acesso a linhas de curto 

prazo com a melhor taxa de juros do país. O Capital de Giro 

FNE, com a finalidade de adquirir matéria prima, insumos e 

estoque ou suprir as necessidades imediatas de caixa. MPE têm 

vantagens adicionais 

Público: atividades produtivas instaladas no Nordeste 

Prazo: até 36 meses com 3 de carência do principal 

Garantias: hipoteca; alienação fiduciária, fiança ou aval (conforme análise) 

Valor: variável conforme o limite aprovado 

Documentação para cadastro: consultar no site: 

www.bnb.gov.br/sejanossocliente/cadastropessoajuridica 
Outros documentos serão necessários, conforme a classificação da empresa, se classificada 

como lucro presumido, lucro real ou se for optante do Simples Nacional. 
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Financiamento FNE MPE 

O Programa financia a implantação, expansão, modernização e 

relocalização das empresas, aquisição de máquinas, 

equipamentos e veículos utilitários; aquisição de imóvel sede 

da empresa. 

Prazo: até 12 anos, incluídos até 4 anos de carência do principal 

Público: atividades produtivas instaladas no Nordeste 

Garantias: hipoteca; alienação fiduciária, fiança ou aval, conforme análise 

Valor: variável conforme o limite aprovado 

Documentação para cadastro: consultar no site: 

www.bnb.gov.br/sejanossocliente/cadastropessoajuridica 
Outros documentos serão necessários, conforme a classificação da empresa, se classificada 

como lucro presumido, lucro real ou se for optante do Simples Nacional. 
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FNE Inovação 

O Programa FNE Inovação financia não apenas PD&I, TIC, licenças e 
patentes, biotecnologia, nanotecnologia, semicondutores, mas 
também modernas técnicas de gestão, processos; e capacitação e 
marketing quando associados à inovação.  

Prazo: até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência do principal 

Público: atividades produtivas instaladas no Nordeste 

Garantias: hipoteca; alienação fiduciária, fiança ou aval, conforme análise 

Valor: variável conforme o limite aprovado 

Documentação para cadastro: consultar no site: 

www.bnb.gov.br/sejanossocliente/cadastropessoajuridica 
Outros documentos serão necessários, conforme a classificação da empresa, se classificada 

como lucro presumido, lucro real ou se for optante do Simples Nacional. 
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FNE Franquias 
Financiamento de até 100% do investimento em 

implantação, expansão, modernização e relocalização de 

empreendimentos; aquisição de máquinas, equipamentos e 

veículos; capital de giro associado e a taxa de franquia 

associada.  

Prazo: até 12 anos, incluídos até 4 anos de carência 

Público: atividades produtivas instaladas no Nordeste 

Garantias: hipoteca; alienação fiduciária, fiança ou aval, conforme análise 

Valor: variável conforme o limite aprovado 

Documentação para cadastro: consultar no site: 

www.bnb.gov.br/sejanossocliente/cadastropessoajuridica 
Outros documentos serão necessários, conforme a classificação da empresa, se classificada 

como lucro presumido, lucro real ou se for optante do Simples Nacional. 
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Cartão BNB 
Linha de crédito rotativa e pré-aprovada válida por 5 anos. 

Especialmente destinada ao setor de comércio, turismo e 

serviços, o cliente pode adquirir insumos, matérias-primas e 

mercadorias, além de máquinas, veículos ou equipamentos. 

Com o uso instantâneo do Cartão BNB aliado às incomparáveis 

taxas de juros do FNE, a empresa passa a contar com a 

vantagem do poder de barganha com os fornecedores e 

distribuidores.  
 Prazo: até 96 meses para investimento e até 36 meses para capital de giro 

Público: atividades produtivas instaladas no Nordeste 

Garantias: hipoteca; alienação fiduciária, fiança ou aval, conforme análise 

Valor: variável conforme o limite aprovado 

Documentação para cadastro: consultar no site: 

www.bnb.gov.br/sejanossocliente/cadastropessoajuridica 
Outros documentos serão necessários, conforme a classificação da empresa, se classificada 

como lucro presumido, lucro real ou se for optante do Simples Nacional. 
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Simuladores 
 

Simule um financiamento no site bnb.gov.br/simuladores 

Consulte a documentação requerida no site: 

www.bnb.gov.br/sejanossocliente/cadastropessoajuridica 

Apresente os documentos e faça o cadastro de sua empresa e 

dos sócios 
 

Conheça nossos serviços bancários:  

Seguros; Fundos de Investimentos; Poupança; Cartão de Crédito e Débito; Cobrança; 

Desconto de Títulos; Folha de Pagamento; Domicílio Bancário, entre outros 

Acordo CNC/Fecomércio e  Banco do Nordeste  

traz vantagens para o comércio, serviços e turismo  

bancodonordeste.gov.br 

4020-0004 ou 0800-033-0004 

@bancodonordeste/facebook                 @bancodonordeste/instagram 
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