
FUNDO
DE AVAL
GARANTIDOR
GARANTA SEU CRÉDITO

O primeiro passo para obter empréstimo financeiro é 
oferecer uma garantia. Para isso você pode contar com o 
Fundo de Aval, iniciativa do Plano de Retomada 
Econômica de Curitiba e do SEBRAE-PR para atender o 
micro e pequeno empreendedor e o produtor rural da 
agricultura familiar.

A GARANTISUL é a Sociedade Garantidora de Crédito 
oficial contratada para administrar o Fundo de Aval do 
Plano de Retomada. Depois de analisar seu cadastro, a 
GARANTISUL vai encaminhar você para as cooperativas de 
crédito credenciadas, que têm taxas mais atrativas que o 
mercado.

COOPERATIVAS DE CRÉDITO CONVENIADAS À
GARANTISUL:

GARANTISUL:

CONTATOS:

Espaço Empreendedor – Ruas da Cidadania:

TAXAS: As cooperativas conveniadas oferecem
taxas mais atrativas que as praticadas no mercado.

COOPESF – (41) 98488-8910 / nelsi@coopesf.com.br 
SICOOB – (41) 3320-2322 / rafael.fonseca@sicoob.com.br 
SICREDI Campos Gerais - (41) 3343-0730 / claudio_dunetz@sicredi.com.br
SICREDI Empreendedores  -  (41) 3075-4904 / gianelli_pereira@sicredi.com.br
FOMENTO PARANÁ – (41) 3235-7658 / julianaares@foento.pr.gov.br 
CREDISOL  – (41) 3019-0405 / depin@rapidium.com.br 
VIACRED - (47) 99256-2519 / janaína.zermiani@viacredi.coop.br

Tel.: (41) 3075-0470 / 3024-4168 / 99179-2067 / 99854-5202
e-mail: elisa@garantisul.com.br
Consulte a GARANTISUL referente  a outras instituições financeiras

%

*De acordo com o risco da empresa as taxas sofrem variações
*Consulte condições especiais para setores específicos

Boa Vista:
(41) 3053-2927

Boqueirão:
(41) 3313-5553

Tatuquara:
(41) 3221-2659

Cajuru:
(41) 3221-2471

CIC:
(41) 3221-2903

Pinheirinho:
(41) 3044-1174

Santa Felicidade:
(41) 3221-2557

Bairro Novo:
(41) 3221-2860

Fazendinha:
(41) 3042-1788

Instituição Capital de Giro 
SICOOB SUL 0,69% + CDI*
SICREDI INTEGRAÇÃO 0,99% - 1,90%
SICREDI EMPREENDEDORES 1,30% -1,80% 
SICREDI CAMPOS GERAIS 0,59% - 1,80%
CREDISOL 2,50% - 2,90%
FOMENTO PARANÁ 1,42% - 1,75%
COOPESF 1,69% - 2,95%

0,99% - 1,97% 0,99% - 1,97%

Taxas cobradas pelas instituições financeiras para carta da SGC
Investimento Inv. Misto 
0,89% + CDI* 0,89% + CDI*

1,30%-1,80% 1,30% -1,80% 
0,82% - 1,80% 0,89% - 1,80%
2,50% -2,90% 2,50% - 2,90%
1,42% - 1,75% 1,42% - 1,75%
1,69% - 2,95% 1,69% - 2,95%



COMO CONTRATAR: REQUISITOS DO INTERESSADO:

OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA:

CUSTO DA CARTA DE AVAL GARANTIDOR :

PÚBLICO BENEFICIÁRIO: 

LIMITE MÁXIMO DE CRÉDITO: Varia de acordo com
a análise de crédito

PRAZO DE AMORTIZAÇÃO: Incluído o período de 
carência 

1º - Vá ao Espaço Empreendedor na Rua da Cidadania 
(preferencialmente agende horário pelo aplicativo Curitiba 
APP ou pelo site www.agendaonline.curitiba.pr.gov.br)

2º - No Espaço Empreendedor responda ao formulário 
Balcão de Finanças para saber se está apto.

3º - O interessado apto será encaminhado à GARANTISUL 
para a primeira análise de crédito.

4º - Na GARANTISUL escolha uma cooperativa de crédito de 
sua preferência, para onde será enviado seu processo.

5º - Após a aprovação final, a cooperativa de crédito solicitará 
à GARANTISUL a emissão da sua Carta de Aval Garantidor, 
que representa a sua garantia para a contratação do 
empréstimo.

Mínimo de 12 meses de atividade (constituição de CNPJ + 
faturamento declarado): a Renda Fiscal da empresa será 
comprovada através das seguintes declarações fiscais de 
acordo com a tributação da empresa:
• Simples: Extrato e Recibo do Simples Nacional.
• Lucro Presumido/Real: SPED – EFD/ICMS.
• MEI: Extrato do SIMEI.
Regularidade fiscal: Comprovada através de Certidões 
Negativas de Débitos do Município, Estadual e Federal.
Cadastro positivo: Não apresentar registro de 
inadimplência no SCPC/SERASA e BACEN (Banco Central do 
Brasil – SCR)
Comprometimento da renda : O valor do endividamento da 
empresa com a contratação do empréstimo deverá ser de até 
30% sobre sua Receita Bruta (em algumas atividades da 
indústria o valor de endividamento  é de até 20%). 
Localização no Município de Curitiba.

Capital de Giro: 13º e salários, compra de insumos para 
produção, pagamento de fornecedores, impostos etc.
Investimento: aquisição de máquinas e equipamentos, 
inovação tecnológica, compra de veículos utilitários, reforma 
e construção, energia fotovoltaica, etc (os bens de 
investimentos serão alienados fidejussória como 
contragarantia). 
Investimento misto: uma parte do recurso é para capital de 
giro e outra para investimento fixo.
portabilidade de dívidas: em situação onde há troca de 
uma dívida mais cara por uma mais barata.

Taxa de Adesão de R$ 150,00 mais uma Taxa de Garantia 
proporcional ao valor do empréstimo, pagas na contratação 
da carta.

MEI – Microempreendedor Individual
ME – Microempreendedor 
EPP – Empresa de Pequeno Porte
Produtor Rural 

MEI – de R$ 5 mil reais até R$ 30 mil reais
ME – até R$ 100 mil reais
EPP – até R$ 150 mil reais
Produtor Rural – até R$ 150 mil reais

Capital de Giro e Portabilidade de dívidas: até 36 meses
Investimento e Investimento Misto: até 48 meses


