
 

 

 

 

 

OUTROS TIPOS DE FINANCIAMENTO
E FORMAS ALTERNATIVAS

TIPOS DE INVESTIMENTO:
INVESTIMENTO DIRETO – Quem investe fica com uma parte do seu 
negócio. Ou seja, vira sócio.

INVESTIMENTO MÚTUO – Quem investe é parte relacionada ao negócio. 

CROWDFUNDING – Financiamento coletivo, usado principalmente para 
lançar produtos ou serviços em troca de recompensas para os investidores.

 Importante: pesquise as taxas, prazos e políticas de 
contratação antes de recorrer a uma dessas opções!

CRÉDITO PESSOAL – para pessoa física. Valores baixos
e altas taxas de juros.
• Crédito consignado: Parcela descontada em folha de
  pagamento e com melhores condições de pagamento.
• Antecipação do Imposto de Renda: Para quem declara o IR.

FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS – Banco libera um valor 
para compra de um imóvel. Pagamento a longo prazo.

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTO – para pessoa física e jurídica:
• CDC (Crédito direto ao consumidor) – Taxas mais altas,
  parcelas fixas e desconto ao antecipar o pagamento.
  O veículo fica no nome do proprietário
• Leasing – Taxas mais baixas e opção de ficar no veículo ou
  substituí-lo ao final. Veículo fica em nome da financeira até
  o pagamento total da dívida.
• FINAME – Oferecido para o BNDES para pessoa jurídica,
  precisa ter CNPJ, com condições diferentes para os vários
  tipos de empresa.
• Cartão BNDES – É um cartão de crédito rotativo para
  empreendedores formalizados, que oferece taxas de juros
  mais baixas e prazos de 03 a 48 meses para pagamento.

FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO – oferecido por 
todos os bancos, mas com condições diferentes de acordo 
com o plano que você escolher.

 

ANTES DE BUSCAR UM EMPRÉSTIMO
OU FINANCIAMENTO REFLITA:

• QUAL A SUA NECESSIDADE? 
• O QUE E QUANTO VOCÊ TEM DISPONÍVEL? O QUE FALTA
  VOCÊ RESOLVE SÓ COM DINHEIRO OU EXISTEM OUTRAS
  FORMAS? 
• REVISAR AS CONTAS E/OU ECONOMIZAR PODE SER UMA
  ALTERNATIVA?
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DESENVOLVIDO POR

TIPOS DE FINANCIAMENTOS
E EMPRÉSTIMOS:


