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3 Apoio às empresas 
 

Para facilitar a oferta de fundos de negócio às pequenas e médias empresas, dispomos de um 
sistema de crédito de longo prazo com baixos juros (instituições financeiras da província e do 
governo). 

 
(1) Sistema de crédito de Hiroshima 

As pessoas que tenham um negócio dentro da província de Hiroshima e administrem este 
negócio há mais de um ano, a princípio podem utilizar este sistema (categoria garantida pela 
Corporação de Garantia de Crédito). Como o crédito, limite de crédito, juros e o prazo do 
empréstimo dependem do tipo do sistema, entre em contato com os locais indicados a seguir. 

Os principais sistemas de crédito são os seguintes: 
 
 

[Sistema de crédito para despesas de Hiroshima] 
◆Para pessoas que necessitam de fundos para uso geral Fundo geral 
◆Para pessoas que administram pequenos negócios Capital de giro 
◆Para pessoas que desejam abrir um negócio Fundos de apoio para a 

fundação, outros 
 
 
 
 
 
 

(2) Sistema de crédito das instituições de financiamento afiliadas ao governo 
Visando completar o crédito para as pequenas e médias empresas, dispomos de crédito direto. 

 
[Corporação Financeira do Japão] 

◆Seção de pequenas e médias empresas: Fornecimento de crédito de longo prazo para 
capital de giro e modernização e racionalização das instalações 

◆Seção de Negócios para consumidores nacionais: Responsável pelo crédito às micro e 
pequenas empresas. 

 
Além dos créditos citados acima, baseados nas políticas de financiamento, para atender os 

propósitos das pequenas e médias empresas, dispomos de outras linhas de crédito especiais com 
melhores taxas de juros que os empréstimos convencionais. Maiores informações, entre em 
contato com o balcão da Corporação Financeira do Japão. 

 
  

Local de contato Seção de Inovação Administrativa do Departamento de 
Trabalho da Câmara de Comércio e Indústria de Hiroshima 
☎ 082-513-3321 

Japan Finance Corporation 
《Discagem para consulta de fundos de 
negócios》 

  

Local de contato 


