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!! Fundado em 20 de junho de 1952 

!! Empresa pública de propriedade integral da União 

!! Instrumento-chave para implementação da política industrial, de infraestrutura e de 

comércio exterior 

!! Foco no financiamento do investimento 

!! Principal fonte de crédito produtivo de longo prazo 

!! Apoio a empresas de qualquer porte e setor, com prioridade para a micro, pequena e 

média empresa (MPME) 

 
!

Aspectos institucionais // Quem somos 



Formas de ATUAÇÃO 
Como apoiamos 



Formas de atuação // Quem apoiamos 
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MPMEs 
PORTE  
DA EMPRESA Micro Pequena Média Grande 

RECEITA 
OPERACIONAL  
BRUTA 

Até 
R$ 0,36 
milhões 

Até 
R$ 3,6 
milhões 

Até 
R$ 300  
milhões 

Acima de 
R$ 300 
milhões 

Classificação de porte 



OPERAÇÕES INDIRETAS OPERAÇÕES DIRETAS 

Contratadas diretamente com o BNDES Instituições financeiras credenciadas  
pelo BNDES 

Formas de atuação // Como apoiamos 

Instituição 
financeira  

credenciada 
EMPRESÁRIO 

Informação e 
relacionamento 

EMPRESÁRIO 



Requisitos para o beneficiário 

!! Demonstrar capacidade de pagamento 

!! Ter cadastro comercial satisfatório 

!! Estar em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias 

!! Não estar inadimplente com o BNDES nem em regime de recuperação de crédito 

!! Dispor de garantias para cobrir o risco da operação 

!! Cumprir a legislação ambiental 

Formas de atuação // Como apoiamos 



Apoio BNDES 

Operações Diretas 



OPERAÇÕES DIRETAS 

Contratadas diretamente com o BNDES 

Hidrelétricas Saneamento Indústria Petróleo e gás Exemplos 

Formas de atuação // Operações diretas 

EMPRESÁRIO 



Formas de atuação // Operações diretas 

Custo financeiro 

Remuneração básica do BNDES 

Taxa de risco de crédito 

TAXA DE JUROS 

Representa o custo de captação dos  
recursos utilizados pelo BNDES 

Remunera a atividade operacional do BNDES 

Margem de cobertura de inadimplência 

+ 

+ 

= 

Custo das operações diretas 



LINHAS PARTICIPAÇÃO 
 MÁXIMA EM TJLP *!

QUALIFICADORES 

PROJETOS DE INVESTIMENTO 

A 80% 
 

!! Inovação – Financiamento a partir de R$ 10 Milhões 
!! Meio ambiente – Financiamento a partir de R$ 10 Milhões 
!! Projetos de MPMEs 
!! Educação, saúde, segurança e assistência social (atendimento público) 
!! Modernização da administração pública 

B 60% 
 

!! Desenvolvimento territorial dos estados, Distrito Federal e municípios 
!! Educação, saúde e cultura (atendimento privado) 
!! Indústria e serviços difusores de tecnologia 
!! Indústria e serviços intensivos em conhecimento 
!! Produção de alimentos e biocombustíveis 

A 30% 
 !! Expansão da capacidade produtiva 

B 0% !! Demais investimentos 
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* É possível complementar o financiamento até 80% do investimento utilizando taxa de mercado. 

BNDES Finem – Condições // Financiamento igual ou superior a R$ 20 milhões 
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BNDES Linha Incentivada A // Meio Ambiente 



LINHAS PARTICIPAÇÃO 
 MÁXIMA EM TJLP *!

QUALIFICADORES 

PROJETOS DE INVESTIMENTO 

A 80% 
 

!! Inovação – Financiamento a partir de R$ 10 Milhões 
!! Meio ambiente 
!! Projetos de MPMEs 
!! Educação, saúde, segurança e assistência social (atendimento público) 
!! Modernização da administração pública 

B 60% 
 

!! Desenvolvimento territorial dos estados, Distrito Federal e municípios 
!! Educação, saúde e cultura (atendimento privado) 
!! Indústria e serviços difusores de tecnologia 
!! Indústria e serviços intensivos em conhecimento 
!! Produção de alimentos e biocombustíveis 

A 30% 
 !! Expansão da capacidade produtiva 

B 0% !! Demais investimentos 
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* É possível complementar o financiamento até 80% do investimento utilizando taxa de mercado. 

BNDES Finem – Condições // Financiamento igual ou superior a R$ 20 milhões 
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BNDES Linha Incentivada A // Inovação 



Apoio BNDES 
Operações indiretas 



Formas de atuação // Operações indiretas 

OPERAÇÕES INDIRETAS 

Contratadas por meio de instituições financeiras credenciadas pelo BNDES 

Instituição 
financeira  

credenciada 
EMPRESÁRIO 

Informação e 
relacionamento 



Formas de atuação // Operações indiretas 

Custo financeiro 

TAXA DE JUROS 

Representa o custo de captação  
dos recursos utilizados pelo BNDES 

+

Custo das operações indiretas 

Remuneração básica do BNDES 

+

Taxa de intermediação financeira 

+

Remuneração do agente 

=

Remunera a atividade operacional do BNDES 

Cobre o risco sistêmico das operações  
com instituições financeiras credenciadas 

Remunera a atividade operacional  
do agente financeiro (negociada) 



1º passo 

Formas de atuação // Operações indiretas 

Como solicitar o financiamento? 

2º passo 3º passo 

!! Dirigir-se à instituição financeira  
 credenciada de sua preferência 

!! Apresentação da documentação 
 necessária 

!! Análise da possibilidade de 
 concessão do crédito 

!! Negociação das garantias 

!! Aprovação da operação 

!! Homologação da operação 

!! Liberação dos recursos para  
 o agente financeiro 

Micro, pequena e média empresa Agente financeiro 



BJ!

Capital de giro // BNDES Progeren 

O que pode ser financiado? 
!! Capital de giro isolado para micro, pequenas e médias empresas de todos os setores 

Quais são as garantias exigidas? 
!! Serão negociadas entre o agente financeiro e o cliente 

!!  Pode ser utilizado o Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI) 



BK!

Qual o limite do financiamento? 
!! Limitado a R$ 70 milhões por cliente a cada 12 meses. 

Qual o prazo do financiamento? 
!! Até 60 meses, incluído o prazo de carência de até 24 meses 

Capital de giro // BNDES Progeren 
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Máquinas e equipamentos // BNDES Finame 

O que pode ser financiado? 

!! Máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional e listados no CFI  

(Credenciamento de Fabricantes Informatizado - BNDES) 

Quais são as garantias exigidas? 

!! A garantia mínima é o próprio equipamento financiado 

!! O agente poderá exigir garantias adicionais 

!! Pode ser utilizado o Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI) 



AB!

Qual é o prazo do financiamento? 
!! Os prazos de carência e amortização são negociados com o agente financeiro 

!! Prazo total: até 120 meses 

O que NÃO pode ser financiado? 
!! Máquinas e equipamentos que NÃO estejam credenciados no CFI 

!! Máquinas e equipamentos usados 

Qual é a participação máxima do BNDES? 
!! O financiamento pode chegar até 80% do valor do investimento!

Máquinas e equipamentos // BNDES Finame 



Cartão BNDES 
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Cartão BNDES 

Condições financeiras 

O Cartão BNDES permite a aquisição de máquinas e equipamentos,  
matéria-prima e serviços credenciados no Portal de Operações. 

CLIENTES MPMEs 

LIMITE DE CRÉDITO Até R$ 2 milhões por cartão 

FMN<O 1,35% a.m. (Agosto/2017) 

?PEQORO!RP!STOE<UVSWXO! De 3 a 48 prestações fixas, mensais e iguais 



Informações BNDES 



YOUTUBE 

www.youtube.com/bndesgovbr 

SLIDESHARE 

www.slideshare.net/bndes 

FACEBOOK  

www.facebook.com/bndes.imprensa 

BNDES nas Redes Sociais 

TWITTER  

twitter.com/bndes_imprensa 



Obrigado. 

facebook.com/bndes.imprensa 

twitter.com/bndes_imprensa 

youtube.com/bndesgovbr 

slideshare.net/bndes 

Portal BNDES 
www.bndes.gov.br 
 
Atendimento Empresarial 
0800 702 6337 
Chamadas internacionais 
+55 21 2172 6337  
 
SP: (11) 3512 5100 
       gp-desul@bndes.gov.br 
 
Ouvidoria 
0800 702 6307 
www.bndes.gov.br/ouvidoria 
 
Fale Conosco 
www.bndes.gov.br/faleconosco 


