
Apoio à 

Inovação
Para nós, apoiar a inovação da  
sua empresa é apostar que ela será 
diferente das outras.

Conheça as soluções do BNDES  
para seu projeto de inovação. 



Para o BNDES, a inovação é 

fundamental para melhorar a 

competitividade das empresas 

brasileiras. 

Financiamos da capacitação em inovação ao 

desenvolvimento de ambientes inovadores, com 

as nossas melhores taxas,  contribuindo para o 

desenvolvimento do país. 

De startups a grande empresas, o BNDES tem 

os produtos adequados para todas as fases de 

desenvolvimento do seu ciclo de inovação. São 

instrumentos de financiamento e de capital 

para viabilizar o investimento de sua empresa 

no desenvolvimento de novos produtos 

e tecnologias, na realização de projetos 

inovadores, nas inovações de processos e 

incrementais. Nosso apoio vai  desde a pesquisa 

e desenvolvimento até a introdução da 

inovação no mercado, passando pela aquisição 

de serviços e bens, treinamento e capacitação, 

com soluções únicas ou complementares a 

outros financiadores do ecossistema nacional 

de inovação.

OPERAÇÕES DIRETAS 
Financiamento realizado 
diretamente com o BNDES
Apoio financeiro a partir de R$ 10 milhões.

BNDES FINEM – INOVAÇÃO

Financie:

• Inovações potencialmente disruptivas 
ou incrementais de produto, processo e 
marketing.

• Atividades de P&D.

• Investimentos em ambientes de inovação 
e suas estruturas de suporte localizados 
em parques tecnológicos, incubadoras e 
aceleradoras.

• Infraestrutura de inovação (laboratórios 
e centros P&D), plantas-piloto e plantas-
demonstração.

• Investimentos associados à capacitação e à 
formação de ambientes inovadores.

• Pesquisa e desenvolvimento de ativos 
geradores de direitos de propriedade 
intelectual em economia da cultura.

• Inovação em software e serviços de TI. 

• Manufatura Avançada. 

Acesse e conheça as condições: 
www.bndes.gov.br/bndesinovacao



BNDES AUTOMÁTICO 

Financie projetos de implantação, expansão 
e modernização de empreendimentos, 
incluindo investimentos em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 

Financiamento a projetos de investimento de 
até R$ 150 milhões.

Acesse e conheça as condições:  
www.bndes.gov.br/bndesautomatico

OPERAÇÕES INDIRETAS 
Financiamento realizado  
por meio dos bancos 
credenciados no BNDES

CARTÃO BNDES

Entre mais de 270 mil produtos e serviços 
disponíveis no catálogo, financie: 

• Avaliação de conformidade, normalização, 
regulamentação técnica e metrologia.

• Design, ergonomia e modelagem  
de produto.

• Prototipagem.

• Serviços técnico-especializados em 
eficiência energética e impacto ambiental.

• Desenvolvimento de embalagens.

• Aquisição de conhecimentos tecnológicos 
e transferência de tecnologia (contratos 
averbados de INPI).

• Avaliação de viabilidade e pedido de 
registro de propriedade intelectual.

• Avaliação e certificação de TI. 

• Serviço de desenvolvimento de softwares 
sob encomenda.

Crédito pré-aprovado de até R$ 2 milhões, 
por banco emissor, voltado para micro, 
pequenas e médias empresas com prazo 
de pagamento de até 48 meses.

Acesse e conheça as condições:  
www.cartaobndes.gov.br

Procure um banco credenciado para esse tipo de operação.

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Apoiamos empresas nascentes, iniciantes 
ou até pré-operacionais, com forte viés 
inovador, por meio de fundos de investimento 
administrados por gestores privados escolhidos 
em um rigoroso processo de seleção.  Cabe aos 
gestores de mercado a originação, análise e 
estruturação dos investimentos. 

Empresas em estágios mais avançados de 
maturidade podem ser apoiadas por meio de 
fundos de Private Equity.

Para saber mais sobre os fundos de 
investimentos em participações que 
contam com nosso investimento, acesse:              
www.bndes.gov.br/fundosdeinvestimento  

BNDES MPME INOVADORA 

Financie projetos de investimentos de sua 
micro, pequena ou média empresa com 
esforço inovador para a entrada de seus 
produtos no mercado. 

Apoio financeiro de até R$ 20 milhões. Para 
capital de giro, o limite é de R$ 10 milhões.  

Acesse e conheça as condições: 
www.bndes.gov.br/mpmeinovadora 



Se sua empresa tem um plano de 
investimento e ainda não encontrou 

informações sobre opções de 
financiamento, nós fazemos 

atendimento presencial para  
tirar suas dúvidas.

BNDES GARAGEM

Programa BNDES Garagem de 
Desenvolvimento de Startup 

Apoiamos o desenvolvimento e crescimento 
de startups, promovendo a aproximação com 
investidores e potenciais clientes, e contribuindo 
para sua capacitação e aconselhamento nos 
aspectos técnicos, jurídicos e mercadológicos.

Centro de Inovação e Empreendedorismo 

Em estruturação, o centro reunirá em um 
mesmo espaço físico, startups, médias e grandes 
empresas, investidores, universidades e centros 
de pesquisa, funcionando como um hub de 
conexões e facilitando a geração de negócios 
inovadores.

Acesse e conheça as oportunidades:  
www.bndes.gov.br/bndesgaragem

COMO OBTER O FINANCIAMENTO
O primeiro passo para solicitar o apoio do BNDES 
é estruturar um plano de negócios com os 
investimentos que a empresa pretende fazer.

A solicitação pode ser feita diretamente ao BNDES 
ou indiretamente, por meio da rede de instituições 
financeiras credenciadas em todo o país. 

Nas OPERAÇÕES DIRETAS,  
consulte o roteiro completo, a documentação necessária 
e acesse o sistema de Consulta Prévia Eletrônica em  
www.bndes.gov.br/consulta-eletronica.

As OPERAÇÕES INDIRETAS são realizadas por 
meio de bancos credenciados. Procure aquele de sua 
preferência. O banco escolhido irá informar com que 
segmentos de clientes opera, quais são os documentos 
a serem apresentados e analisará o pedido. Se 
aprovada, a operação será encaminhada ao BNDES para 
homologação e liberação de recurso. Para consultar os 
bancos credenciados, acesse:  
www.bndes.gov.br/instituicoes.
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 youtube.com/bndesgovbr

 twitter.com/bndes

 slideshare.net/bndes

 facebook.com/bndes.imprensa

 www.bndes.gov.br

Central de Atendimento BNDES

Tel.: 0800 702 6337
www.bndes.gov.br/faleconosco

Ouvidoria do BNDES

Tel.: 0800 702 6307 – Fax: (21) 2052-7117
Caixa Postal: 15054
20031-120 – Rio de Janeiro – RJ
www.bndes.gov.br/ouvidoria

Atendimento empresarial presencial

Rio de Janeiro
Avenida República do Chile, 100 – Centro
20031-917 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: 0800 702 6337
Atendimento sem agendamento prévio de 10h às 18h 

São Paulo
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510
5º andar – Vila Nova Conceição
04543-906 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3512-5100 – Fax: (11) 3512-5199
Atendimento mediante agendamento prévio

Brasília
Setor Comercial Sul – Quadra 9 – Torre C
12º andar – 70308-200 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3204-5600 – Fax: (61) 3204-5635
Atendimento mediante agendamento prévio

Recife
Rua Padre Carapuceiro, 858, 18º e 19º andares
Centro Empresarial Queiroz Galvão 
Torre Cícero Dias – Boa Viagem
51020-280 – Recife – PE
Tel.: (81) 2127-5800 – Fax: (81) 2127-5806 
Atendimento mediante agendamento prévio

Além dos escritórios acima, temos postos de informações parceiros pelo Brasil. Confira lista em www.bndes.gov.br/atendimento.

As informações contidas nesta publicação são 
baseadas nas Políticas Operacionais do BNDES 
em vigor. As condições podem ser alteradas 
a qualquer tempo. Para conhecê-las, acesse: 
www.bndes.gov.br. 

O BNDES não credencia nem indica quaisquer 
consultores, pessoas físicas ou jurídicas, como 
intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar 
operações com este Banco ou com as instituições 
financeiras credenciadas a repassar seus recursos.


