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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 fi nanceiras credenciadas a repassar 

seus recursos.

 youtube.com/bndesgovbr

 twitter.com/bndes

 slideshare.net/bndes

 facebook.com/bndes.imprensa

 www.bndes.gov.br

Central de Atendimento BNDES

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.: (21) 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. Confi ra a lista em www.bndes.gv.br/atendimento. 

Apoio às
MPMEs

Para o BNDES, as micro, pequenas
e médias empresas são especiais.

Condições diferenciadas e formas 
de fi nanciamento para cada tipo 
de negócio.



OBJETIVO FINANCIAMENTO PARA QUÊ TAXA DE JUROS¹ PRAZOS
QUANTO PODE SER 
FINANCIADO

Crédito rotativo 
para o dia-a-dia 
da empresa

Cartão BNDES
Máquinas, equipamentos, 
insumos e serviços cadastrados no 
site www.cartaobndes.gov.br

Defi nida mensalmente,
pode ser consultada em
www.cartaobndes.gov.br

De 3 a 48 prestações 
mensais, fi xas e iguais

Até 100% da compra
 
Limite de crédito de 
até R$ 2 milhões, por 
banco emissor

Projeto de 
investimento 
para reforma e 
ampliação

BNDES 
Automático

Máquinas e equipamentos; obras 
civis; montagens; instalações; 
treinamento; aquisição/
desenvolvimento de softwares 
nacionais e capital de giro associado

Custo fi nanceiro: TLP 
 
Remuneração do BNDES: 
1,42% a.a. 
 
Taxa do agente fi nanceiro 
(negociada)

Até 20 anos, incluindo 
até 36 meses de 
carência

Até 100% do valor 
dos itens fi nanciáveis

Crédito para 
micro e pequenas 
empresas

BNDES Crédito 
Pequenas 
Empresas

Manutenção e/ou à geração de 
empregos

Custo fi nanceiro: TFB, TLP 
e  Selic
 
Remuneração do BNDES: 
1,45% a.a. 
 
Taxa do agente fi nanceiro 
(negociada)

Prazo total de até 5 
anos, incluindo até 2 
anos de carência

Limite de R$ 500.000,00 
por ano

Máquinas e 
equipamentos

BNDES Finame
Máquinas, equipamentos e bens 
de informática e automação, ônibus 
e caminhões

Custo fi nanceiro: TLP, Selic 
e TFB 
 
Remuneração do BNDES: 
1,42% a.a. 

Taxa do agente fi nanceiro 
(negociada)

Até 10 anos, incluindo 
até 2 anos de carência

Até 100%  do valor 
dos itens fi nanciáveis

Microcrédito
BNDES 
Microcrédito

Investimento e/ou capital de giro 
para empreendimentos formais e 
informais

Negociada com o agente
repassador do 
microcrédito, com 
o limite de até 4% ao mês

A ser defi nido na 
análise da operação, de 
acordo com a política 
de concessão de crédito 
do agente repassador

O valor máximo 
do crédito é de R$ 20 
mil por cliente

Inovação
BNDES MPME 
Inovadora

Projetos de introdução de inovações 
no mercado, melhorias incrementais 
em produtos e/ou processos, além 
do aprimoramento de competências, 
estrutura e conhecimentos técnicos 
para inovação

Custo fi nanceiro: TLP 
 
Remuneração do BNDES: 
1,05%a.a.  
 
Taxa do agente fi nanceiro 
(negocidada)

Até 10 anos, incluindo 
até 4 anos de carência

Até 100% dos valor dos 
itens fi nanciáveis

Exportação
BNDES Pré-
embarque

Produção de bens a serem 
exportados

Custo fi nanceiro: 
TLP, Selic, TFB ou LIBOR²  
 
Remuneração do BNDES:                   
1,2% a.a. (bens de capital)
1,45% a.a. (bens de 
consumo) 
 
Taxa do agente fi nanceiro 
(negociada)

Até 3 anos

Até 100% do valor 
do compromisso de 
exportação no Incoterm 
FOB (Free On Board)

     ¹ Veja como calcular a taxa de juros em www.bndes.gov.br/taxadejuros.
     ² Financiamento denominado em dólar.
 
 
 

O BNDES oferece 
mais vantagens 
para as MPMEs: 
taxas de juros 
menores e prazos 
de pagamento 
maiores. 

Para algumas opções de 
fi nanciamento é possível simular 
o valor das prestações.   
Saiba mais no nosso site.
 

Como obter o fi nanciamento

Os fi nanciamentos são realizados somente por meio 
de bancos credenciados. Procure aquele de sua 
preferência. O banco escolhido irá informar 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. 

Você também pode enviar uma proposta a um ou mais 
bancos por meio do Canal MPME (www.bndes.gov.br/
canal-mpme). Ao se identifi car, você será direcionado 
aos bancos mais indicados às suas necessidades.

E tem mais: para complementar as garantias nos 
fi nanciamentos, você pode contar com o Fundo 
Garantidor para Investimento (BNDES FGI). Informações 
adicionais em www.bndes.gov.br/fgi.

Para saber quais são os bancos credenciados, 
acesse www.bndes.gov.br/instituicoes.

Se sua empresa tem um plano de investimento e ainda 
não encontrou informações para ele, nós fazemos 
atendimento presencial para tirar suas dúvidas.


