
Projetos de 
investimento 
Você pode contar com o BNDES na hora  
de investir no seu negócio.



Financiamos seu 

investimento em 

diversos setores. 

Conheça as linhas  

de financiamento  

que podem ajudar o 

seu negócio a crescer. 



Projetos de investimento de mais de  
R$ 10 milhões contratados diretamente com o BNDES

Quem pode obter o financiamento?
Empresas de todos os portes; fundações, associações e cooperativas; produtores rurais (pessoa física);  
entidades e órgãos públicos; empresários individuas com CNPJ regularmente inscrito.

FINANCIAMENTO O QUE PODE SER FINANCIADO TAXA DE JUROS1 PRAZO QUANTO PODE SER FINANCIADO

BNDES Finem
(Linha  
Incentivada A)

Projetos de investimento ligados a: 

• geração de energia solar, 
• conectividade inclusiva, 
• meio ambiente, 
• inovação (inclusive manufatura avançada), 
• qualificação profissional, 
• segurança pública, saneamento (tratamento de resíduos sólidos e  coleta e tramento de esgoto), 
• investimento social de empresas

Custo financeiro TLP 

Remuneração do BNDES 0,9% 

Taxa de risco de crédito
Até 20 anos2 100% dos itens financiáveis até 80% do valor total do projeto3 

BNDES Finem
(Linha  
Incentivada B)

Projetos de investimento de MPMEs ou ligados a:

• saneamento (investimentos não contemplados na Iinha Incentivada A), 
• mobilidade urbana (sistemas sobre trilhos ou BRTs), 
• energia - geração (exceto solar), distribuição e transmissão, 
• logística - rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos e terminais operadores logísticos, 
• transporte e distribuição de gás e biocombustíveis, 
• transporte de petróleo, telecomunicações, 
• educação, saúde, cultura e assistência social, 
• modernização da administração pública, 
• indústria e serviços difusores de tecnologia,
• indústria e serviços intensivos em conhecimento,
• produção de alimentos e biocombustíveis, 
• aquisição de ônibus e caminhões nacionais,
• investimento em capacidade produtiva, 
• desenvolvimento territorial dos municípios

Custo financeiro TLP 

Remuneração do BNDES 1,3% a.a.

Taxa de risco de crédito
Até 20 anos2 100% dos itens financiáveis até 80% do valor total do projeto3

BNDES Finem
(Padrão A)

Projetos de investimento em Comércio e Serviços não contemplados nas linhas Incentivada A e B

Custo financeiro TLP 

Remuneração do BNDES 1,7% a.a

Taxa de risco de crédito

Até 20 anos2 100% dos itens financiáveis até 80% do valor total do projeto3

BNDES Finem
(Padrão A)

Projetos de investimento para desenvolvimento territorial dos estados e do distrito federal e investimentos  
não contemplados nas linhas Incentivada A e B e Padrão A

Custo financeiro TLP 

Remuneração do BNDES 2,1% a.a.

Taxa de risco de crédito

Até 20 anos2 100% dos itens financiáveis até 80% do valor total do projeto3

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

2 Pode ser extendido para até 24 ou 34 anos no caso de alguns qualificadores.

3 Até 90% no caso de estados e municípios e até 95% no caso de saneamento e recursos hídricos.



COMO SOLICITAR 
O FINANCIAMENTO 
DIRETO?
Acesse a página do sistema de Consulta Prévia 
Eletrônica do BNDES em  
www.bndes.gov.br/consulta-eletronica  
e encaminhe sua solicitação.

Saiba mais em  
www.bndes.gov.br/financiamento.



NOVA LINHA

Crédito para sua micro e pequena empresa

FINANCIAMENTO QUEM PODE SER FINANCIADO TAXA DE JUROS1 PRAZO
QUANTO PODE  
SER FINANCIADO

BNDES Crédito 
Pequenas 
Empresas

Micro e pequenas empresas (inclui 
empresários individuais)

Custo financeiro
TFB, TLP ou Selic 

Remuneração do BNDES  
1,45% a.a.

Taxa do agente financeiro

Até 5 anos 
com carência 
de até 2 anos

Até 100% do investimento,  
limitado a R$ 500.000, por 
beneficiária, a cada 12 meses

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

Projetos de investimento de até  
R$ 150 milhões contratado por meio  
de instituição financeira credenciada

FINANCIAMENTO O QUE PODE SER FINANCIADO TAXA DE JUROS¹2 PRAZO
QUANTO PODE  
SER FINANCIADO

BNDES 
Automático

Projetos de investimento ligados 
a implantação, ampliação, recuperação 
e modernização de instalações e/ou 
atividades nos setores de indústria, 
infraestrutura, comércio, prestação 
de serviços, agropecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura.

Custo financeiro
TLP 

Remuneração do BNDES 
1,42% a.a.
Grandes (setores 
prioritários)2:  
1,85 a.a.
Grandes: 2,25% a.a.

Taxa do agente financeiro

Até 20 anos2 

com carência 
de até 3 anos

MPMEs: 100% dos itens financiáveis

Grandes (setores incentivados)2

100% dos itens financiáveis até 
80% do valor total do projeto

Grandes:
100% dos itens financiáveis até 
60% do valor total do projeto

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

2 São setores prioritários: saneamento, geração de energia renovável, modais ferroviário e hidroviário e portos, educação e saúde humana, 
agricultura, pecuária, pesca, aquicultura, fabricação de produtos alimentícios, indústria de bens de capital, exceto a fabricação de veículo 
automotores, e produção de biocombustíveis.



COMO SOLICITAR 
O FINANCIAMENTO 
INDIRETO?
Os financiamentos indiretos são realizados 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. 

Se você é um micro, pequeno ou médio 
empresário, você também pode enviar uma 
proposta a um ou mais bancos por meio do 
Canal MPME (www.bndes.gov.br/canal-mpme). 
Ao se identificar, você será direcionado aos 
bancos mais indicados às suas necessidades. E 
tem mais: para complementar as garantias nos 
financiamentos, 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.



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 a 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 o próprio Banco ou com as 
instituições financeiras credenciadas a repassar 
seus recursos.

 youtube.com/bndesgovbr

 twitter.com/bndes

 slideshare.net/bndes

 facebook.com/bndes.imprensa

 linkedin.com/company/bndes

 www.bndes.gov.br
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