
Apoio ao 
AUDIOVISUAL
Fique por dentro das oportunidades  
que o BNDES oferece para fazer  
seu projeto acontecer.



OPERAÇÕES DIRETAS 
Financiamento realizado 
diretamente com o BNDES

CINEMA PERTO DE VOCÊ 

O que financiamos:

• Construção e ampliação de salas de cinema 
em municípios e zonas urbanas prioritárias, 
com o objetivo de ampliar, fortalecer e 
descentralizar o parque exibidor brasileiro.

• Atuamos como agente financeiro 
do programa Cinema Perto de Você, 
associando recursos do BNDES Finem aos 
recursos do Fundo Setorial Audiovisual, 
gerido pela Agência Nacional do Cinema 
(Ancine).

Acesse e conheça as condições:  
cinemapertodevoce.ancine.gov.br 

BNDES FINEM – SETOR AUDIOVISUAL

O que financiamos:

Conteúdos culturais

• desenvolvimento e produção de obras 
audiovisuais brasileiras (séries para TV, 
filmes, animações, documentários etc.), 
assim como sua distribuição (distribuidoras 
e programadoras);

• fornecedores, estúdios e serviços 
complementares à produção e distribuição 
de conteúdos culturais, inclusive 
investimentos em centros de distribuição.

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

Infraestruturas culturais

• implantação e modernização de salas de 
cinema, estúdios e laboratórios.

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

Inovação 

• novos modelos de negócio, produção 
e distribuição de conteúdos em novas 
plataformas de caráter digital, interativo, 
multiplataforma ou transmídia aplicados a 
cultura, educação ou saúde;

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

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



OPERAÇÕES INDIRETAS 
Financiamento realizado por 
meio dos bancos credenciados 
no BNDES

BNDES AUTOMÁTICO

Financie projetos de implantação, expansão 
e modernização, incluindo os projetos e 
investimentos voltados ao setor audiovisual.

Acesse e conheça as condições: 
www.bndes.gov.br/bndes-automatico- 
investimento

CARTÃO BNDES

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

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

• equipamentos nacionais, incluindo 
computadores, notebooks, periféricos 
e servidores; câmeras e projetores; 
equipamentos de iluminação, tripés,  
gruas; equalização, ampliação e fotografia;

• serviço de pedido de registro de 
propriedade intelectual no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI);

• serviços de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação relacionados ao desenvolvimento 
de produtos e processos;

• softwares nacionais de administração, 
gestão e outras finalidades;

• mobiliário, incluindo poltrona para cinema; 

• serviços de gravação de voz, criação e 
produção de trilha sonora, pós-produção 
de áudio e criação de efeitos visuais.

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

Para solicitar seu cartão, procure um dos bancos 
emissores: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, 
Banestes, Banrisul, Bradesco, BRDE, Caixa Econô-
mica Federal, Itaú, Santander, Sicoob e Sicredi.

BNDES CRÉDITO PEQUENAS EMPRESAS

Empréstimo para micro e pequenas empresas 
(inclui empresários individuais) visando à 
manutenção e/ou à geração de empregos, no 
limite de R$ 500.000,00 por ano.

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

NOVO 



COMO OBTER O FINANCIAMENTO

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

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.

COMO SOLICITAR 
O FINANCIAMENTO 
DIRETO?
O primeiro passo para solicitar o apoio do BNDES 
é a habilitação da empresa, que realiza uma 
análise cadastral, de risco e jurídica. Para mais 
informações acesse www.bndes.gov.br/wps/
portal/site/home/financiamento/roteiros/
analise-cadastral-credito.

Caso a empresa já seja habilitada, 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.



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. 

 

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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