
Apoio do BNDES às MPME 

Simpósio Polo Gesseiro do Araripe 

Recife, 12 de Agosto de 2014 



Como apoiamos? 

Operações Diretas 

Contratadas diretamente com 

o BNDES 

Financiamentos Acima de R$20 milhões 



Como apoiamos? 

 

 

 
 

 

No de operações 2013 

1,1 milhões 

 

 

 

 
 

 

Desembolsos 2013 

R$ 190 Bilhões 

Empresário 

Instituição 

Financeira 

Credenciada 

Informação 

Operações Indiretas 

Contratadas através de 
Agentes Financeiros 



Requisitos mínimos 

Análise cadastral; 

Capacidade de pagamento; 

Garantias: normas Banco 

Central. 

 Em dia  obrigações fiscais e 

previdenciárias; 

 Legislação ambiental; 
 

 Não estar em regime de 

recuperação de crédito. 

O BNDES não exige tempo mínimo de faturamento! 

 

Instituição Financeira  

Credenciada 

 



Fluxo Operacional no Ag. Financeiro 

Cadastro 

Faturamento Patrimônio 

Limite de Crédito 

Setor Risco 

Operações 

Capacidade 
Pagamento 

Garantias 



Classificação de Porte utilizada 

M 

P 

M 

E 

Porte da Empresa 
Receita Operacional 

Bruta Anual 

Micro 

Pequena 

Média 

até R$ 2,4 milhões 

até R$ 16 milhões 

até R$ 90 milhões 



Produtos do BNDES para apoio às MPME’s 

Capital de Giro 

BNDES Progeren Cartão BNDES 

Máquinas / Equip +  
Insumos e Serviços 

Máquinas e 
Equipamentos 

BNDES Finame / PSI 

Projetos de 
Investimento 

BNDES 
Automático 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Imagens/Imagens_site/Padroes_cartaobndes.jpg


BNDES Automático 

Projetos de 
Investimento 

BNDES 
Automático 

O que pode ser financiado? Giro Associado 

Até 40% 

• Implantação 

• Ampliação 

• Modernização 



Projetos de Investimento 

MPE Condições Especiais 

BNDES Automático 

 Condições especiais de financiamento para Micro e Pequenas 

Empresas: 

 Recomposição dos gastos vinculados aos investimentos realizados 

nos últimos 12 meses; 

 Mesmos itens financiáveis no Produto BNDES Automático (exceto 

capital de giro); 

 Até 36 meses com até 12 meses de carência; 

 Limite de até R$ 300.000,00 a cada 12 meses, comprometendo o 

limite do BNDES Automático. 



BNDES MPME 
Inovadora 

Projetos de 
Investimento 

BNDES MPME Inovadora 

Foco na 

empresa 

Financiar os investimentos necessários  

à introdução de inovações no mercado 



 

 Tenham financiado um dos serviços 
tecnológicos no Cartão BNDES: 

 

 Avaliação de software: 

 Inovação e extensão tecnológica: 

 Depósitos de propriedade intelectual junto 
ao INPI 

 

 Tenham sido apoiadas por um dos seguintes 
Programas: 

 

 Sistema Brasileiro de Tecnologia 
(SIBRATEC); 

 Programa SEBRAETEC – Serviços em 
Inovação e Tecnologia; 

 Edital SENAI SESI de Inovação. 
 

Condições de enquadramento 

BNDES MPME Inovadora 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Imagens/Imagens_site/Padroes_cartaobndes.jpg


 
 
 
 
 

 Tenham patente concedida pelo INPI no ano do 
protocolo do financiamento (ou nos dois anos 
anteriores). 

 

 Sejam residentes ou tenham sido aprovadas em 
processo de seleção de Parques Tecnológicos 
estruturados conforme Chamada Pública 
MCTI/FINEP/Ação Transversal – Inova Empresa 
– PNI / Parques Tecnológicos 02/2013. 

 

 Estejam incubadas ou tenham sido graduadas, 
no exercício do protocolo do financiamento (ou 
nos dois anteriores), nas incubadoras 
nucleadoras classificadas conforme a aplicação 
do modelo CERNE e selecionadas por meio do 
Edital SEBRAE/ANPROTEC 01/2011. 
 
 
 

Condições de enquadramento 

BNDES MPME Inovadora 



 

 Investidas por Fundos de Investimento em 
Participações e/ ou Fundos Mútuos de 
Investimento em Empresas Emergentes. 

 

 Relação de Fundos de Investimento no site do 
BNDES 

www.bndes.gov.br/mpmeinovadora 
 

 
 
 
 

 
 

Condições de enquadramento 

BNDES MPME Inovadora 



 

 Livremente negociadas com os agentes financeiros  

 Possibilidade de utilização do FGI;  

 Facultativo ao agente financeiro: conta vinculada (até 5% do financiamento) 

 
 
 
 
 

 
 

Garantias 

BNDES MPME Inovadora 



Capital de Giro 

BNDES Progeren Cartão BNDES 

Máquinas / Equip +  
Insumos e Serviços 

Máquinas e 
Equipamentos 

BNDES Finame / PSI 

Projetos de 
Investimento 

BNDES 
Automático 

Produtos do BNDES para apoio às MPME’s 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Imagens/Imagens_site/Padroes_cartaobndes.jpg


Giro Associado 

Até 50% Até 30% 

BNDES Finame 

Máquinas e 
Equipamentos 

BNDES Finame / PSI 

O que pode ser financiado? 

Equipamentos novos, 
nacionais e credenciados no 

BNDES 



Capital de Giro 

BNDES Progeren Cartão BNDES 

Máquinas / Equip +  
Insumos e Serviços 

Máquinas e 
Equipamentos 

BNDES Finame / PSI 

Projetos de 
Investimento 

BNDES 
Automático 

Produtos do BNDES para apoio às MPME’s 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Imagens/Imagens_site/Padroes_cartaobndes.jpg


BNDES Progeren 

Capital de Giro 

BNDES Progeren 

O que pode ser financiado? 



BNDES Progeren 

Quem pode solicitar? 

Porte 

Micro e pequena 

Indústria de transformação; 
Indústria extrativa de petróleo e gás natural; 
Extração de minerais metálicos, exceto metais preciosos e radioativos; e 
Atividades de apoio à extração de minerais. 

Média-Grande e 

Grande 

Indústria de bens de capital;  
Fabricação de produtos têxteis;  
Confecção de artigos do vestuário e acessórios;  
Preparação de couros, seus artefatos fabricados, artigos para calçados;  
Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado 
Fabricação de móveis (exceto C3104-7); 
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores; 
Fabricação de equipamentos de informática e periféricos;  
Fabricação de material eletrônico e de comunicações;  
Fabricação de brinquedos e jogos recreativos; e  
Fabricação de instr. e materiais para uso médico, odontológico e artigos ópticos; 
Produção de artefatos estampados de metal 
Fabricação de embalagens metálicas 
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 
Transporte  Rodoviário de Carga (H49.3) 
 

Média Indústria de transformação 

Setor 

MPME´s que estejam localizadas em municípios abrangidos pelo Fundo 

Constitucional do Norte (FNO) ou Fundo Constitucional do Nordeste 

(FNE).  



Capital de Giro 

BNDES Progeren Cartão BNDES 

Máquinas / Equip +  
Insumos e Serviços 

Máquinas e 
Equipamentos 

BNDES Finame / PSI 

Projetos de 
Investimento 

BNDES Automático 

Produtos do BNDES para apoio às MPME’s 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Imagens/Imagens_site/Padroes_cartaobndes.jpg


Cartão BNDES 

Mais de 245 mil itens para comprar 
Cartão BNDES 

Máquinas / Equip +  
Insumos e Serviços 

O que pode ser financiado? 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Imagens/Imagens_site/Padroes_cartaobndes.jpg
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Imagens/Imagens_site/Padroes_cartaobndes.jpg
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Ambiente de Negócios 

Parceiros 

58 mil Fornecedores 

credenciados 
 

245 mil produtos 

637 mil 

Compradores 

MPMEs 

R$ 48,5 bilhões de 

crédito  

pré-aprovado 

Cartão BNDES 



Vantagens 

 Limite de até R$ 1 milhão, por banco 

emissor 

 Prestações fixas em até 48 meses 

 Taxa de juros atrativa: 0,93% a.m. 

(jul/14) 

 Acesso a cerca de 58 mil 

Fornecedores Credenciados 

 Crédito rotativo e pré-aprovado; uso 

automático 

  637 mil potenciais clientes com  

R$ 48,5 bilhões de crédito pré-

aprovado 

   Financiamento automático para 

o cliente 

  Sem risco de crédito 

 Fabricantes podem indicar 

distribuidores 

 Exposição do catálogo de  

produtos gratuita  

Fornecedores Compradores 



Amortização 
 Mensal 

 
Carência 
Trimestral 

GARANTIAS 
Negociadas com o Agente Financeiro 

Pode-se utilizar o BNDES FGI 

Resumo das condições 

CONDIÇÕES 
GERAIS 

Participação máxima 
De 90% a 100%   

Prazo total 
Entre 36 e 
240 meses 



Taxa final 

= 

Custo das Operações Indiretas 

+ 
Remunera a atividade 

operacional do 

agente financeiro 

Remuneração do Agente Financeiro 

+ 

Remunera a atividade 

operacional do BNDES 
Remuneração Básica do BNDES 

Representa o custo 

de captação dos 

recursos utilizados 

pelo BNDES 

Custo Financeiro 

Custo total do 

financiamento 

para o beneficiário 

Taxa de Intermediação Financeira 

+ 
Taxa que reflete o risco 

sistêmico das 

Instituições Financeiras 

Credenciadas 



Condições – BNDES PSI 

Custo 

Financeiro 

Rem. 

BNDES 

Rem. Agente 

Financeiro 

Taxa Final 

Ônibus e 

caminhões 

BKs 
Agrícolas 

Bens de 

Informática 

BKs         

F. Clima 

Ônibus 

Elet / Hibr 

Demais 

BKs 

0,49% 

a.m. 

6% 

a.a. 
4% a.a. 

0,33% a.m. 

4,5% a.a. 

0,37% a.m. 

Taxa Interm. 

Financ. 



Condições - MPME 

*Fonte: AOI/DESCO  – média 2013 

BNDES 

Automático 

Custo Financeiro 

Remuneração 

BNDES 

Remuneração 

Agente Financeiro* 

Taxa Final 

TJLP 

5% a.a. 

1% a.a. 

Negociada 

3,1% a.a. 

+/- 

0,74% a.m. 

BNDES MPME 

Inovadora 

4% a.a. 
(Exceto Giro) 

+/- 

0,33% a.m. 

Taxa de Interm. 

Financeira 
0,1% a.a. 

BNDES Automático 

MPE Condições 

Especiais 

TJLP 

5% a.a. 

3% a.a. 

Negociada 

+/- 

0,89% a.m. 

0,1% a.a. 

BNDES 

Progeren 

SELIC 

11% a.a. 

0,4% a.a. 

Negociada 

3% a.a. 

+/- 
1,13% a.m. 

0,1% a.a. 



Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 

            Objetivo do Fundo Clima 

Apoio a projetos ou estudos e financiamento 

de empreendimentos que visem à mitigação 

da e à adaptação à mudança do clima e 

aos seus efeitos. 

Comitê Gestor: 

Exemplos de Setores Apoiados: 

Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Atividades Produtivas Sustentáveis: 
Produção de Madeira Nativa, Frutos e Fibras 

$ $ 

$ $ $ $ 

Financiamentos 

Reembolsáveis 
Financiamentos                 

Não - Reembolsáveis 

$ $ 

$$ 



Programa Fundo Clima 

       O BNDES criou o Programa Fundo Clima que tem por objetivo aplicar os 

recursos da modalidade reembolsável do Fundo: 

R$ 560 milhões 

Orçamento Atual 

R$ 360 milhões 

Destinação em 2013 

Condições financeiras mais atrativas visando a estimular 

investimentos mais eficientes do ponto de vista climático 

Os setores apoiados, assim como os 

empreendimentos elegíveis em cada 

setor, foram estabelecidos a partir dos 

seguintes critérios 

Contribuição para o objetivo do 

Fundo; 

Necessidade de incentivos 

financeiros adicionais aos existentes; e 

Eficiência na alocação de recursos. 

http://www.cotacaoforexecambio.com.br/wp-content/uploads/2011/07/taxas-de-juros.jpeg


Subprogramas Fundo Clima 

Resíduos Sólidos 

Máquinas e Equipamentos Eficientes 

Combate à Desertificação 

Florestas Nativas 

Com o objetivo de atender às diretrizes para aplicação dos recursos reembolsáveis 

estabelecidas pelo MMA e pelo Comitê Gestor por meio do Plano Anual de 

Aplicação de Recursos, o Programa Fundo Clima possui nove subprogramas: 



Florestas Nativas 

                     Empreendimentos Apoiáveis 

1) Manejo florestal sustentável, incluindo a elaboração do plano de 

manejo, de forma isolada ou associada ao projeto de exploração 

florestal, e os investimentos para rastreabilidade ou certificação; 

2) Plantio florestal com espécies nativas para fins de produção 

madeireira e não-madeireira, incluindo os investimentos para 

rastreabilidade ou certificação; 

3) Recomposição de cobertura vegetal com espécies nativas, incluindo 

Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal; 

4) Apoio à cadeia produtiva de produtos madeireiros e não madeireiros 

de espécies nativas, incluindo as etapas anteriores e posteriores à 

produção florestal; 

5) Desenvolvimento tecnológico em atividades associadas à cadeia 

produtiva, à produção e à utilização de produtos madeireiros e não 

madeireiros de espécies nativas; e 

6) Apoio à aquisição de madeira ou produtos madeireiros de origem 

nativa com rastreabilidade ou certificação florestal, dentro de projetos 

de investimento. 

Taxa de Juros 

Entre 1,4% e 4,6% a.a. 



Carvão Vegetal 

Empreendimentos Apoiáveis: 

1) Fornos de carvoejamento com 

rendimento gravimétrico acima de 

35%;   

2) Sistemas auxiliares de melhoria de 

eficiência energética; e 

3) Sistemas de recuperação, 

tratamento e aproveitamento de 

efluentes. 

 

Taxa de Juros 

Entre 4,3% e 7,5% a.a. 



Combate à Desertificação 

       Empreendimentos Apoiáveis 

1) Restauração de Biomas: implantação, 

expansão e modernização de viveiros 

de mudas florestais e revegetação de 

APP, RL, UC, RPPN, assentamentos e 

Terras Indígenas; e 

2) Atividades Produtivas Sustentáveis: 

produção de frutos, fibras e madeiras 

nativas.   

Taxa de Juros 

Entre 1,4% e 4,6% a.a. 



Gestão e Serviços de Carbono 

        Empreendimentos Apoiáveis 

1) Elaboração de inventários de emissões 

de gases dos efeitos estufas; 

2) Projetos para medição de emissões de 

gases do efeito estufa e melhorias no 

fator de emissão corporativo, incluindo 

capacitação para coleta de dados; e 

3) Investimentos associados a processo 

de acreditação de empresas junto ao 

Inmetro para verificação de inventários; 

4) Projetos que efetivamente reduzam 

as emissões de gases do efeito 

estufa nos setores prioritários do 

Plano Setorial para Redução das 

Emissões da Indústria. 

Taxa de Juros 

Entre 1,4% e 4,6% a.a. 



Energias Renováveis 

                     Empreendimentos Apoiáveis 

1) Implantação de projetos de geração de energia eólica ou 

micro geração de energia hidráulica com até 1 MW de 

capacidade instalada em sistemas elétricos isolados que, em 

sua configuração normal, não estejam eletricamente 

conectados ao Sistema Interligado Nacional – SIN;  

2) Implantação de projetos de geração de energia a partir da 

captura da radiação solar, energia dos oceanos (marés, 

ondas e outras) e da biomassa, exceto derivada da cana-de-

açúcar, em sistemas isolados ou no SIN;  

3) Implantação de projetos que visem ao desenvolvimento 

tecnológico dos setores de energia eólica, da biomassa, dos 

oceanos (marés, ondas e outras), solar ou hidráulica; e 

4) Implantação de projetos da cadeia produtiva do setor de 

energia dos oceanos ou de energia solar, inclusive plantas 

de purificação de silício. 

Taxa de Juros 

Entre 2,3% e 5,5% a.a. 



Máquinas e Equipamentos Eficientes 

                   Itens Financiáveis 

1) Máquinas e equipamentos, novos e nacionais, 

cadastrados no Credenciamento de 

Fabricantes Informatizado do BNDES e no 

Programa Brasileiro de Etiquetagem - com 

classificação A ou B, quando aplicável; ou 

2) Máquinas e equipamentos, novos e nacionais, 

cadastrados no Credenciamento de 

Fabricantes Informatizado do BNDES e que 

contribuam notoriamente, a critério do 

BNDES, para a eficientização do sistema. 

Taxa de Juros 

Entre 1,4% e 4,6% a.a. 



Modais de Transporte Eficientes 

 

 

        Empreendimentos Apoiáveis 

1) Aquisição de ônibus elétricos, híbridos, outros 

modelos com tração elétrica ou movidos a 

biocombustíveis;  

2) Capacidade produtiva para a fabricação de 

ônibus elétricos, híbridos ou outros modelos 

com tração elétrica e material rodante para 

transporte urbano de passageiros sobre 

trilhos; 

3) Transporte urbano de passageiros sobre 

trilhos; 

4) Apoio a módulos de projetos de Bus Rapid 

Transit (BRT’s), 

5) Implantação de infraestrutura cicloviária e 

sistemas de aluguel de bicicletas. 

 

 

 Taxa de Juros 

Entre 4,3% e 7,5% a.a. 



Resíduos Sólidos 

 

 

           Empreendimentos Apoiáveis 

1) Projetos de racionalização de limpeza 

urbana associados à disposição de 

resíduos preferencialmente com 

aproveitamento energético; e  

2) Projetos de implantação, modernização 

e ampliação destinados à disposição de 

resíduos preferencialmente com 

aproveitamento energético, exceto 

incineração. 

 

Taxa de Juros 

Entre 4,3% e 7,5% a.a. 



Cidades Sustentáveis e Mudança do Clima 

                     Empreendimentos Apoiáveis 

1) Tratamento ou reciclagem de resíduos da construção 

civil;  

2) Implantação de logística e manufatura reversa; 

3) Eficiência energética em prédios públicos ou em 

iluminação pública quando os beneficiários forem entes 

públicos, e implantação da cadeia produtiva de 

lâmpadas de LED/OLED; 

4) Implantação de centros de inteligência de informações 

que contemplem diferentes sistemas integrados e que 

permitam a tomada de decisões e realização de ações; 

5) Cadeia Produtiva de Equipamentos e Sistemas para 

Smart Grids. 

Taxa de Juros 

Entre 2,3% e 5,5% a.a. 



Mais BNDES 



Mais BNDES 

http://www.bndes.gov.br/maisbndes 

• Ferramenta de consulta online 

das opções de financiamento 

disponíveis pelo BNDES 



Mais BNDES 

Passo 1: Escolha seu perfil ou área de atuação 



Mais BNDES 

Resultado 

Acesse as informações 

básicas sobre o apoio 

financeiro 

 



Resultado 

Mais BNDES 



ATENÇÃO 

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.  
  



Canais de comunicação 

www.bndes.gov.br 

Atendimento Empresarial 

www.bndes.gov.br/faleconosco 

Ouvidoria 

0800 702 6307 

www.bndes.gov.br/ouvidoria 

0800 70 26337 

DEREG: (61) 3204-5600 

B N D E S 

  
www.youtube.com/bndesgovbr 

www.slideshare.net/bndes 

Redes Sociais 

twitter.com/bndes_imprensa 

DESUL: (11) 3512-5100 DENOR: (81) 2127-5800 


