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Será mesmo verdade?

O BNDES é o banco 

das grandes

empresas!pequenas



2% 
Grandes

1.655 
operações

Número de Operações
(até jun.)

BNDES // Histórico de Desembolsos

Grandes
R$ 13.2 bi

MPME
R$ 12.7 bi 98%  

MPME
89.147

operações

Total:  R$ 26 bi Total: 90.802 Operações

Desempenho 2020 (até jun.)

2,1%

Número de Operações
(2019)

51,6%48,4%

Valor Desembolsado
(2019)

Grandes
R$ 28.5 bi

MPME
R$ 26.7 bi

+ de 265 mil Operações com MPMEs em 

2019

MPME

97,9%

Grandes

Desempenho 2019

32% 33% 32% 27% 31%
42% 45% 48% 49%

68% 67% 68% 73% 69%
58% 55% 52% 51%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (até junh.)

Grandes empresas Micro, pequenas e médias empresas (MPME)

Histórico de Desembolsos: 2012 a 2020 (até jun.)

51%49%

Valor Desembolsado
(até jun.)



BNDES // Como Apoiamos?

Informação e 
relacionamento

A modalidade de Operações Indiretas possui papel  importante na 

desconcentração bancária e na pulverização do crédito às MPMEs.

Clientes

Instituição financeira 
credenciada

Bancos comerciais

públicos e privados

Bancos de desenvolvimento

Agências de fomento

Cooperativas de crédito

Bancos de cooperativas

Bancos de montadoras



BNDES // Presença nos Municípios Brasileiros

O BNDES está disponível para clientes de todos os portes e setores...

Entre 2015 e 2019 
o BNDES esteve na 
quase totalidade dos 
municípios brasileiros

97%
do país

5.380 municípios

✓ BNDES oferta financiamento quando e onde é mais escasso;
✓ Impacto estimado de 3,1% do PIB per capita a cada R$ 10mil de empréstimo per capita 

adicional – IPEA, 2020 (TD 2573)



Como solicitar Recursos – Agilidade //  5 Etapas

Entrar em contato com o seu Banco de Relacionamento1

2

3

4

5

Negociação com o seu banco sobre: taxas, prazos, valores, 
garantias, etc

O Banco enviará a proposta para validação do BNDES

Após análise em tempo real, o BNDES realiza a liberação de 
recursos

O valor aprovado será repassado através do seu Banco de 
Relacionamento



Será mesmo que...

Você venderia 
FIADO
para quem
você não conhece?



Para o crédito existir, é primordial que haja...

CONFIANÇA
entre as partes



Dica número 1

Se você estiver começando seu 

negócio, 

crédito pode não ser a melhor opção!

Sócios

Familiares

Investimento 

próprio



Dica número 2

Invista em 

RELACIONAMENTO

com os bancos!

Mostrar conhecimento adequado

sobre o seu negócio, proporcionará:

CONFIANÇA

e consequentemente,

melhores condições

▪ Taxas ▪ Prazos



Dica número 3

INFORMAÇÃO
É

PODER



Mas como se preparar antes de buscar um banco?

PLANO

DE 

NEGÓCIOS

- Projeções de faturamento

Qual é o objetivo

do financiamento?

Quanto em dinheiro

você precisará?

Quando e como

poderá pagar?

orientação



O que o banco leva em consideração para concessão de crédito?

PLANO DE 

NEGÓCIOS

CREDIBILIDADE DAS 

INFORMAÇÕES
AVALIAÇÃO 

DE PERFIL

RESTRIÇÕES 

CADASTRAIS

CAPACIDADE DE 

PAGAMENTO GESTÃO DA 

EMPRESA

▪ títulos protestados

▪ cheques devolvidos

▪ processos na justiça

A capacidade financeira da 

empresa condiz com o valor de 

financiamento solicitado?

É profissional e estratégica?

A contabilidade deve estar sempre 

em dia e organizada.



Portanto, Atenção!

NUNCA 

MISTURE!

Patrimônio do 

SÓCIO

Patrimônio da 

EMPRESA

Indicativo de má gestão financeira e falta de credibilidade

das informações prestadas!



E o que o BNDES avalia para concessão do crédito?

Certidões

Micro, Pequena ou 

Média Empresa

Legislação Ambiental

▪ FGTS;

▪ CND INSS e 

Tributos Federais; 

e

▪ RAIS

verificação



BNDES Digital
Novidade!



BNDES // Banco Digital: BNDES Online

Processos digitalizados: BNDES Online

O BNDES Online redesenhou e digitalizou processos de concessão de crédito, 
reduzindo o prazo médio das operações de repasse para real time

mais de 407 mil operações

R$ 54,5 bilhões aprovados

97 mil novos clientes.

Desde Julho de 2017 Ganhos para todos:

• Redução dos custos de transação

• Maior compliance e segurança nas transações

• Diminuição da burocracia dentro de uma filosofia de paperless

• Diminuição dos custos de manutenção dos sistemas através da 

integração de processos e bases

46 Agentes 
Financeiros Conectados



BNDES // Banco Digital: Canal MPME

Front Office digital: CANAL MPME

O Canal MPME é uma plataforma hospedada no site do BNDES que provê serviços

financeiros e não financeiros para as MPMES, por meio de mais de 60 parceiros.

R$ 1,2 bilhão
de crédito contratado

8.700 operações
(6.800 operações 
contratadas com linhas 
próprias dos bancos)

3.800
empresas contrataram 
ferramentas de gestão

Quais as necessidades das MPMEs

que a plataforma busca satisfazer?

Ferramentas

de gestão

CréditoEducação

Financeira



BNDES // Banco Digital: Oportunidades

Atuação com FINTECHS

Fintechs de Gestão Financeira 
(Regulamento aprovado em Jan/19)

4 Fintechs já credenciadas, ofertando plataformas de gestão

Fintechs de Crédito
(Regulamento aprovado em Nov/19)

5 Fintechs já credenciadas, ofertando crédito própro (desde 02/junho/20)

15 Fintechs já iniciaram processo de credenciamento

5 Fintechs já iniciaram processo de credenciamento

Primeiras operações já contratadas – sem garantias e com 

valores entre R$ 10 mil e R$ 100 mil. 



BNDES
Medidas Emergenciais



BNDES // Medidas Emergenciais – atuação durante a crise da Covid 19

Garantias 

Programa de acesso ao crédito 

(PEAC)

Capital de Giro

Crédito Pequenas 

empresas 1 e 2

Apoio ao Setor de 

Saúde

Folha de Pagamentos

PESE 1 e PESE 2

Setor Público
Suspensão de pagamentos  

(diretas e indiretas)

Energia

Conta Covid

Setor Audiovisual e 

Cadeias Produtivas

12,6 bilhões

387 milhões

63,8 bilhões7,8 bilhões

7,1 bilhões

119 bi

2,7 bilhões
242 milhões

4,1 bilhões

Mais Recursos PIS/PASEP p/ FGTS



Total Aprovado (R$ bi)

BNDES Digital

BNDES // O Brasil pode contar com o BNDES

R$ 7,7 bi
Capital de Giro para MPMEs

(repasse via Agentes Financeiros – dados até set./20)

R$ 3,9 bi
Standstill para Operações

Indiretas com o BNDES (dados até set./20)

R$ 63,4 bi
PEAC FGI em garantias (dados até set./20) 

R$ 7 bi*
Recursos para Folha de Pagamentos (* valor 
contratado)

Medidas 

Emergenciais
247,2 mil clientes 
8,2 milhões de empregados

R$ 82 bilhões aprovados pelo BNDES Digital 

Total Aprovado (R$ bi)

BNDES Digital



BNDES // Medidas Emergenciais ainda vigentes

BNDES Crédito
Pequenas Empresas

Giro para MPMEs
PEAC FGI
Garantias

PEAC Maquininhas
Empréstimos com recebíveis de cartão



BNDES // Giro para MPMEs

Capital de Giro para MPMEs (via Agentes Financeiros)

Objetivo: Empréstimo visando à manutenção e/ou à geração de 
empregos, no limite de R$ 70 milhões ao ano, válido até 31.12.2020

BNDES Crédito Pequenas Empresas



BNDES // Giro para MPMEs

Novidade: MPMEs com faturamento anual de até R$ 300 

milhões com base no grupo econômico (até 31/12/2020)

Itens financiáveis:

✓ pagamento de funcionários
✓ aluguel
✓ duplicatas a pagar
✓ Impostos
✓ dívidas a pagar
✓ outros gastos de capital de giro
✓ investimentos

Exceto:

Linha de Crédito: BNDES Crédito Pequenas Empresas

▪ aquisição de terrenos
▪ importados com similar nacional
▪ outros constantes na circular 



BNDES // Giro para MPMEs

O foco do apoio passa do financiamento ao projeto para o crédito para a 

empresa.
*Após 30/09/2020, o limite de financiamento é de R$ 10 milhões e poderão solicitar financiamento empresas com faturamento de até R$ 90 milhões

QUEM PODE SER FINANCIADO
Micro, pequenas e médias empresas com faturamento até R$ 300 milhões* e empresários 

individuais

TAXA DE JUROS
Custo Financeiro (TLP, TLPcap, SELIC ou TFB) 

+ Remuneração do BNDES (1,25 a.a.) 

+ Taxa do Agente Financeiro

PRAZO
Até 5 anos (até 2 anos de 

carência)

QUANTO PODE SER FINANCIADO
Até 100% do investimento, limitado a R$ 70 milhões*, por beneficiário, a cada 12 

meses.











BNDES // Giro para MPMEs

BNDES Crédito
Pequenas Empresas

Giro para MPMEs

+ 23,2 mil clientes Micro e Pequenas Empresas (87% dos clientes)

De 23/03/2020 a 31/12/2020, a linha está aberta para empresas que faturam 

até R$ 300 milhões

R$ 7,7 bilhões aprovados em financiamentos

+ 25,5 mil solicitações aprovadas

+ 32 Agentes Financeiros operando



BNDES // Programa Emergencial de Acesso ao Crédito

Programa Emergencial de Acesso ao Crédito - FGI

Objetivo: Concessão de garantias para micro, pequenas e médias 

empresas através do FGI

BNDES PEAC - FGI

45 bancos 

habilitados

84.843

empresas 

apoiadas

R$ 63,4 bi em 

financiamento



BNDES // Programa Emergencial de Acesso ao Crédito

Clientes

*(Tomadores do 

crédito)

PMEs com receita anual superior a R$ 360 mil e inferior a R$ 300 milhões

Exceções ✓ Cliente com obrigações financeiras em atraso superior a 14 dias;
✓ Controlado por pessoa jurídica de Direito Público interno; 
✓ Incluído no Cadastro de Trabalho Escravo.

Valor Operações R$ 5.000,00 a R$ 10.000.000,00, para cada Tomador de Crédito, por 

Agente Financeiro

Prazo das Operações Carência: no mínimo 6 (seis) e no máximo 12 (doze meses); 

Prazo Total: no mínimo, 12 (doze) meses e, no máximo, 60
(sessenta) meses. 

Finalidade Múltiplas finalidades (giro e/ou investimento), mas não para 

refinanciamento

Garantia do PEAC 80% do principal

Custo da Garantia Não haverá encargo por concessão de garantia 



BNDES // Programa Emergencial de Acesso ao Crédito

45 bancos habilitados









Empréstimo garantido por recebíveis 

de vendas das chamadas maquininhas 

destinado a microempreendedores 

individuais (MEI), microempresas e 

empresas de pequeno porte (ROB de 

até R$ 4,8 milhões / ano).

Objetivo:

✓ Histórico de venda de bens ou serviços por meio 

de arranjos de pagamento

✓ Sem operações de crédito ativas garantidas por 

recebíveis a constituir de arranjos de pagamento

✓ Enquadradados, em 20/03, como MEI, 

microempresas ou empresa de pequeno porte –

Lei Complementar nº 123/2006

Pré-requisitos legais

BNDES // PEAC Maquininhas – Lei nº 14.042/20

Crédito Maquininhas
BNDES PEAC



PEAC
Maquininhas:

• Vigente até 31 de dezembro de 2020

• Taxa de juros de até 6% a.a.

• Prazo total de 36 meses, com 6 meses de carência

• Juros capitalizados na carência

• CND, FGTS e RAIS estão dispensadas pelo 

Programa até 31/12 

Valor: até o dobro da média mensal 

de vendas limitado a R$ 50 mil

Garantia: 8% dos recebíveis futuros

Isento de tarifas

Condições



BNDES // PEAC Maquininhas – Lei nº 14.042/20

Escolha um banco que tenha aderido ao programa

Solicite seu financiamento

Após contratação, o banco tem dois dias úteis para 

liberar os recursos

O banco reterá a garantia de 8% diariamente a partir do 

fim da carência e quitará as prestações mensalmente 

Esse procedimento será realizado durante 30 meses, 

até a liquidação total do crédito
Acesse a lista de bancos que aderiram ao programa:

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/credito-maquininhas

Verifique se sua empresa é elegível ao programa1

2

3

4

5

6

Passo a Passo

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/credito-maquininhas


BNDES produtos 
e desempenho



BNDES // Principais Produtos

FINAMEBNDES AUTOMÁTICO

CARTÃO BNDES

Financiamento de máquinas e equipamentos 
(além de materiais industrializados, tecnologia 4.0, 

eficiência energética) com longo prazo.

36 mil produtos cadastrados

4,6 mil fabricantes cadastrados

Linha Projeto de Investimento:  

Aplicável a todos os setores.

Itens Financiáveis:
• estudos e projetos; obras civis; montagens e instalações

• máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES;

• aquisição ou licenciamento de softwares nacionais e serviços correlatos 

(consultoria, implantação, integração, treinamento, customização)

• capital de giro associado ao projeto, limitado a 30% do valor total

Permite financiar os investimentos das 

MPMEs de forma ágil e simplificada.

Previsibilidade da taxa (pré-fixada)

Produto simples e ágil



BNDES // O Rio pode contar com o BNDES

Principais Produtos do BNDES                               
para o Rio de janeiro 

2019 2020 
até setembro

Crédito Peq Empresas (capital de giro) 19% 75%

CARTÃO BNDES 25% 7%

BNDES FINAME (máquinas e equipamentos) 53% 17%

Finame Máquinas Agrícolas 2% 1%

Finame Demais Máquinas 12% 6%

Finame Ônibus e Caminhão 39% 9%

BNDES PROGRAMAS AGRÍCOLAS  3% 2%

Principais Produtos do BNDES para o Rio de janeiro nos anos de 2019  e 2020 



BNDES // Cartão BNDES

CARTÃO BNDES
Permite financiar os investimentos das 

MPMEs de forma ágil e simplificada.

Previsibilidade da taxa (pré-fixada)

Produto simples e ágil



Produto CARTÃO BNDES

Linhas do Produto

Cartão BNDES Cartão BNDES Agro

Cartão BNDES // Cartão BNDES e BNDES Agro

Permite financiar os investimentos das MPMEs de forma ágil e simplificada

Previsibilidade da taxa (pré-fixada):

Até 48 prestações fixas

Produto simples e ágil

Até R$2 milhões por banco emissor

Crédito rotativo e pré-aprovado

0,96% a.m. (para o mês de outubro/2020)

277 mil
Produtos

+ Serviços 
Associados
(frete, treinamento e 
instalação)

73 mil
Fornecedores



Produto CARTÃO BNDES

Linhas do Produto

Cartão BNDES Cartão BNDES Agro

Cartão BNDES //

Máquinas, equipamentos, 
computadores, móveis, 

motocicletas, veículos pesados e 
softwares

Serviços associados (p.ex. frete, treinamento, instalação)

PEÇAS E COMPONENTES DE BENS 
DE CAPITAL, informática e 

automação, autopeças

Insumos (têxtil, coureiro-calçadista, 
moveleiro, gráfico, resinas, 

laminados metálicos ou plásticos, 
papel e celulose, agropecuário)

Embalagens

Materiais para construção civil
Asfalto

Inovação e Avaliação da 
Conformidade

Serviço de desenvolvimento de 
softwares sob encomenda

Qualificação profissional para o 
turismo e curso de idioma

O que pode ser financiado?



Produto CARTÃO BNDES

Linhas do Produto

Cartão BNDES Cartão BNDES Agro

Cartão BNDES // Bancos Emissores

Bancos Emissores: Cartão BNDES 



Cartão BNDES // sítio na internet



Cartão BNDES // cadastro na internet



Cartão BNDES // Busca de produtos por nome



Cartão BNDES // Busca de produtos por categoria



O Brasil pode contar 

com o BNDES

Portal BNDES

www.bndes.gov.br

Atendimento Empresarial

0800 702 6337

Chamadas internacionais

+55 21 2052 6337 

facebook.com/bndes.imprensa

twitter.com/bndes_imprensa

youtube.com/bndesgovbr

slideshare.net/bndes

Ouvidoria

0800 702 6307

www.bndes.gov.br/ouvidoria

Fale Conosco

www.bndes.gov.br/faleconosco


