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Quem somos

Missão

Promover o desenvolvimento sustentável
e competitivo da economia brasileira,
com geração de emprego e redução 
das desigualdades sociais e regionais

• Fundado em 20 de junho de 1952

• Empresa pública de propriedade integral da    
União Federal

• Principal fonte de crédito de longo prazo

• Foco no financiamento do investimento



Projetos de Investimento
que visem a implantação, 

expansão da capacidade produtiva 

e modernização de empresas 

O que apoiamos

Aquisição de máquinas 
e equipamentos

isoladamente

Aquisição de 
bens de 
produção

Produção e 
comercialização 
para exportação

Projetos de 
Infraestrutura



Quem pode tomar financiamentos

• Federal

• Estadual

• Municipal

• Micro-empreendedor

• Transportador escolar 

• Transportador autônomo de carga

• Produtor rural 

• ONGs, OSCIPs ou Fundações

• Cooperativas ou Associações

• Empresas de agropecuária, indústria, 
comércio ou serviços

Pessoas Físicas

Administração
Pública

Pessoas Jurídicas



Classificação de porte

MICROaté R$ 2,4 milhões   

PEQUENAaté R$ 16 milhões

MÉDIAaté R$ 90 milhões

MÉDIA-GRANDEaté R$ 300 milhões

Receita Operacional Bruta Anual

MM

PP

MM

EE

GRANDEacima de R$ 300 milhões



• Capacidade de pagamento

• Cadastro comercial satisfatório

• Em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias

• Não estar em regime de recuperação de crédito

• Dispor de garantias para cobrir o risco da operação

• Cumprir as exigências da legislação ambiental

Requisitos mínimos



Como apoiamos

Operações Diretas
Contratadas diretamente com 

o BNDES

EMPRESÁRIO

Instituição Financeira 
Credenciada

EMPRESÁRIO

Operações Indiretas
Instituições financeiras credenciadas 
repassadoras de recursos do BNDES

Informação e 
Relacionamento



• BNDES Finem- Financiamento de Empreendimentos
(financiamento de projetos de investimento de valor mínimo de R$ 10 milhões)

• Project Finance
(financiamento suportado contratualmente pelo fluxo de caixa de um projeto, 
servindo como garantia os ativos e recebíveis deste projeto)

• Internacionalização de Empresas
(investimentos de empresas de capital nacional no exterior)

• Limite de Crédito
(crédito rotativo para clientes adimplentes por prazo > 5 anos)

• Subscrição de Valores Mobiliários
(compra de ações ou debêntures conversíveis de forma minoritária e de natureza 
temporária ou investimentos através de fundos fechados)

Produtos de operação direta



Custo da Operação Direta

TAXA DE JUROS

=

• TJLP
• TJ-462
• Cesta de Moedas
• Dólar

Custo Financeiro

Margem para cobrir 
despesas operacionais
0,0 – 2,5% a.a.

Remuneração Básica do BNDES

+

+

Taxa de Risco de Crédito
Margem de Cobertura 
de Inadimplência
0,0 - 3,57% a.a.



• BNDES Automático
(financiamento de projetos de investimento de até R$ 10 milhões)

• BNDES Finame
(produção e comercialização de máquinas e equipamentos)

• BNDES Finame Agrícola
(produção e comercialização de máquinas e equipamentos agrícolas)

• BNDES Finame Leasing
(arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos)

• BNDES Exportação
(produção nacional de bens e serviços a serem exportados)

• Cartão BNDES
(crédito rotativo, pré-aprovado, para aquisição de produtos, insumos e serviços)

Produtos de operação indireta



TAXA DE JUROS

=

• TJLP
• TJ-462
• Cesta de Moedas
• Dólar

Custo Financeiro

Variável em função 
do Produto/Linha
0,0 – 2,5% a.a.

Remuneração Básica do BNDES

+

+
Taxa de Intermediação Financeira

Risco sistêmico das 
instituições financeiras

(MPMEs isentas)
0,0 - 0,5% a.a.

Custo da Operação Indireta

+
Negociada entre o 
Agente Financeiro 
e a Beneficiária

Remuneração do Agente
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Operações em 2009

225.296
58%

23.711 
6%28.725 

7%

112.997
29%

R$ 137,4 bilhões

Número de Operações

390.729

Desembolsos

micro e pequenamédiapessoa física grande outros

PetrobrasPetrobras



Apoio à Exportação



Objetivos - BNDES Exim

• Apoiar a exportação de bens e serviços brasileiros de maior valor 
agregado

• Aumentar a base exportadora do país, com tratamento diferenciado 
para as micro, pequenas e médias empresas (MPME’s)

• Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país



O que financiamos?

Produtos Financiáveis:

• Todos os bens de maior valor agregado que necessitem de maior 
prazo de fabricação e/ou comercialização

- Índice de nacionalização igual ou superior a 60% do valor FOB

• Produtos enquadrados no Processo Produtivo Básico (PPB)

• Serviços de engenharia e software

Produtos Não Financiáveis:
Commodities básicas: minério, celulose, açúcar e álcool, grãos, etc

Ver a Relação de Produtos Financiáveis 



Exportação – Modalidades de Apoio

BNDES Exim

Pré-embarque Pós-embarque
Produção no Brasil Comercialização Externa

Capital de giro destinado a 
financiar a produção de 
bens e serviços brasileiros 
a serem exportados

Apoio à comercialização de bens 
e serviços brasileiros no exterior, 
mediante o desconto de títulos de 
crédito ou financiamento direto ao 
importador



Exportação - Linhas de Financiamento

LinhasModalidades Objetivo do Financiamento

Pré-embarque

Pré-embarque Produção destinada à exportação

Pré-embarque 
Ágil

Produção associada a um
compromisso de exportação

Pré-embarque 
Especial

Produção para 
incremento da exportação

Pré-embarque 
Empresa Âncora

Produção das MPMEs destinada à
exportação via empresa-âncora

Pós-embarque Comercialização de bens e serviços no 
exterior



Exportação - Prazos

-

Até 36 meses

12 meses

Até 36 meses

Até 36 meses

Embarque

-

Parcela única ou em até
24 parcelas mensais

Em diferentes esquemas 
de amortização

Parcela única ou em até
24 parcelas mensais

Parcela única ou em até
24 parcelas mensais

Amortização

Até 36 mesesPré-embarque

Até 36 meses
Pré-embarque 

Ágil

Até 12 anosPós-embarque

Até 36 meses
Pré-embarque 

Empresa Âncora

Até 30 meses
Pré-embarque 

Especial

FinanciamentoLinhas



Como apoiamos o Pré-embarque?

Operações Indiretas

O empresário contrata o financiamento do BNDES por meio dos 
agentes financeiros, que assumem o risco da operação.

EMPRESÁRIO

Agente
Financeiro 
Credenciado



Pré-embarque - Custo para MPME

Custo Financeiro

+

Remuneração BNDES

+

Remuneração do Agente

100% TJLP (6% a.a.) ou 
100% LIBOR + var. cambial

0,9% a.a.

negociada entre a beneficiária 
e o agente financeiro



Linha Pré-embarque - PSI*

Custo Financeiro

+

Remuneração BNDES

+

Remuneração do Agente

Taxa Fixa 
4,5% a.a.

Para bens do Grupo I
(bens de capital) da 
Relação de Produtos 
Financiáveis do BNDES

(*) PSI – Programa de Sustentação do Investimento



Como apoiamos o Pós-embarque?

Operações Diretas

O financiamento é feito diretamente com o BNDES e pressupõe 
seguros e garantias. 
O banco mandatário realiza as atividades de suporte à operação.

EMPRESÁRIO

Banco 
Mandatário



Pós-embarque - Custo

Custo Financeiro

Remuneração BNDES

+

+

Comissão do 
Banco Mandatário

100% LIBOR + var. cambial

Mínimo de 1,0% a.a.

Até 1% flat do valor do financiamento



Pós-embarque - Garantias

• Seguro de crédito de curto prazo, oferecido por seguradoras 
privadas

• Seguro de Crédito à Exportação lastreado no Fundo de   
Garantia à Exportação (FGE)

• Aval, fiança ou carta de crédito de banco no Brasil ou no exterior, 
com limite de crédito aprovado pelo BNDES

• Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR/ALADI)

• Outras garantias ou garantidores, a critério do BNDES



Convênio BNDES - APEX-Brasil

• Data de Assinatura: 14/08/2009

• Vigência: até 31/12/2012 (podendo ser prorrogada)

• Finalidade: estabelecer a cooperação mútua entre o BNDES e a 
APEX-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos)

• Instrumentos: intercâmbio de informações e desenvolvimento de 
ações conjuntas e individuais, de cada uma das partes, com foco nas 
atividades econômicas onde o Brasil tem reconhecida 
competitividade, visando a contribuir para:

� ampliação das exportações de bens e serviços brasileiros

� internacionalização das empresas brasileiras

� atração de investimentos diretos estrangeiros para o Brasil



Portal do BNDES na Internet



Portal do BNDES na Internet



Portal do BNDES na Internet



Apoio do BNDES a MPMEs



Instituição
Financeira 
Credenciada

EMPRESA

Fluxo de Informação
e Relacionamento:

desco@bndes.gov.br

(21) 2172-8800

Operações indiretas automáticos



• Taxa de juros:  +/- 0,85% a.m.

0,37% a.m. (PSI)

• Participação: até 100%

• Prazo: até 10 anos

• Financiamentos Específicos

� Cartão BNDES

Condições diferenciadas



Agente Financeiro:Agente Financeiro:

- Análise cadastral

- Capacidade de pagamento

- Garantias: normas Banco Central

BNDES:BNDES:

- Em dia ���� obrigações fiscais e previdenciárias

- Legislação ambiental

- Não estar em regime de recuperação de crédito

Requisitos mínimos

O BNDES não exige tempo mínimo de faturamento!



a

BNDES AUTOMÁTICOBNDES AUTOMÁTICOBNDES AUTOMÁTICO
• Obras civis, montagem e instalações

• Móveis e utensílios

• Despesas pré-operacionais

• Pesquisa e Desenvolvimento / Certificação

• Máquinas e equipamentos nacionais
• Novos 
• Usados  - MICROEMPRESA

• Capital de Giro
• Micro – até 70%
• Pequena e média – até 40%

Projetos de investimento

O BNDES não financia a aquisição de terrenos



+/-
0,84% 
am

Custo 
financeiro BNDES Agente 

financeiro

TAXA DE JUROS

PRAZO
Taxa 
final++++ ++++

Negociada

3,6% aa

BNDES 
Automático

MPME

6,0% aa
TJLP

0,9% aa Negociado++++ ++++

Fonte: AOI/DESCO – média 2009

Condições



BNDES Automático

www.bndes.gov.br

Apoio financeiro
Produtos

BNDES Automático



www.bndes.gov.br

CAPITAL DE GIRO ASSOCIADO

• Microempresa: até 50%

• Pequena e Média: até 30%

• Novos

• Nacionais

• Sem limite de valor

• Credenciados no BNDES - CFI

BNDES FINAMEBNDES FINAMEBNDES FINAME

Máquinas e equipamentos



www.bndes.gov.br

- Novos - Nacionais

- Sem limite de valor

- Credenciados CFI

Máquinas e equipamentos

- Capital de giro associado

= FINAME

BNDES PSIBNDES PSIBNDES PSI

Dotação Orçamentária
Programa:

Vigência: 31/12/2010



0,37% 
ou

0,59%
am

Custo 
financeiro BNDES Agente 

financeiro

TAXA DE JUROS

PRAZO
Taxa 
final++++ ++++

BNDES PSI 4,5% ou 7,0% aa Até 120 meses

Fonte: AOI/DESCO – média 2009

+/-
0,82% 
am

Negociada

3,4% aa

BNDES 
FINAME
MPME

6,0% aa
TJLP

0,9% aa Até 120 meses++++ ++++

Condições



BNDES FINAME

www.bndes.gov.br

Apoio financeiro
Produtos

BNDES Finame



PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Apoio financeiro
Linhas, programas e fundos

www.bndes.gov.br



PARTICIPAÇÃO

Até 20% da ROB ou até R$ 50 milhões

BENEFICIÁRIAS

Indústria, comércio e serviços

Construção civil: exceto construção imobiliária

ROB de até R$ 300 milhões

BNDES PROGERENBNDES BNDES PROGERENPROGEREN

Capital de giro

Vigência: 31/12/2010



PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Apoio financeiro
Linhas, programas e fundos

www.bndes.gov.br



+/-
1,13% 
am

Negociada

4,5% aa

Custo 
financeiro BNDES Agente 

financeiro

TAXA DE JUROS

PRAZO
Taxa 
final

++++ ++++

3% aa
BNDES 

PROGEREN TJLP + 1% Até 24 meses++++ ++++

Fonte: AOI/DESCO – média 2009

Condições



Fundo Garantidor para Investimentos

Beneficiárias:

Apenas para operações com risco 
AA, A, B e C

MPMEs 

+ 

Transportador Autônomo de carga 

+ 

Microempreendedor individual



Limites:

� Até 80% do valor do financiamento

� Até 10 milhões por beneficiário

Custos: Encargo de Concessão 
de Garantia (ECG)

� Pode ser financiado junto com o empreendimento

� Função de:

� Tipo de investimento (se investimento ou capital de giro)

� Percentual da garantia

� Outros

Fundo Garantidor para Investimentos



Cartão BNDES

Rio de Janeiro – RJ

11 de março de 2010



Objetivo

Baseado no conceito de cartão de crédito, visa 

financiar de forma ágil e simplificada os 

investimentos das MPMEs.



21 mil Fornecedores 
Credenciados

• 12 mil Fabricantes e     
9 mil Distribuidores

• 131,5 mil produtos 

255 mil 
Compradores 

MPMEs 
(Faturamento até
R$ 90 milhões)

• R$ 9,8 bilhões 
de crédito pré-

aprovado

Como funciona?

Ambiente de Negócios

Parceiros



Vantagens

Cartão BNDES 

• Limite de até R$ 1 milhão , por banco emissor

• Prestações fixas em até 48 meses

• Taxa de juros atrativa: 0,97% a.m. (mar/10)

• Crédito rotativo e pré-aprovado

• Uso automático 



Vantagens

Cartão BNDES
Simulação* - Financiamento de R$ 10 mil

Parcelas fixas Valor em R$
3 3.365,56

12 878,29
24 464,55
36 327,25
48 259,06

*Taxa de 0.97% a.m (mar/10)



• Máquinas, equipamentos, computadores, softwares, 
móveis, motocicletas* e veículos utilitários;

• Insumos industriais (resinas, têxtil, coureiro-calçadista, 
moveleiro, rochas ornamentais, farinho de trigo, 
embalagens, papel imune e laminados metálicos ou 
plásticos);

• Autopeças e pneus novos* para caminhões, ônibus, 
tratores e implementos rodoviários, agrícolas e industriais;

• Materiais para construção civil.

* Motocicletas, quadriciclos e triciclos de até 300cc

O que pode ser financiado?



Como o Cartão BNDES 

pode apoiar a Inovação?



Setembro de 2008

- Serviços de: 

• Avaliação de conformidade (calibração, 

certificação, ensaios laboratoriais), normalização, 

regulamentação  técnica e metrologia;

• Acreditação para hospitais e demais instituições 

de saúde.

Inovação



• Design, Ergonomia e Modelagem de produto;

• Prototipagem; 

• Resposta técnica de alta complexidade;

• Eficiência energética e impacto ambiental;

• Desenvolvimento de embalagens;

• Extensão tecnológica; 

• Projeto de experimento; 

• Transferência de tecnologia;

• Registro de propriedade intelectual;e

• Avaliação da qualidade de software.

Inovação - Junho de 2009



Solicite seu Cartão

www.cartaobndes.gov.br



Número de Cartões 4.133

Limite R$ 154,9 milhões

Nº de Transações (em 2009) 4.642

Valor Desembolsado (em 2009) R$ 66,1 milhões

Número de Fornecedores 566

Cartão BNDES – Rio de Janeiro



Fornecedores
Credenciados

• Empresas de qualquer porte; 

• Fabricantes ou distribuidores de bens de 

interesse das MPME (com índice de 

nacionalização igual ou superior a 60%).

Fornecedor



• 255 mil potenciais clientes do Cartão BNDES

• Financiamento automático para o cliente

• Garantia de recebimento da venda 

• Indicação de distribuidores/revendedores

• Exposição do catálogo de produtos gratuita

Custos:

Taxa de desconto de até 2,5% sobre o valor da venda.

Vantagens de ser Fornecedor



* Acesso exclusivo para fabricantes

Seja um Fornecedor 
Credenciado*

www.cartaobndes.gov.br



Manuais

Informações

Dúvidas



www.bndes.gov.br

Atendimento Empresarial - (21) 2172-8888
www.bndes.gov.br/faleconosco

Operações Indiretas - (21) 2172-8800
desco@bndes.gov.br

Cartão BNDES – 0800 702 6337
www.cartaobndes.gov.br

Ouvidoria – 0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvidoria

Canais de comunicação


