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Nº 4 – 17 de janeiro de 2019 

BNDES amplia condições para empresas inovadoras  

O BNDES publicou recentemente a Circular SUP/ADIG nº 14/2018 referente à redução da Taxa do BNDES de 

1,13% a.a para 1,05% a.a. no âmbito do Programa BNDES MPME Inovadora e expansão de sua participação 

máxima de até 90% para até 100% dos itens financiáveis.  

 

O referido Programa tem como objetivo aumentar a competitividade das Micro, Pequenas e Médias Empresas 

(MPMEs), financiando os investimentos necessários para a introdução de inovações no mercado e contemplando 

ações contínuas de melhorias incrementais em seus produtos e/ou processos, além do aprimoramento de suas 

competências, estrutura e conhecimentos técnicos. 

Quem pode solicitar: 

 Empresas com sede e administração no País, de todos os setores, e empresários individuais com 

CNPJ devidamente registrado, ambos com faturamento ou renda anual de até R$ 300 milhões. 

Obs: as MPMEs deverão atender a pelo menos um requisito das condições de enquadramento listadas no 

Anexo a este comunicado. 

 

Projetos de investimentos inovadores financiáveis: 

 Complementares a um processo de inovação das MPMEs, visando à introdução de inovações no 

mercado; 

 Voltados ao desenvolvimento de novos produtos/processos e sua introdução no mercado; 

 Relativos à implantação/modernização das instalações das MPMEs de base tecnológica que buscam 

aproveitar as capacidades técnicas e científicas disponíveis em parques tecnológicos para intensificar 

o seu processo de inovação; 

 Realizados por empresas que estejam ou tenham sido incubadas; 

 Previstos no plano de negócios da empresa, que apresenta em sua composição societária Fundos de 

Investimento em Participações e/ou Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes 

regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM);  

 Destinados a fortalecer a capacidade financeira da empresa que esteja realizando esforços para inovar, 

disponibilizando recursos na forma de capital de giro. 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/6d21c7d4-7fa1-47c6-b826-8dfa5c337a70/18Cir14+BNDES+MPME+Inovadora.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mvMf5CT
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/BNDES-MPME-Inovadora/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8V4WPs4eliYGPu5GwWYGjgGBhsYeQaFGFqGm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hFOfi6uwbq-Ab6uup55-WWJKflFifoF2VGRANiCRow!/


 

 

No quadro abaixo destacamos as condições e finalidades: 

 
Investimentos em Geral Capital de Giro Isolado 

Itens Financiáveis 
Itens necessários à implementação do plano de negócios das 

MPMEs com perfil inovador que tenham relação direta com as 

ações de investimento, inclusive o capital de giro associado.  

Capital de Giro Isolado 

Custo Financeiro    TLP 

Taxa do BNDES    1,05%a.a  

Rem. Agente Financeiro    Negociada com o agente 

Participação do BNDES Até 100% 

Carência(1) Até 4 anos Até 2 anos 

Prazo Total Até 10 anos Até 5 anos 

Limite de Financiamento(2)  R$ 20 milhões R$ 10 milhões 

Fonte: Circular do BNDES disponibilizadas no site. 

(1) Nas operações com periodicidade de amortização mensal, o prazo de carência será de, no mínimo 3 meses. 

(2) As operações realizadas nesse programa não comprometem o limite para o BNDES Automático. 

 

Taxa de Juros: Fator Custo Financeiro x Fator Taxa do BNDES x Fator Taxa do Agente Financeiro -1 

 

Exemplo  

Considerando que a operação seja contratada (assinatura do contrato) no mês de janeiro de 2019 

Custo financeiro = 6,96% a.a.(*), sendo o Fator Custo Financeiro = 1,0696 

Taxa do BNDES = 1,05% a.a., sendo o Fator Taxa do BNDES = 1,0105 

Taxa do agente = 4 % a.a., sendo o Fator Taxa do Agente = 1,04 

Taxa de juros = 1,0696 x 1,0105 x 1,04 – 1 = 12,41% a.a. 

(*) Consideramos a previsão FOCUS-IPCA suavizado para os próximos 12 meses, disponibilizado pelo Banco Central (3,65% a.a) 

para fins de demonstração. Lembrando que a inflação real variará mensalmente sobre o saldo devedor. 

 

Garantias: A critério do agente financeiro, sendo admitido o Fundo Garantidor para Investimentos – BNDES FGI.  

 

Vigência: Até 30.12.2020. 

 

Como Solicitar: As micro, pequenas ou médias empresas podem enviar a solicitação pelo Canal do 

Desenvolvedor MPME, ou procurar uma instituição financeira credenciada ao BNDES (agente financeiro) de sua 

preferência, que informará a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e 

negociará as garantias. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndes-fgi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme


 

 

 

 

 

 

ANEXO DE REQUISITOS DE ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA BNDES MPME INOVADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


