Nº 7 – 17 de maio de 2019

BNDES cria linha direta para Médias Empresas
O banco lançou hoje a linha BNDES Crédito Direto Médias Empresas visando gerar ganhos de produtividade,
sustentabilidade, solidez financeira, competitividade e/ou governança em empresas. O valor mínimo para
financiamentos é de R$ 10 milhões por operação e deve ser contratado diretamente com o BNDES, sem a
intermediação do agente financeiro.
Quem pode solicitar:
 Empresas sediadas no País; e
 Fundações, associações e cooperativas.
Itens Financiáveis:
 estudos e projetos;
 obras civis;
 montagens e instalações;
 móveis e utensílios;
 treinamento;
 despesas pré-operacionais;
 máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES;
 máquinas e equipamentos importados sem similar nacional; e
 capital de giro, limitado a 40% do valor total do financiamento.
Confira todos os produtos aqui.

Taxa de juros = Fator Custo Financeiro x Fator Taxa do BNDES x Fator Taxa de Risco de Crédito -1
Sendo:




Custo Financeiro – TLP
Taxa do BNDES – é a Remuneração do BNDES
Taxa de Risco de Crédito – é a remuneração para cobrir o risco de crédito incorrido em um financiamento

CONSELHO DE ARTICULAÇÃO SINDICAL E EMPRESARIAL - CONASE
NÚCLEO DE ACESSO AO CRÉDITO – NAC/RS
Para maiores informações e/ou esclarecimentos, favor contatar-nos pelo telefone (51) 3347.8508/8566 ou pelo
e-mail nac@fiergs.org.br

direto realizado pelo BNDES, definida conforme a Política de Crédito do BNDES.
No quadro abaixo exemplificamos o custo final:
Linha Crédito Pequenas Empresas
Custo Financeiro
Taxa do BNDES
Taxa de Risco de Crédito

TLP
1,7% a.a (investimentos)
2,1%a.a (capital de giro)
Variável conforme risco do cliente e
prazos do financiamento.

EXEMPLO DE CUSTO FINAL
TLP

(**)

(*)

12,63% a.a (investimentos)
13,07%a.a (capital de giro)

(*) Valores fictícios para fins de demonstração do cálculo, como se a operação fosse contratada em 17/05/2019.
(**) Consideramos a previsão FOCUS-IPCA suavizado para os próximos 12 meses, disponibilizado pelo Banco Central (3,72% a.a) para fins de
demonstração. Lembrando que a inflação real variará mensalmente sobre o saldo devedor. Utilizamos o valor de 4% para Taxa de Risco de
Crédito para fins de demonstração.

Prazo: O prazo de financiamento compreende o prazo de carência e o prazo de amortização e é
determinado em função da capacidade de pagamento do empreendimento, do cliente e do grupo econômico,
respeitados os limites a seguir:



Investimentos: prazo total de até 120 meses, incluindo carência de 12 a 60 meses;
Capital de giro: prazo total de até 48 meses, incluindo carência de 3 a 12 meses.

Participação do BNDES: Até 100% dos itens financiáveis. Sendo que o apoio a capital de giro é limitado a
40% do valor total do financiamento.
Garantias: Garantias reais (tais como hipoteca, penhor, propriedade fiduciária, recebíveis, etc) e/ou pessoais
(tais como fiança ou aval), definidas na análise da operação..
Como solicitar: Antes do envio da solicitação de apoio direto, é necessário que o cliente possua habilitação
junto ao BNDES. Para tanto, é necessário preencher o Sistema de Informações para Análise Cadastral e Crédito.
Após a conclusão da etapa de habilitação, envie sua solicitação de financiamento diretamente ao BNDES
através do sistema de Consulta Prévia Eletrônica.

