
 

 

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 

Nº 3 – 23 de março de 2020 

 

BNDES atende parcialmente pleito da FIERGS 

 

Na última quinta-feira, a FIERGS enviou um pleito ao BNDES solicitando medidas emergenciais de crédito, em 

decorrência das consequências geradas pela pandemia do Coronavírus. Dentre elas, instituir junto aos agentes 

financeiros uma carência de 6 (seis) meses nos financiamentos já contratados. 

Ontem, o Presidente do BNDES, Gustavo Montezano, anunciou 4 medidas emergenciais, sendo 3 delas de apoio às 

empresas, injetando R$ 35 bilhões em recursos financeiros, sendo elas: 

 R$ 19 bilhões para suspensão integral de juros e principal por 6 meses para as operações diretas; 

 R$ 11 bilhões para suspensão integral de juros e principal por 6 meses para as operações indiretas 

(repassadas via agentes financeiros); 

 R$ 5 bilhões para ampliação da oferta de capital de giro para empresas com faturamento anual de até R$ 

300 milhões. 

Abaixo segue um quadro resumo das medidas e na sequência detalhamos cada uma, inclusive a linha BNDES Finame 

Materiais que pode ser utilizada como capital de giro. 

 

Linhas Soluções Prazos (em meses) 
Custo 

Financeiro 
Como acessar 

BNDES 

Renegociação 

Emergencial 

Suspensão das prestações de 
financiamentos contratados até 
23 de março de 2020, com 
vencimento entre abril e setembro 
de 2020, inclusive Cartão 
BNDES.  
Obs: contratos que finalizam entre abril e 
setembro de 2020, linhas com subsídio, 
operações honradas por Fundo Garantidor 
e de comércio exterior não podem solicitar 
a suspensão.  

Carência: até 6 
Prazo Total: mesmo  

 
 
 

Mantém o 
custo do 

contrato atual 

 Operações diretas: pelo 
site do BNDES, a partir 
das 18h de 25.03 até 
30.06.2020. 

 Operações indiretas: 
solicitar junto aos 
agentes financeiros 
(bancos) onde a 
operação foi 
contratada.  

BNDES 
Crédito 

Pequenas 
Empresas 

Capital de giro, limitado a R$ 70 
milhões 

Carência: até 24 
Prazo Total: até 60 

 

Negociada 
com o agente 

financeiro 
(a partir de 
0,72%a.m.) 

 Canal MPME do 
BNDES; ou 

 Direto no agente 
financeiro (banco) 

  

Salientamos que o Núcleo de Acesso ao Crédito ‟ NAC da FIERGS está em contato direto com o Banco do Brasil, 

Badesul, Banrisul, BNDES, BRDE e Caixa visando orientar as empresas na solicitação dos recursos necessários. 

 

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


 

 

BNDES Renegociação Emergencial 

Concessão da suspensão temporária por prazo de até 6 (seis) meses de amortizações de empréstimos contratados junto ao 

BNDES, nas modalidades direta e indireta às empresas afetadas pela crise ‟ medida conhecida no mercado como standstill.  

 

ATENÇÃO! 

1. O valor das prestações suspensas será incorporado ao saldo devedor e redistribuído nas parcelas restantes da dívida, 

mantido o termo final do contrato. Ou seja, o prazo final de amortização não será estendido.  

2. As demais condições pactuadas, incluindo os encargos contratuais e a periodicidade de pagamento ficam mantidos. Ou 

seja, as demais condições e o prazo final de amortização do financiamento ficam mantidos. 

3. Somente será admitida a suspensão de prestações sucessivas, com vencimento entre abril e setembro/2020. Nunca de 

prestações intercaladas. 

 

Quem pode solicitar 

Todas as empresas que têm operações com recursos do BNDES e desejem a suspensão, desde que: 

 

No caso das operações indiretas (operada via agente financeiro) não poderá ser solicitada a renegociação nos 

seguintes casos: 

„ Operações de comércio exterior, atualmente sob a responsabilidade da Área de Indústria, Serviços e Comércio 

Exterior AI; 

„ operações renegociadas no âmbito das Leis nº 9.138, de 29.11.1995; nº 9.866, de 09.11.1999; e nº 10.437, 

de 25.04.2002 (securitização de dívidas agrícolas), e as no âmbito da Lei n° 11.775, de 17.09.2008; 

„ operações que tenham sido honradas pelo Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI) ou por outros 

fundos garantidores; 

„ operações que sejam passíveis de pagamento de subvenção econômica na forma de equalização de taxa de 

juros pelo Tesouro Nacional e/ou de bônus de adimplência, tais como os Programas Agropecuários do Governo 

Federal (Pronaf, Pronamp, Moderfrota, Moderinfra, Moderagro, ABC, Inovagro, Prodecoop, PCA e Procap-agro);  

„ dívidas cuja última prestação tenha vencimento entre os meses de abril de 2020 (inclusive) e setembro de 

2020 (inclusive). 

 

No caso das operações diretas não poderá ser solicitada a renegociação nos seguintes casos: 

 créditos ou subcréditos objeto de equalização pelo Tesouro Nacional (para ver a lista, clique aqui); 

 instrumentos formalizadores de debêntures, em quaisquer de suas modalidades; 

 instrumentos que utilizem esquema de pagamento do serviço da dívida por meio da retenção de caixa livre 

do cliente (“Cash Sweep”); 

 instrumentos celebrados com os seguintes clientes: 

o  que sejam integrantes da Administração Pública Direta; 

o que estejam em regime de falência, recuperação judicial, extrajudicial ou integrem grupo econômico 

com devedores nesta condição; 

o que, em 17 de fevereiro de 2020, possuam apontamento que, por sua gravidade, repetição ou 

relevância, possam implicar em restrições à sua pessoa ou em substancial risco de imagem ao 

BNDES. 

 instrumentos em que o BNDES avalie outra circunstância impeditiva em razão do risco da operação. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/suspensao-de-pagamentos
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/suspensao-de-pagamentos/suspensao-de-pagamentos-para-operacoes-indiretas/!ut/p/z1/xVRPc6IwFP8sPXDEBAOCe2MolbUwrtpW4eIECJBdSWgSZffbb3Q97VScTqfTXJK8vPz-vMwLyMAWZAwfaY0V5Qzv9T7NJjt3OQsi37bihYUgXFrRfXJvLa3gxQWbcwK8MnwIsuH7LyADWcFUpxqQ5qwkckeZVFQdirMCAza8JQasKMOsoLglTHFpQHmQHWESc7MkZofrWwd6KbDJOyJwwYk0KSupIArLE39X0BKkFbSnyJnYpk0sz7SRi02vzB0zn8BxXmKrmNrw4nfAUDZcjs2JT6fMvTiINGAMH1YO9H88rVBozxFcjy8J8fQxjOwFjBffUQj9KIgdO3y0ZlN0SRggSbVI95rIdWCDzZGSHjwzLlr9yOt31iC6xQDdDzIMw8_GnwtvfS48-iD8_FZP6aalP19fM193FmeK_FZg-yWtpYWMRRIktfaHVaNPKg6274bRhus9z_99Rz7LkacBBamIIGJ0EDrcKNXJbwY0YN_3o7PXUc2Po1zoSKeld1yok2NJFXnT91V3b3E2XOqS_k8Fuva59dAf89fK65-qpm53SYicy7Q_xlWinNS_u_sLD5hyIw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/suspensao-de-pagamentos/suspensao-de-pagamentos-para-operacoes-diretas/!ut/p/z1/xVTRcqIwFP2WPvAYkwiK7BtDqazFcdW2Ci9OgADZlYQmUXb_fqPr007F6XQ6zUuSm5tzzr2ZE5jCLUw5ObKKaCY42Zt9ko537nIaRL6D4wW2EVri6H5-j5c4eHHh5pyArgwfwbT__gtMYZpz3eoaJhkvqNoxrjTTh_yswEK1aKiFSsYJzxlpKNdCWUgdVEu5IgIUFLSkunVglpIA0VJJckEVKJikmqgTe5uzAiYEE4KLzAVeWWLgZDkBGXFs4I5J5o2LzHNIeam2p5y0vxmbE59JmU3iIPIcFKOH1Qj5P55WdujMbLQeXhJi7zGMnAWKF9_tEPlREI-c8BFPPfuS0EOSGJHuNZHrwIGbI6MdfOZCNuaJ1-_sQXSLAbkfZOiHnw4_Fx5_Lrz9QfjZLUcZyw7lPJhXBpboGjBeCrh9py0MCPv5-pr6xpyCa_pbw-0XuNMUW-1F9u8j8nlmT0xVkpZUUjk4SBOutW7VNwtZqOu6wVnioBLHQSZNpDWMrZD6JFQxTd-Ue1XUW5y1UKYT_1PBtnluJvYf8Gs16Z7Kump289AeXab9MS7nepT4d3d_AYuBa10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/suspensao-de-pagamentos/suspensao-de-pagamentos-para-operacoes-diretas/!ut/p/z1/xVTRcqIwFP2WPvAYkwiK7BtDqazFcdW2Ci9OgADZlYQmUXb_fqPr007F6XQ6zUuSm5tzzr2ZE5jCLUw5ObKKaCY42Zt9ko537nIaRL6D4wW2EVri6H5-j5c4eHHh5pyArgwfwbT__gtMYZpz3eoaJhkvqNoxrjTTh_yswEK1aKiFSsYJzxlpKNdCWUgdVEu5IgIUFLSkunVglpIA0VJJckEVKJikmqgTe5uzAiYEE4KLzAVeWWLgZDkBGXFs4I5J5o2LzHNIeam2p5y0vxmbE59JmU3iIPIcFKOH1Qj5P55WdujMbLQeXhJi7zGMnAWKF9_tEPlREI-c8BFPPfuS0EOSGJHuNZHrwIGbI6MdfOZCNuaJ1-_sQXSLAbkfZOiHnw4_Fx5_Lrz9QfjZLUcZyw7lPJhXBpboGjBeCrh9py0MCPv5-pr6xpyCa_pbw-0XuNMUW-1F9u8j8nlmT0xVkpZUUjk4SBOutW7VNwtZqOu6wVnioBLHQSZNpDWMrZD6JFQxTd-Ue1XUW5y1UKYT_1PBtnluJvYf8Gs16Z7Kump289AeXab9MS7nepT4d3d_AYuBa10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 

 
BNDES Crédito Pequenas Empresas 

Financiamento de até R$ 70 milhões/ano para empresas com faturamento bruto anual de até R$ 300 milhões, sem necessidade 

de comprovação. 

 
Observação: Quando a empresa integrar um grupo econômico, a classificação do porte considerará a ROB consolidada do grupo. 

 

Itens financiáveis como:  

 Custeio e gastos com manutenção corrente; 

 Itens isolados que não constituam um projeto de investimento; 

 Despesas financeiras. 

Confira todos os produtos aqui. 

 

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

 
* Já inclusa a taxa de intermediação financeira 

 

SIMULAÇÃO DE CUSTO FINAL
(*)

 

TLP
(**)

 11,14% a.a / 0,88%a.m. 

TS 
(***)

 9,01% a.a / 0,72% a.m. 

TFB 36.30 10,48% a.a / 0,83% a.m. 

TFB 60.30 11,03% a.a / 0,87% a.m. 

TFB 36.60 10,59% a.a / 0,84% a.m. 

TFB 60.60 11,14% a.a / 0,88% a.m. 

Obs: Utilizamos o valor de 4,0% na Taxa do agente financeiro para fins de demonstração, que é o mínimo cobrado pelo Banrisul 

(*) Valores fictícios para fins de demonstração do cálculo, como se a operação fosse contratada em 23/03/2020. 

(**) 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. 

(***) Conforme Anexo V à Circular SUP/AOI nº 01/2017-BNDES: Os juros são devidos à taxa de 5,36% a.a, para o dia 23/03/2020, acima da variação acumulada 

das taxas médias diárias dos financiamentos apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxas SELIC), divulgadas pelo Banco Central do Brasil, já 

considerando o corte de 0,5 p.p. 

5,36% a.a = Custo Fixo acrescido à Selic = Sobretaxa Fixa + Remuneração do BNDES + Remuneração dos Agentes Financeiros. 

 

Prazos: Até 5 anos, incluindo até 2 anos de carência. 

 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. Esta linha possibilita a utilização do BNDES 

FGI (Fundo Garantidor do Investimento) para complementar as garantias oferecidas pela empresa. 

 

Como solicitar: Empresas de micro, pequeno ou médio porte podem enviar a solicitação por meio do Canal MPME ou 

diretamente por 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. Após aprovada, a 

operação será encaminhada ao protocolo do BNDES para homologação e posterior liberação dos recursos. 

 

 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Credenciamento_de_Equipamento/conteudo.html
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndes-fgi/!ut/p/z1/tVRLc9owEP4tPXA0kl9gejMMxTFOk_IIQZeMZMu2WiwZWeAmv74LpZlJm5B0MvHFXmn1Pda7QgTdIiLpXhTUCCXpBuI16d0lg-k48q5wMpknQxwmU_t6eOHY3sJHq2MCfuEJMSKwHQfJKBp4cN6Z93B4_c12o9nSCZY-ukEEkVSa2pRozWTGmzshGyPMLj0q6OBSVbyDcyGpTAWtuDSqgbgQh5N1KjI4x-2UsYxbrMdsy0uZbzEfe1YeMLtPsZPR_h-lZ6yQ80bi16xArRx9ObosQBY1pSVkrtDt0ZN1kF-Bvh8W3e5EI1KqrBSMabC0EQ8UYhBInlLgLzMfKBYzd-zFLp47p4RHD1cX7hiH0SjxvfHUngzcU8IZF2uoQv_FKrgeWu0Fb9FSKl3B_5__Z5GjVxn8dzKch4_xx8I7HwtvvxM-ftof__Y49Kj4vt2SEIZOScN_mlOHvn3qgKPYKPb7cgglcwNoeM1zrrnu7jQsl8bUnzu4g9u27R7Ru4Xad5mGlRpQaqXNgaMRhj_LBClaZbvDx9vH5xk1pWrA398qUF0tq8C9twjrzaKH4VdrMmJBu8ir02sFO_dt-OkXOQkgIw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndes-fgi/!ut/p/z1/tVRLc9owEP4tPXA0kl9gejMMxTFOk_IIQZeMZMu2WiwZWeAmv74LpZlJm5B0MvHFXmn1Pda7QgTdIiLpXhTUCCXpBuI16d0lg-k48q5wMpknQxwmU_t6eOHY3sJHq2MCfuEJMSKwHQfJKBp4cN6Z93B4_c12o9nSCZY-ukEEkVSa2pRozWTGmzshGyPMLj0q6OBSVbyDcyGpTAWtuDSqgbgQh5N1KjI4x-2UsYxbrMdsy0uZbzEfe1YeMLtPsZPR_h-lZ6yQ80bi16xArRx9ObosQBY1pSVkrtDt0ZN1kF-Bvh8W3e5EI1KqrBSMabC0EQ8UYhBInlLgLzMfKBYzd-zFLp47p4RHD1cX7hiH0SjxvfHUngzcU8IZF2uoQv_FKrgeWu0Fb9FSKl3B_5__Z5GjVxn8dzKch4_xx8I7HwtvvxM-ftof__Y49Kj4vt2SEIZOScN_mlOHvn3qgKPYKPb7cgglcwNoeM1zrrnu7jQsl8bUnzu4g9u27R7Ru4Xad5mGlRpQaqXNgaMRhj_LBClaZbvDx9vH5xk1pWrA398qUF0tq8C9twjrzaKH4VdrMmJBu8ir02sFO_dt-OkXOQkgIw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme/canal-mpme/!ut/p/z1/rZJLc5swFIX_irNgiSWehu6I7Zo6pG78aGJtMgIEqGMkIss46a_vhTgzfTjudKashO7R1TmfLiLoARFBW15SzaWgO_jfEv9xdDcbx5FrJQvbusbRKJrEE2ttBRML3fcC_M4XYUSgPA-ScRy6OJnZKx9HX-4sJ15u7GDjoa-IIJIJ3egKbVORs_0jF3vN9SHrHRi4kjUzcMEFFRmnNRNa7g2cUSgOcjmAE0y0cteyXKpB3XTivmh26657k_Ecbf2soHmYeyYtisB0M98zQy-lpuvmbh4ULLUy-5TmQlxyOez8b3GBp61ux7cl2KK6MrkoJHroc5v0oGUN4DMJPsivnfDHpQed1ktn6s4dvLJPgiS8mcbuAieLT84UR_E48dzpjTULnZPggtkthB29G3YNNFrOjmgjpKphFFb_yDJ-w3EBJ-Dg356eSAQzIIVmz_oE4_8OwXnqPwnAaLmT6evARyJ1ApAqVjDF1PCgYLvSuvlgYAMfj8dhb3FYynaYKthpwEojle6M7rlmZ-2CRMn80C3-eO4zl1ZyDyx-vww19aYOnBeTpP4y_n792ZzdBzp4cXbl1dUPqmw0xg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil/!ut/p/z1/tZRdd6IwEIZ_jZeYIB8Le4fWgha1ftXKTU9IgmaPJBSitvvrd7TsR7V1z55uuQkZ5rzzvHNmQAm6R4kkO7EiWihJNnBfJu5D7N90I3uEY2zdXuMgis25PWjj3tBCi2MCfucJMErgc9-LO5Fv4zhsTV0c3I5NK5rMW97cQXcoQQmVutBrtEwl49WDkJUWekuPBA28Vjlv4DooqOKVkQlJJOWiJJVBS864pIIwUjXw4fJnyEghR2wORQoqGFoyk1KWcWb4zPYNm2e-QahJDZOxzGfUJanr1KYuuE4ue-7_zTW0tVUOOoMVYBG9NoTMFLo_2jfIVqsc-k8VcCSvlfD1xAGl2cTq2n0LT1t1wi_UUc_qAmonduzujRn6Vp1wAXYJZr_8Vghvh2DWGbdx2LXNUYjRYif4Hs2lKnOYiOk_9jI6r3DXvsJB3JvG4RxbnmN-sMKJPMZjaEE8nkAvxtidtf6v_An9Ff5U-dlH5fuv5-N8lN8exff2CLLFt8fHJIClVVLzJ12P7adsLcCvNip9-Q8FMrU8oCx5xkteNrclhNdaF18buIH3-33zCNJcqV0zLSFSgHKhSn3AqYTmP6FeOATJudQKUkrFtoeXs_V7o-haVeD4tBgq8nnuWc9GkrqT6Ht7aISd1NvPsrw-Fp72nq3N6gcvzdbi/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 

BNDES Finame Materiais 

Financiar, por meio de abertura de crédito, à aquisição de bens industrializados, de fabricação nacional, por empresas de 

todos os portes, inclusive reembolso das notas fiscais emitidas até seis meses antes da contratação do financiamento. 

 

Itens Financiáveis: 

Bens industrializados, de fabricação nacional e que tenham a NCM passível de financiamento, a serem empregados no 

exercício da atividade econômica do cliente, exceto alimentos, bebidas, combustíveis, lubrificantes, medicamentos e itens 

passíveis de serem credenciados no Credenciamento de Fornecedores Informatizado - CFI do BNDES. 

Para consultar a lista de NCMs passíveis de financiamento na linha BNDES Finame ‟ Materiais Industrializados, clique aqui. 

Além da NCM ser passível de financiamento, o item deve ser classificado com os Códigos de Situação Tributária (CST) ou de 

Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) iniciado com 0 (zero), 4 (quatro) e 5 (cinco). 

Obs: Aquisições realizadas nos últimos 6 meses podem ser reembolsadas. 

 

Taxa de juros = Fator Custo Financeiro x Fator Taxa do BNDES x Fator Taxa do Agente Financeiro -1 

Sendo: 

 Custo Financeiro ‟ TLP, SELIC ou TFB, conforme faturamento e negociação com o agente financeiro 

 Taxa do BNDES ‟ é a Remuneração do BNDES (1,45%a.m.) 

 Taxa do Agente Financeiro ‟ negociada entre a instituição e o cliente (no exemplo abaixo utilizamos o valor de 5,6%a.a, para 

fins de demonstração, por ser a média praticada para indústrias em outras modalidades do Finame) 

No quadro abaixo exemplificamos o custo final: 

EXEMPLOS DE CUSTO FINAL 
(*)

 

TLP
(**) 

12,74% a.a / 1% a.m. 

TS 
(***) 

10,51% a.a / 0,84% a.m. 

TFB 36.30 12,07% a.a / 0,95% a.m. 

TFB 60.30 12,63% a.a / 0,99% a.m. 

TFB 36.60 12,18% a.a / 0,96% a.m. 

TFB 60.60 12,74% a.a / 1% a.m. 

(*) Valores fictícios para fins de demonstração do cálculo, como se a operação fosse contratada em 23/03/2020. 

(**) 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. 

(***) Conforme Anexo V à Circular SUP/AOI nº 01/2017-BNDES: Os juros são devidos à taxa de 6,86% a.a, para o dia 23/03/2020, acima da variação acumulada 

das taxas médias diárias dos financiamentos apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxas SELIC), divulgadas pelo Banco Central do Brasil.  

6,86% a.a = Custo Fixo acrescido à Selic = Sobretaxa Fixa + Remuneração do BNDES + Remuneração dos Agentes Financeiros. 

 

Prazo: Prazo total de até 84 meses, com até 24 meses de carência ou 12 meses para financiamentos que utilizarem a 

TFB.. 

 

Participação do BNDES: Até 100% do valor dos itens financiáveis. 

 

Limite de Financiamento: Até R$ 20 milhões por operação, com limite de R$ 150 milhões por cliente a cada 12 meses, 

contados a partir da data de homologação da operação pelo BNDES. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/finame-materiais-industrializados
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/142bba9b-28b1-4cf8-a418-d73f76f4a140/finame-materiais-industrializados-lista-materiais-financiaveis.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mTg32Z0
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/182c067d-5b09-47db-97c8-1ba55c617a61/07+17Cir01+Anexo+V+-+Condi%C3%A7%C3%B5es+a+Serem+Observadas+na+Contrata%C3%A7%C3%A3o+-+atualizado.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m8Hphiw
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/e9d6a2f9-bc13-4d4f-9233-bd518f8c6c5c/circular-01-2017-17-01-2017-alterada.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m9PcuZv
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/tfb-taxa-fixa-bndes


 

 

 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente, sendo possível a utilização do BNDES FGI 

(Fundo Garantidor para Investimentos) para complementar as garantias oferecidas pela empresa. 

 

Como solicitar: Procure uma instituição financeira credenciada ao BNDES de sua preferência, que informará a 

documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias e caso a empresa seja 

de micro, pequeno ou médio porte, pode solicitar pelo Canal MPME do BNDES. 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndes-fgi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil/!ut/p/z1/tVbJdtowFN3nK9IFS2HZkqfuzBxiCHOCNzmyLYNasBzbCU2-vo-pARogPTQsLOvp6r75GcW7ur6-ulIeYIGXzWO7Kl7MXsSE5ULGbKY8KGPPeHTt22qD3mEXk04NOw1XHdJWCd-0iXK_AuAjPwcrHhw3LbfcsCl261rfwE6nq5JGb6hZQ10ZKZ7iBXGe5FNl7Mchzx5FnOUifw5WFhTwVM55AW-EIpA8Q5GIWRxwkbIMBSkPeRwIFrKsgJebXRHyASNmSyVJIEJlHKpBEEY8RHZIbUR5ZCMWqAFSwzCyw8BgvqFvnPrj9d1NxcZOZdTt1DoNx6yZ55xa3z8B8D4T1BMA73TMm_sK6ka7BPbbduO2rKm4YoACb98HXOvpYOKgR6q0SXBf2wB2YkCqYEPZ1Wn1Vq3bZAM4lflzVozBTfNomEdg5ovgC2UYy3QOtdh_zyI1DKb6qoEC0yKIUnhYxPAR46FvUkiwrltKA5_TYF6o4SR9G6tfS08upG8eZviwyqH5xY-nJ8-BDpVxzn_lysOJFl13pWBzHucyW--X8kDOJZJ-zlO0B0FbwIpzs0NJKgCRrGePlrbKrQl4xfIpEnEkNwb8DQZnJjPpr685sU8suJbyiKc8LT6nIJ7meZJ9L-ACXiwWxRVNcSJfin4KkgTsTWSaL73JRM4_9Gnr0kcqpjKD6BwyH6bQKkNjOBXNdIk70LQKPZ5C7puMG5qNuEkoonpoIt9nFsLM4pGFYbZp2_o-NmhU40L65rlBd2GFzEQ8hRGepHKSsjm8Rc9xuDzYS7L_E7GnZ5GJgEkExcRToJiJNwb7zxTJyfsHCap32jBq9W4J16tUvavj4xH81JfkkH5UqmDHvem79SEmlq7-X3qMuzCk3W4PpnUXGwPtS62vfG1wBpfSN899Zv-x
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme

