Crédito do BNDES para micro e pequenas empresas
Os produtos do BNDES podem ser adquiridos através de agentes credenciados como Caixa
Econômica Federal, Bradesco, Desenbahia, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, conforme foi
informado pelo representante do BNDES durante o Seminário de Crédito organizado pelo
SEBRAE‐Bahia na sede da FIEB, dia 27/04/2015. A possibilidade de contratar estes produtos
financeiros através de bancos conveniados permite que empreendedores possam usar seus
próprios bancos para solicitar crédito em praticamente qualquer município do país.
Ainda de acordo com dados informados durante o Seminário, o BNDES emprestou R$ 187
bilhões em 2014. Quase um terço desse montante corresponde às operações de crédito
indiretas realizadas pelos agentes credenciados, com valor médio de R$15 mil por operação.
Produtos
1)
BNDES Automático – projetos de investimento – que financia no máximo 80% com 20%
de recursos próprios, e até 40% de capital de giro.
2)
MPME (Micro, Pequena e Média Empresa) Inovadora – juros reduzidos de acordo com o
nível de inovação do projeto, (enquadramento sujeito à aprovação).
3)
Finame – para financiamentos de máquinas e equipamentos produzidos no Brasil, e
capital de giro até 30%.
4)
Progeren – exclusivamente para capital de giro – participação de entre 70% e 90%, com
prazo entre 36 e 240 meses.
5)
Fundo Garantidor do Investimento – FGI, que permite que o empreendedor financie
parte da garantia de 130% do empréstimo, aumentando em média 1% na taxa de juros da
operação.
6) Cartão BNDES – aquisição de máquinas, equipamentos, insumos e serviços. Este crédito pré‐
aprovado de até R$ 1,0 milhão pode ser pago em 48 meses com prestações fixas baseadas na
taxa de juros no dia de fechamento da operação. No dia 15 de abril de 2015 a taxa de juros foi
de 1,04% ao mês. O limite médio pré‐aprovado para o Estado da Bahia é R$ 79.000 por cartão.
Até o final de 2014, o BNDES liberou R$ 54,5 bilhões de crédito pré‐aprovado através deste
produto.
Mais informações estão disponíveis através do site, www.bndes.gov.br, ou pelos telefones:
Departamento Regional Nordeste do BNDES—Denor Recife 81 2127‐5800, ou nacional, 0800 70
26337.
Taxas de Juros com data base em 15/04/2015
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