
O Brasil  
pode contar  
com o BNDES. 

Disponível para  
empresas com  
até R$ 300 milhões  
de faturamento.

CRÉDITO 
LIVRE PARA 
AS MICRO, 
PEQUENAS 
E MÉDIAS 
EMPRESAS



Queremos ajudar você  
a enfrentar essa crise.

BNDES Crédito Pequenas 
Empresas disponível  
agora para empresas  
com até R$ 300 milhões  
de faturamento.

Quem pode solicitar?
Empresas com faturamento  
até R$ 300 milhões.

O que pode ser financiado?
Crédito livre de até R$ 70 milhões 
por ano.



Taxa de juros 

Custo 
financeiro:
TFB (Taxa Fixa do BNDES) 
TLP (atrelada ao IPCA)     
Selic

+
Taxa 
do 
BNDES
(1,25%  
ao ano)

+
Taxa do 
agente 
financeiro
(negociada 
diretamente com  
o cliente)

Participação do BNDES
Até 100% do investimento.

Prazo
Total de até 5 anos, incluindo 
carência de até 2 anos.



Garantias 

A garantia será negociada 
livremente com a instituição 
financeira credenciada, 
observadas as normas do 
Conselho Monetário Nacional.

Veja com seu banco  
a possibilidade de complementar 
a  garantia utilizando  
o BNDES FGI (Fundo Garantidor  
do Investimento). 

Mais informações em  
www.bndes.gov.br/fgi.

http://www.bndes.gov.br/fgi


Como solicitar | Passo a passo

Entre em contato com seu 
banco de relacionamento 
ou acesse a lista dos agentes 
financeiros credenciados.

Negocie com o seu banco: 
taxas, prazos, valores, 
garantias.

O banco enviará a proposta 
para validação do BNDES.

Após análise em tempo real, 
o BNDES realizará a liberação 
de recursos. 

O valor aprovado será 
repassado por meio do seu 
banco de relacionamento.
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas


Saiba mais em:  

www.bndes.gov.br/
creditopequenasempresas

Assista ao vídeo 
para mais informações:
https://youtu.be/w_y6fzygT2E

Condições negociadas pelo cliente 
diretamente com o agente financeiro  
de escolha.

O BNDES não realiza ligações e não 
encaminha links em e-mail, SMS ou 
aplicativos de mensagem com ofertas 
de produtos, solicitação de atualização 
cadastral ou senha. Em caso de dúvidas, 
acesse nossos canais de atendimento.

http://www.bndes.gov.br/creditopequenasempresas
http://www.bndes.gov.br/creditopequenasempresas
https://youtu.be/w_y6fzygT2E
https://youtu.be/w_y6fzygT2E


EDITADO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Central de Atendimento BNDES

www.bndes.gov.br/faleconosco

Ouvidoria do BNDES

www.bndes.gov.br/ouvidoria

 youtube.com/bndesgovbr

 twitter.com/bndes

 slideshare.net/bndes

 facebook.com/bndes.imprensa

 linkedin.com/company/bndes

www.bndes.gov.br
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