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O Brasil pode contar com o BNDES

R$38 bilhões aprovados

R$ 6,5 bi
Capital de Giro para MPMEs
(repasse via Agentes Financeiros)

R$ 16,2 bi
Standstill para Operações
Indiretas e Diretas com o BNDES

R$ 10,7 bi
PEAC em garantias 

R$ 4,6 bi
Recursos para Folha de 
Pagamentos

R$ 0,3 bi
Operações para Saúde 



O Brasil pode contar com o BNDES

R$25 bilhões aprovados pelo BNDES Digital (Repasse)

R$ 6,5 bi
Capital de Giro para MPMEs
(repasse via Agentes Financeiros)

R$ 3,1 bi
Standstill para Operações
Indiretas com o BNDES

R$ 10,7 bi
PEAC FGI em garantias 

R$ 4,6 bi
Recursos para Folha de Pagamentos

167 mil clientes 
4,2 milhões de empregados



BNDES // Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social

27% 31%
42% 45% 48%

60%

73% 69%
58% 55% 52%

40%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1º tri)

Grandes empresas Micro, Pequenas e Médias empresas (MPMEs)

Histórico de Desembolsos: 2015 a 2020 (1º tri)

Aumento constante da participação da MPME



Conjunto de ações emergenciai

Informação e 
relacionamento

BNDES // Como apoiamos

A modalidade de Operações Indiretas possui papel  importante na 

desconcentração bancária e na pulverização do crédito às MPMEs.

Clientes

Instituição financeira 
credenciada

Bancos comerciais
públicos e privados

Bancos de desenvolvimento

Agências de fomento

Cooperativas de crédito
Bancos de cooperativas

Bancos de montadoras



Conjunto de ações emergenciais BNDES // Introdução

... com destaque para as MPMEs.

O BNDES está disponível para clientes de todos os portes e setores...

Entre 2015 e 2019 
o BNDES esteve na 
quase totalidade dos 
municípios brasileiros

97%
do país

5.380 municípios

BNDES // Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social

 BNDES oferta financiamento quando e onde é mais escasso;
 Impacto estimado de 3,1% do PIB per capita a cada R$ 10mil de empréstimo per capita 

adicional – IPEA, 2020 (TD 2573)



BNDES Online

Processos digitalizados: BNDES Online

O BNDES Online redesenhou e digitalizou processos de concessão de crédito, 
reduzindo o prazo médio das operações de repasse para real time

mais de 407 mil operações

R$ 54,5 bilhões aprovados

97 mil novos clientes.

Desde Julho de 2017 Ganhos para todos:

• Redução dos custos de transação

• Maior compliance e segurança nas transações

• Diminuição da burocracia dentro de uma filosofia de paperless

• Diminuição dos custos de manutenção dos sistemas através da 

integração de processos e bases

46 Agentes 
Financeiros Conectados



Canal MPME

Front Office digital: CANAL MPME

O Canal MPME é uma plataforma hospedada no site do BNDES que provê serviços
financeiros e não financeiros para as MPMES, por meio de mais de 60 parceiros.

R$ 1,1 bilhão
de crédito contratado

8.400 operações
contratadas com linhas próprias 
dos bancos (efeito crowd-in)

2.100
empresas contrataram 
ferramentas de gestão

Quais as necessidades das MPMEs
que a plataforma busca satisfazer?

Ferramentas

de gestão

CréditoEducação

Financeira



Novas formas de atuação: parceria com Fintechs

Atuação com FINTECHS

Fintechs de Gestão Financeira 
(Regulamento aprovado em Jan/19)

4 Fintechs já credenciadas, ofertando plataformas de gestão

Fintechs de Crédito
(Regulamento aprovado em Nov/19)

5 Fintechs já credenciadas, ofertando crédito própro (desde 02/junho/20)

15 Fintechs já iniciaram processo de credenciamento

5 Fintechs já iniciaram processo de credenciamento

Primeiras operações já contratadas – sem garantias e com 
valores entre R$ 10 mil e R$ 100 mil. 



Oportunidade: Banco como Plataforma

O Canal MPME inaugurou um novo modelo de negócios para o BNDES,

sendo porta de entrada para milhares de empreendedores em busca de crédito.

Fintechs

Agentes 

Financeiros

Mecanismo

de Matching

CNI

Sebrae

Checagens 

(certidões, CADIN 

e impedimentos)

Consulta 

informações

cadastrais

(RFB)

Filtros

parametrizáveis 

Envio instantâneo

das solicitações 

aos AFs e 

Fintechs



Medidas Emergenciais

Suspensão de Pagamentos
de operações BNDES

BNDES Crédito

Pequenas Empresas

Giro para MPMEs

Programa Emergencial 

Suporte a Empregos -PESE

Folha de Pagamentos

PEAC
Garantias

Crédito Maquininhas
Empréstimos com recebíveis de cartão

Aguardando sanção presidencial

PESE – Fase 2

Folha de Pagamentos







Medidas Emergenciais // Giro para MPMEs

Capital de Giro para MPMEs (via Agentes Financeiros)

Objetivo: Empréstimo visando à manutenção e/ou à geração de 
empregos, no limite de R$ 70 milhões ao ano, válido até 30.09.2020

BNDES Crédito Pequenas Empresas



Capital de Giro // Micro, Pequenas e Médias Empresas

Novidade: MPMEs com faturamento anual de até R$ 300 milhões 
com base no grupo econômico (até 30/09/2020)

Linha de Crédito: BNDES Crédito Pequenas Empresas

Itens financiáveis:

 pagamento de funcionários
 aluguel
 duplicatas a pagar

 Impostos
 dívidas a pagar

 outros gastos de capital de giro
 investimentos

Exceto:

 aquisição de terrenos
 importados com similar nacional
 outros constantes na circular 



O foco do apoio passa do financiamento ao projeto para o crédito para a empresa.
*Após 30/09/2020, o limite de financiamento é de R$ 10 milhões e poderão solicitar financiamento empresas com faturamento de até R$ 90 milhões

BNDES Crédito Pequenas Empresas // Condições 

QUEM PODE SER FINANCIADO
Micro, pequenas e médias empresas com faturamento até R$ 300 milhões* e empresários individuais

TAXA DE JUROS
Custo Financeiro (TLP, TLPcap, SELIC ou TFB) 

+ Remuneração do BNDES (1,25 a.a.) + Taxa do Agente Financeiro

PRAZO
Até 5 anos (até 2 anos de carência)

QUANTO PODE SER FINANCIADO
Até 100% do investimento, limitado a R$ 70 milhões*, por beneficiário, a cada 12 meses.











Medidas Emergenciais - Desempenho

BNDES Crédito

Pequenas Empresas

Giro para MPMEs

+ 16,5 mil clientes Micro e Pequenas Empresas (87% dos clientes)

Desde 23/03/2020 a 18/08/2020 

R$ 6,5 bilhões aprovados em financiamentos

+ 468 mil empregados nas empresas apoiadas



Programa Emergencial de Suspensão de Pagamentos

Objetivos: Suspensão de pagamento de prestações de operações 
BNDES, com vencimento entre abril/2020 e setembro/2020
Inclui renegociação do Cartão BNDES

Medida Emergencial // Suspensão de Pagamentos

Não podem ser renegociadas nestas condiçõesExceções: 

operações de comércio exterior

securitização de dívidas agrícolas

operações honradas com FGI

operações com subvenções na forma de equalizações do Tesouro Nacional



Medidas Emergenciais - Desempenho

Suspensão de Pagamentos
de operações BNDES

Valor total

R$ 16,2 bi

Empregados nas empresas

2,3 milhões

Clientes

28.908



Medidas Emergenciais // PESE 1 Resultados

Programa Emergencial de Suporte a Empregos

Objetivo: auxiliar no pagamento da folha salarial das empresas

Vigência até 30/06/2020 – Fase 2 em Sanção Presidencial

114.013 empresas 
financiadas

R$ 4,6 bi em 
financiamento

Resultados da primeira fase

1,9 milhões de 
empregados



Medidas Emergenciais // PESE 2

 Financiamento de 4 MESES, até 31 de outubro de 2020

 Não é necessário ter folha processada em banco
 Pode ser usado para quitação de verbas trabalhista
 Contrapartida: Demissão sem justa causa proporcional à parcela da folha financiada

em Sanção PresidencialMudanças Fase 2

Quem ganha 

ATÉ 2 SALÁRIOS-MÍNIMOS 
Quem ganha 

ACIMA DE 2 SALÁRIOS-MÍNIMOS 

x
Receberá até 2 salários-mínimos 
a cada mês

Receberá até 2 salários-mínimos 
a cada mês

A diferença salarial
caberá ao empregador



Medidas Emergenciais // PESE 2

Prazo de vigência: até 31 de outubro de 2020

Receita Bruta Anual:
(Exercício 2019)

R$ 50 MM
até

Valor máximo: total da folha de 
pagamentos, por 4 meses, limitado a  2 
salários-mínimos por empregado

Amortização: 30 meses 

Carência: 6 meses
Com juros capitalizados

Taxa de juros: 3,75% a.a.
Taxa fixa: Não varia conforme Agente Financeiro

Prazo de financiamento: 36 meses 

R$ 360 mil 

em Sanção PresidencialMudanças Fase 2



Medidas Emergenciais // PEAC

Programa Emergencial de Acesso ao Crédito

Objetivo: Concessão de garantias para micro, pequenas e médias 
empresas através do FGI

BNDES PEAC

30 bancos 
habilitados

12.529
empresas 
apoiadas

R$ 10,7 bi em 
financiamento



PEAC - Instituições financeiras habilitadas

30 bancos habilitados

PEAC - Concessão da garantia











Medidas Emergenciais // PEAC

Clientes*(Tomadores do 

crédito)

• PMEs com receita anual superior a R$ 360 mil e R$ 300 mi em 2019 

• Exceções:
 Cliente com obrigações financeiras em atraso superior a 14 dias;
 Controlado por pessoa jurídica de Direito Público interno; 
 Incluído no Cadastro de Trabalho Escravo.

Valor Operações R$ 5.000,00 a R$ 10.000.000,00, para cada Tomador de Crédito, por Agente Financeiro

Prazo das Operações Carência: no mínimo 6 (seis) e no máximo 12 (doze meses); 

Prazo Total: no mínimo, 12 (doze) meses e, no máximo, 60
(sessenta) meses. 

Finalidade Múltiplas finalidades (giro e/ou investimento), mas não para refinanciamento

Garantia do PEAC 80% do principal

Custo da Garantia Não haverá encargo por concessão de garantia 



Medidas Emergenciais // Crédito Maquininhas

Programa Emergencial de Acesso ao Crédito

Objetivo: Empréstimos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis 
a constituir em arranjos de pagamentos

BNDES Crédito Maquininhas

Crédito Maquininhas

Instituições Financeiras autorizadas 
pelo Banco Central (incluindo SCD)

QUEM PODE SER FINANCIADO
 MEI, Micro e pequenas empresas que tenham 

tido venda de bens ou serviços por meio de 

arranjos de pagamento

 Não tenham operações de crédito ativas 

garantidas por recebíveis a constituir de arranjos 

de pagamento;

em Sanção Presidencial



Medidas Emergenciais // Crédito Maquininhas

Principais
condições

Garantias: 8% dos direitos 

creditórios (todos os arranjos de 

pagamentos)

Limite: até o dobro das vendas 

mensais, limitadas a R$ 50 mil 

Carência: até 6 meses

Com juros capitalizados

Taxa de juros: até 6% a.a.

Prazo de financiamento: 36 meses

Vencimento antecipado em caso de não pagamento de 3 mensalidades ou encerramento
das atividades  (isenção de tarifas, encargos e emolumentos)

Vigência
30.12.2020

em Sanção Presidencial



BNDES // Demais Produtos

FINAMEBNDES AUTOMÁTICO

CARTÃO BNDES

Financiamento de máquinas e equipamentos 

com longo prazo.

36 mil produtos cadastrados

4,6 mil fabricantes cadastrados

Linha Projeto de Investimento:  

Aplicável a todos os setores.

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;

• aquisição ou licenciamento de softwares nacionais credenciados no BNDES e serviços 

correlatos (consultoria, implantação, integração, treinamento, customização)

• capital de giro associado ao projeto, limitado a 30% do valor total

Permite financiar os investimentos das MPMEs 

de forma ágil e simplificada.

Previsibilidade da taxa (pré-fixada):

Produto simples e ágil



O Brasil pode contar 
com o BNDES

Portal BNDES
www.bndes.gov.br

Atendimento Empresarial

0800 702 6337

Chamadas internacionais
+55 21 2052 6337 

Ouvidoria

0800 702 6307

www.bndes.gov.br/ouvidoria

Fale Conosco
www.bndes.gov.br/faleconosco


