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Apresentação
O cartão BNDES objetiva superar os entraves enfrentados pelas empresas de micro, pequeno e médio portes (MPMEs).
Este manua l apresenta, em uma linguagem direta e simples, as
principais características do cartão BNDES, procurando
mostrar as vantagens dessa forma de f inanciamento, que
proporciona uma linha de crédito rotativo automática,
pré-aprovada e, portanto, menos burocrática que outras
moda lidades oferecidas pelo banco.

O que é o cartão BNDES?
O cartão constitui numa linha de crédito rotativo, pré-aprovada e
automática, destinada à aquisição de itens necessários às atividades
das MPMEs e dos empresários individuais, tornando-se forte instrumento de financiamento de bens de capital e insumos.

Quais são as vantagens do
cartão BNDES?

•
•
•
•

Limite de crédito de até R$ 2 milhões por banco emissor;
Prazo de pagamento de três a 48 meses, com prestações fixas e iguais;
Taxa de juros atrativa: 1,35% a.m. (agosto/2017);
Financiamento de até 100% do valor do produto.
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Quem pode solicitar o
financiamento?
Empreendedores individuais (inclusive MEI), MPMEs dos setores
da agropecuária, indústria, comércio ou serviços, com faturamento
anual de até R$300 milhões.
Porte de
empresa

Micro

RECEITA
OPERACIONAL
BRUTA

Até R$ 360 mil

Pequena
R$ 3,6 milhões

Média
R$ 300 milhões

Pré-requisitos:

•
•
•
•

Certidões em dia: FGTS, Tributos Federais e Dívida Ativa
da União, INSS e RAIS;
Não estar em regime de recuperação de crédito;
Atender a legislação ambiental;
Ter sede no País, com controle e maioria do capital votante nacional.

.
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Quais são os bancos emissores?
O comprador escolhe, entre os bancos emissores, aquele que vai
emitir o Cartão BNDES. Além de responsável pela emissão, o banco escolhido é o agente que faz a análise e a aprovação do crédito. Atualmente, são bancos emissores: Banco do Brasil, Banco do
Nordeste, Banestes, Banrisul, Bradesco, BRDE, Caixa Econômica
Federal, Itaú, Santander, Sicoob e Sicredi.
Como cada instituição tem sua própria política de concessão de
crédito, ter o pedido negado num banco não quer dizer que não
se vá conseguir em outro. Adicionalmente, pode ser solicitado um
cartão em cada agente financeiro emissor.
Também estão a cargo do emissor a solicitação de garantias, definição
de limites, aprovação da transação, cobrança das prestações, fornecimento de extratos, renovação e 2ª via do cartão BNDES, entre
outras atividades.
Os bancos são autorizados a cobrar a Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC) na emissão do Cartão BNDES, desde que o valor não exceda
2% do limite de crédito concedido. Até o momento, no entanto,
nem todos estão realizando a cobrança.
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O que pode ser financiado?
Atualmente existem 275 mil produtos cadastrados junto a 72 mil
fornecedores credenciados, com R$ 58 bilhões de limite pré-aprovado. Há desde computadores, máquinas e equipamentos, móveis e
utensílios, até motos e caminhões, incluindo ainda:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiais para construção civil;
Artigos de vestuário, de cama, mesa e banho e de decoração;
Embalagens;
Aço, outros metais não ferrosos e peças de ferro fundido para o
setor metalmecânico;
Insumos para os setores de fabricação de móveis, têxtil e
de confecção, coureiro-calçadista, embalagens e rochas
ornamentais;
Componentes, partes e peças de bens de capital, equipamentos
de informática e automação industrial;
Autopeças e pneus;
Resinas termoplásticas e termofixas;
Farinha de trigo para panificação;
Comunicação visual, como letreiros luminosos, fachadas e
adesivos;
Serviços de metrologia, normalização e avaliação de
conformidade;
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•
•
•
•
•
•
•

Serviços de acreditação de hospitais, clínicas e laboratórios;
Serviços de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
Serviços de design, ergonomia e modelagem de produto e
embalagem;
Serviços de pedido de registro de propriedade intelectual no INPI;
Diagnóstico de eficiência energética;
Qualificação profissional para o turismo;
Papel e serviços de impressão e de editoração de livros.

12
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Exemplo: montagem de uma
lanchonete
O que PODE ser financiado com o Cartão BNDES:

•
•
•
•

Material de construção
Eletrodomésticos
Móveis
Outros insumos, máquinas e equipamentos

O que NÃO pode ser financiado com o Cartão BNDES:

•
•

Mão-de-obra
Capital de giro

SIMULANDO UM FINANCIAMENTO*:
Aquisição de máquinas e equipamentos:
Valor

Taxa nominal
(% am)

Prazo

R$ 10.000,00

1,35%

48

R$ 280,64 R$ 13.470,72

Linha de crédito
R$ 10.000,00
(taxa de mercado)

2,91%

48

R$384,25

Cartão BNDES

Prestação

Valor final
(Montante)

R$18.444,00

Fonte: Banco Central e BNDES

*com base em taxas de juros de agosto de 2017.
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Como solicitar o cartão BNDES?
O cartão BNDES deve ser solicitado por meio do site
www.cartaobndes.gov.br, acessando a opção “solicite seu cartão
BNDES”, onde se informa o CNPJ do solicitante, tipo de negócio e
número do CNAE fiscal.
Também é necessário escolher o banco, sendo possível obter um
cartão BNDES em cada banco emissor.

Após o cadastro, o solicitante deverá ir à sua agência, apresentando
os seguintes documentos:

•

Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União (CND) ou Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND),
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) (www.receita.fazenda.gov.br);
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•
•
•

Certificado de Regularidade do FGTS (www.caixa.gov.br);
Comprovação de Regularidade quanto à entrega da RAIS;
Declaração (conforme modelo disponível na tela de solicitação
do site), atestando estar em conformidade com os pré-requisitos
do financiamento.

Obs: outros documentos poderão ser solicitados pelo banco emissor.
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Como efetuar uma compra com
o cartão BNDES?
A compra deve ser feita por meio do site w w w.cartaobndes.gov.br
ou em sites de comércio eletrônico de fornecedores credenciados.
A compra no site w w w.cartaobndes.gov.br pode ser feita em duas
modalidades:

•
•

Direta: o comprador acessa a área restrita do site e efetua
diretamente a compra. Esta modalidade está disponível apenas
para produtos que exibem o preço no site.
Indireta: o processo de compra é iniciado mediante o contato,
fora do site, entre o comprador e o fornecedor, permitindo a
negociação de preços. Nesta modalidade, os preços não são
exibidos no site e é o fornecedor quem acessa a área restrita
do site e processa a transação. Depois da negociação, deve-se
informar ao fornecedor o nº do cartão, validade, banco e nome
do usuário comprador.

É possível que fornecedores ofereçam opção de compra com o cartão
BNDES diretamente em seus sites de comércio eletrônico. Para segurança, antes de efetuar qualquer compra, deve-se confirmar se o
fornecedor é credenciado no cartão BNDES. Também é importante
observar boas práticas do comércio eletrônico, como verificar se o
site é seguro e confiável.
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Como ser fornecedor?
Acessando o cartão BNDES (w w w.cartaobndes.gov.br) e preenchendo o cadastro. Em seguida, o BNDES vai analisar se a atividade
econômica da empresa é compatível com as normas do Portal. Se
estiver de acordo, o BNDES enviará a solicitação para as afiliadoras, que solicitarão à empresa a documentação necessária para o
cadastro no cartão.

Quem pode ser fornecedor no
portal do cartão BNDES?
Empresas fabricantes de bens novos e insumos autorizados, com
índice de nacionalização mínimo de 60%. Empresas de comércio
varejista/atacadista também podem ser fornecedoras do cartão
BNDES, desde que indicadas por fabricantes já credenciados.
As principais vantagens para o fornecedor são:

•
•
•
•

Capacidade de realizar transações comerciais com
financiamento automático ao cliente em até 48 meses;
Garantia do recebimento em 30 dias;
Disposição gratuita de um espaço no site do cartão BNDES
para exposição do catálogo de seus produtos;
Dispensa de análise de crédito do cliente a cada venda (o limite
de crédito do cliente é pré-aprovado);
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•
•

Velocidade e agilidade no processo de venda;
Não comprometimento do capital de giro da empresa para
financiar o cliente.

Custos para o fornecedor: taxa de afiliação e taxa de desconto a
operadores como a Cielo, Rede e GetNet.
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Outras formas de apoio do
BNDES às Micro, Pequenas e
Médias Empresas
Além do cartão, o BNDES oferece outras modalidades de financiamento. As operações do BNDES com MPMEs são realizadas por
meio dos Agentes Financeiros Credenciados sujeitos à: análise cadastral, limite de crédito; capacidade de pagamento; e apresentação
de garantias, de acordo com as normas exigidas pelo Banco Central.
Para obtenção de qualquer linha do banco será necessário dirigir-se
à instituição financeira credenciada.
Mais recentemente, o BNDES disponibilizou acesso mais rápido e
direto através do CA NA L DESEN VOLV EDOR MPME, por meio
do qual é possível encaminhar uma proposta.

Modalidades de apoio às MPMEs:

•
•
•
•
•

BNDES Automático: projetos de investimento.
Exemplo: construção, ampliação, reforma, máquinas,
modernização, móveis, utensílios e equipamentos.
BNDES Finame: máquinas e equipamentos - aquisição de
equipamentos novos, nacionais e credenciados no BNDES.
Exemplo: caminhões, empilhadeiras, equipamentos industriais,
como forno, geladeira, etc.
BNDES Giro (antigo Progeren): capital de giro isolado, ou seja,
não associado ao financiamento de itens ou projetos, para todos
os setores.
CNC | Manual de acesso ao cartão BNDES | SETEMBRO 2017

21

Exemplo
Exemplo lanchonete:
lanchonete: dez
dez mil
mil reais
reais em
em aquisição
aquisição de
de máquinas
máquinas
e
equipamentos
e equipamentos

Acessando
Acessando oo canal
canal do
do desenvolvedor,
desenvolvedor, observam-se
observam-se as
as seguintes
seguintes
condições:
condições:
Opções de apoio identificadas
Estas são opções de apoio financeiro que mais se enquadram ao seu negócio.
A escolha da melhor linha de financiamento será feita posteriormente junto com o agente financeiro.
NOME DO APOIO
FINANCEIRO
Cartão BNDES

TAXA

QUANTO O BNDES
FINANCIA

PRAZO MÁXIMO DE
FINANCIAMENTO

17,46% (1,35% ao mês)

até 100%

de 3 a 48 meses

BNDES Finame 8K
Eficientes

TJLP (7,0% a. a.) • 2,1% a. a. • Rem Ag. Fin.
Negociada

até 80%

até 120 meses

BNDES Finame
Demais 8K

TJLP (7,0% a. a.) • 2,1% a. a. • Rem Ag. Fin.
Negociada

até 80%

até 120 meses

AÇÕES

Cartão
Cartão BNDES:
BNDES: 48
48 parcelas
parcelas de
de R$
R$ 280,64
280,64
Finame:
Finame: 48
48 parcelas
parcelas com
com 33 meses
meses de
de carência
carência
1º
1º pagamento
pagamento na
na carência
carência
1º
pagamento
na
1º pagamento na amortização
amortização

22
22
Cartao_BNDES_miolofl.indd 22
Cartao_BNDES_miolofl.indd 22

R$
R$ 268,84
268,84
R$
R$ 267,00
267,00
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Convênios e parcerias de apoio
a investimentos
O BNDES tem parceria com bancos comerciais públicos e privados, agências de fomento e cooperativas de crédito, por meio dos quais a instituição
realiza a maior parte de suas operações, sobretudo para as MPMEs.
O banco também tem convênios com instituições públicas e privadas,
dentre as quais a CNI, no intuito de ampliar o apoio aos investimentos.
A natureza desses convênios, no entanto, não é a mesma da parceria com
agentes financeiros. Seu objetivo principal é ampliar a informação sobre o
financiamento disponível no BNDES e, apoiar a elaboração e conclusão
de projetos e, desta forma, facilitar o acesso das empresas ao crédito.

Onde obter mais informações?
É possível obter informações adicionais nos links:
www.bndes.gov.br
www.cartaobndes.gov.br
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme
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