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MPMEs

Classificação de porte

Porte da 
Empresa

Receita 
Operacional 
Bruta

• Quando a empresa for controlada por outra empresa o u pertencer a um grupo econômico, a 
classificação do porte se dará considerando-se a re ceita operacional bruta consolidada.

Micro Pequena Média Grande

Até
R$ 16
milhões

Até
R$ 300
milhões

Até
R$ 2,4 
milhões

Acima de
R$ 300
milhões



Capacidade de pagamento

Cadastro comercial satisfatório

Em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias

Não estar inadimplente com o BNDES nem em regime de 

recuperação de crédito

Dispor de garantias para cobrir o risco da operação

Cumprir a legislação ambiental

Requisitos ao beneficiário



Empresário

Instituições financeiras 
credenciadas pelo BNDES

Contratadas diretamente com 
o BNDES

Como apoiamos?

Operações Diretas

Instituição Financeira 
Credenciada

Operações Indiretas

Informação e
Relacionamento

Empresário



Fluxo de Tramitação Indireta 

Micro, Pequena e Média 
Empresa

Agente Financeiro

� Dirigir-se à instituição 
financeira credenciada de 
sua preferência

� Apresentação da 
documentação necessária;
� Análise da possibilidade 
de concessão do crédito;
� Negociação das garantias; 
� Aprovação da operação.

� Homologação da 
operação;
� Liberação dos 
recursos.

1º Passo 2º Passo 3º Passo



Apoio à Inovação



O objetivo do BNDES é fomentar e apoiar operações associadas à 
formação de capacitações e ao desenvolvimento de ambientes 
inovadores, com o intuito de gerar valor econômico ou social e 

melhorar o posicionamento competitivo das empresas, 
contribuindo para a criação de empregos de melhor qualidade, o 
aumento da eficiência produtiva, a sustentabilidade ambiental e o 

crescimento sustentado do País.

O objetivo do BNDES é fomentar e apoiar operações associadas à 
formação de capacitações e ao desenvolvimento de ambientes
inovadores, com o intuito de gerar valor econômico ou social e 

melhorar o posicionamento competitivo das empresas, 
contribuindo para a criação de empregos de melhor qualidade, o 
aumento da eficiência produtiva, a sustentabilidade ambiental e o 

crescimento sustentado do País.

Apoio à Inovação - Objetivo



Desembolso Anual - Inovação

Obs: Não inclui Cartão BNDES
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Start-upStart-up

Mecanismos de Financiamento à Inovação

Start-up Micro
Até R$ 2,4milhões

Pequena
Até R$16 milhões

Média
Até R$ 300 milhões

Grande
> R$ 300 milhões

Linha Incentivada A

Participação Acionária

Fundos de Investimento com foco em inovação

Soluções Tecnológicas

MPME Inovadora

Cartão BNDES
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MPMEMPME GrandeGrande

FUNTEC

THAI

EXIM Pré-Embarque Empresa Inovadora



Apoio Direto





Objetivo: 

� Plano de Investimentos em inovação... 

� ... Investimento em plantas industriais com características inéditas ou que 

tenham como objetivo a produção de bens não-fabricados no Brasil, de forma a 

promover a expansão da fronteira tecnológica do País...

� ... Aquisição de bens de informática e automação com tecnologia nacional.

BNDES Linha Incentivada A - Inovação

Modalidade direta: financiamento e/ou capitalização

Valor Mínimo: R$ 10 milhões*

Custo: TJLP + 1,7% + Taxa de Risco de Crédito

Participação: até 80%

Prazo: até 12 anos

Garantias: definidas na análise

Condições:

* Para projetos protocolados a partir de abril/2017



Apoio Indireto



Objetivo: 

� Aumentar a competitividade das MPMEs, financiando os investimentos necessários para a 
introdução de inovações no mercado...

� ... de forma articulada com os demais atores do Sistema Nacional de Inovação, ... 

� ... contemplando ações contínuas de melhorias incrementais em seus produtos e/ou 
processos, além do aprimoramento de suas competências, estrutura e conhecimentos 
técnicos.

BNDES MPME Inovadora

Direcionamento do foco da análise para 

o mérito da empresa.

Definição de critérios objetivos para 

enquadramento pelo o agente financeiro 

e pelo o BNDES.

MODALIDADE INDIRETA



Vigência

Condições Financeiras

Investimento

Custo
TJLP + 1,1%

+ remuneração agente financeiro

Limite de 

financiamento
R$ 20 milhões

Prazo Máximo
10 anos

(até 4 anos de carência)

Participação Até 90%

� Possibilidade de utilização do FGI – Fundo 

Garantidor para Investimentos: até 80% de cobertura; 

� Facultativo ao agente financeiro: conta vinculada 

(até 5% do financiamento).

Reforço nas Garantias

� Até 30 de setembro de 2018. 



Condições de Enquadramento

Contratação de serviços 
tecnológicos no âmbito do Produto 

Cartão BNDES;

Registro ou depósito pedido de 
registro no mesmo ano do protocolo da 

proposta de financiamento ou nos 5 
(cinco) anos anteriores

Residentes ou aprovadas em Parques 
Tecnológicos estruturados ou 

Incubadas



Beneficiadas por iniciativas voltadas 
para inovação ou extensão tecnológica 

no âmbito do Governo Federal, 
Estadual e Sistema S

Condições de Enquadramento

Mais informações em: www.bndes.gov.br/mpmeinovadora

Investidas por Fundos de Investimento 
em Participações e/ ou Fundos Mútuos 

de Investimento em Empresas 
Emergentes

BNDES FUNTEC
Fundo Tecnológico



Programa BNDES MPME Inovadora 
Parceiros



Até R$ 2 milhões por cartão

De 3 a 48 prestações fixas, 
mensais e iguais

1,35% a.m. (Out/2017)Custo

Período de 
Amortização

Limite de Crédito

Clientes MPMEs

Cartão BNDES: Condições Financeiras

Baseado no conceito de cartão de crédito, visa fina nciar de 
forma ágil e simplificada os investimentos das MPME s. No 

caso da inovação financia-se etapas do processo e n ão 
projetos, sendo que os serviços são prestados por 

fornecedores credenciados



Cartão BNDES

• Avaliação de conformidade, normalização, 
regulamentação técnica e metrologia;

• Design, Ergonomia e Modelagem de produto;

• Prototipagem;

• Resposta técnica de alta complexidade;

• Serviços técnico-especializados em 
eficiência energética e impacto ambiental;

• Desenvolvimento de embalagens;

• Extensão tecnológica;

• Projeto de experimento;

• Aquisição de conhecimentos tecnológicos 
e transferência de tecnologia (contratos 
averbados de INPI);

• Avaliação de viabilidade e pedido de 
registro de propriedade intelectual;

• Serviços de P,D&I

• Avaliação da qualidade de 
software(CMMI, MPS.BR, MEDE-PROS)

• Contrapartidas financeiras de MPMEs em 
programas voltados para a inovação, 
executados pelo MCT/FINEP e SEBRAE 
em cooperação com ICTs.

Exemplos de serviços:



Apoio via Participação Acionária



Participação Acionária

Mercado

de Capitais

Fundo 
Criatec

Fundos de 
Capital de Risco

Fundos de Private 
Equity

Participação 
acionária direta

Ofertas 
Públicas



Fundo Criatec

Fundos de Capital Semente - Criatec

Criatec I Criatec II Criatec III
2007
R$ 100 mm
80% BNDES
2 Investidores 
(BNDES/BNB)
36 investimentos realizados
65% das Cias vem de Incubadoras 
ou Parques Tecnológicos
Investidas captaram R$ 80 mm de 
terceiros
36 patentes requeridas e mais de 
900 produtos em portfolio

2013
R$ 186 mm
65% BNDES
6 Investidores 
(BNDES/Bozano, etc)
18 investimentos realizados 
(ainda investindo)
25 patentes requeridas e mais 
de 40 produtos em portfolio 
(empresas em expansão)

2016
R$ 217,5 mm
60% BNDES
14 Investidores 
(BNDES/5 Privados )

Mais informações: http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/mercado-de-
capitais/fundos-de-investimentos/criatec



Apoio à Cooperação 
Universidade/Empresa



BNDES Funtec

Objetivo: 

� Apoiar com recursos não reembolsáveis projetos de P&D nos Institutos de Tecnologia 
em parceria com empresas, a fim de levar o conhecimento da academia ao mercado, 
estimulando o desenvolvimento tecnológico e a inovação de interesse estratégico para 
o País.

Diretrizes:

� Resolver gargalos e oportunidades tecnológicas para o desenvolvimento sustentável 
do País.

� ... efetiva introdução de inovações no mercado.

� Concentrar esforços e recursos em temas específicos, ..., nos quais as empresas 
brasileiras possam vir a assumir papel de destaque ou mesmo de liderança no plano 
mundial, ....

EMPRESA

BNDESICT



Obrigado.

www.bndes.gov.br

facebook.com/bndes.imprensa

twitter.com/bndes_imprensa

youtube.com/bndesgovbr

slideshare.net/bndes

Fale conosco: 0800 70 26337
www.bndes.gov.br/faleconosco

DESUL: (11) 3512-5100
gp-desul@bndes.gov.br

Ouvidoria: 0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvidoria


