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Objetivo

Baseado no conceito de cartão de crédito, visa 
financiar de forma ágil e simplificada os 
investimentos das MPMEs.



20,2 mil Fornecedores 
Credenciados

• 11,7 mil Fabricantes e 
8,5 mil Distribuidores

• 130 mil produtos 

250 mil 
Compradores 

MPMEs 
(Faturamento até 

R$ 60 milhões)

• R$ 9,6 bilhões 
de crédito pré-

aprovado

Como funciona?

Ambiente de Negócios

Parceiros



Vantagens

Compradores Fornecedores

• Limite de até R$ 1 milhão, por 
banco emissor

• 250 mil potenciais clientes com 
crédito pré-aprovado

• Prestações fixas em até 48 
meses

• Financiamento automático para o 
cliente

• Taxa de juros atrativa: 0,99% 
a.m. (fev/10) • Sem risco de crédito

• Crédito rotativo e pré-aprovado

• Exposição do catálogo de produtos 
gratuita 

• Uso automático
• Custo: taxa de até 2,5% sobre o 
valor da operação (Cielo/Redecard)



• Máquinas, equipamentos, computadores, softwares, 
móveis, motocicletas* e veículos utilitários;

• Insumos industriais (resinas, têxtil, coureiro-calçadista, 
moveleiro, rochas ornamentais, embalagens, papel imune 
e laminados metálicos ou plásticos);

• Autopeças e pneus novos* para caminhões, ônibus, 
tratores e implementos rodoviários, agrícolas e industriais;

• Materiais para construção civil.

* Motocicletas, quadriciclos e triciclos de até 250cc

O que pode ser financiado?



*Projeção
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Evolução dos financiamentos

Em R$ milhões



Paraná

Cartão BNDES*

Cartões Emitidos 19.222
• Comércio 10.914
• Indústria 4.337
• Serviços 4.284
• Primário 87

Limites R$ 783,2 milhões

Fornecedores credenciados 2.583

* Dados atualizados até 03/02/10



Como o Cartão BNDES 

pode apoiar a Inovação?



Setembro de 2008

- Serviços de:

• Avaliação de conformidade (calibração,

certificação, ensaios laboratoriais), normalização,

regulamentação técnica e metrologia;

• Acreditação para hospitais e demais instituições

de saúde.

Inovação



• Design, Ergonomia e Modelagem de produto;
• Prototipagem; 
• Resposta técnica de alta complexidade;
• Eficiência energética e impacto ambiental;
• Desenvolvimento de embalagens;
• Extensão tecnológica; 
• Projeto de experimento; 
• Transferência de tecnologia;
• Registro de propriedade intelectual;e
• Avaliação da qualidade de software.

Inovação - Junho de 2009



Inovação – Janeiro de 2010

DESIGN

Empresas e empresários individuais de design de

produtos e embalagens ficam autorizados a

solicitar o credenciamento como fornecedores no

Portal do Cartão BNDES.



Inovação – Janeiro de 2010

Critérios para credenciamento das Empresas de DESIGN: 

i. Mínimo de 2 anos de abertura do CNPJ; 

ii. Possuir CNAE - 7410-2/01;

iii. Possuir portfólio em site próprio na internet constatando 

a prestação de serviços de design, ergonomia ou 

modelagem de produtos e embalagens a no mínimo três 

empresas.

O BNDES poderá, ainda, solicitar outras informações julgadas necessárias.



Inovação – Janeiro de 2010

DESIGN 

• Não estão contemplados os serviços de design 

gráfico, webdesign, branding e assemelhados. 

• Por esta razão, também não serão passíveis de 

credenciamento as agências de publicidade e 

comunicação.



Seja um Fornecedor 
Credenciado

www.cartaobndes.gov.br



Fabricante solicita 
credenciamento no 

Portal do Cartão 
BNDES

Processo de Afiliação
(Visita, Doc., Conta Corr.)

Montagem do Catálogo de 
Produtos

2ª Análise

Credenciamento do 
Fabricante

1ª Análise

Credenciamento Fabricante



Portal de Operações 
www.cartaobndes.gov.br

Central de Atendimento: 
0800.702.6337

www.bndes.gov.br

Informações



www.bndes.gov.br
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