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Nº 1 – 24 de agosto de 2017 

BNDES lança novo Programa para Capital de Giro 

 

Ontem, dia 23 de agosto, foi lançado o Programa BNDES Capital de Giro em substituição ao BNDES Progeren. 

Esta linha visa simplificar e dar celeridade na concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas 

(MPMEs), possibilitando aos beneficiários saber, já no ato da solicitação, se estão aptos a receber os recursos 

pretendidos, por meio dos agentes financeiros. 

 

O Programa passa a integrar o novo sistema de aprovação automática de operações do Banco, chamado de 

BNDES On-line. A plataforma conecta os processos automatizados dos agentes financeiros aos do BNDES, 

proporcionando às operações indiretas ganhos de eficiência, celeridade e segurança.  

 

Além disso, houve redução no spread do Banco de Desenvolvimento e alteração no custo financeiro para 

empresas com faturamento entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões, gerando aumento, conforme demonstrado 

abaixo. As demais condições referentes a beneficiários, taxas de juros e condições para apoio direto, prazos, 

garantias, valores do financiamento e vigência permanecem inalteradas. 

 

TAXA DE JUROS (somatório do Custo financeiro, Taxa do BNDES e Taxa do Agente Financeiro) 

Apoio indireto (solicitação feita por meio de instituição financeira credenciada pelo BNDES) 

 

Empresas com faturamento até R$ 90 milhões 

 BNDES Progeren BNDES Giro 

Custo Financeiro TJLP (7%a.a) TJLP (7%a.a) 

Taxa do BNDES 2,1%a.a 1,5%a.a. 

Taxa do agente financeiro 
Negociada entre a instituição e o 

cliente 

Negociada entre a instituição e o 

cliente 



 

 

Empresas com faturamento entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões 

Custo Financeiro 
75% da Selic ou 50% em TJLP e 

50% em Selic 
50% em TJLP e 50% em Selic 

Taxa do BNDES 2,1%a.a 1,5%a.a. 

Taxa do agente financeiro 
Negociada entre a instituição e o 

cliente 

Negociada entre a instituição e o 

cliente 

Empresas com faturamento acima de R$ 300 milhões 

Custo Financeiro Selic Selic 

Taxa do BNDES 2,1%a.a 1,5%a.a. 

Taxa do agente financeiro 
Negociada entre a instituição e o 

cliente 

Negociada entre a instituição e o 

cliente 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA 

BNDES Giro 

Financiamento para capital de giro, visando aumentar a produção, o emprego e a massa salarial. 

 

Quem pode solicitar:  

 Empresas sediadas no País; 

 Empresas individuais de responsabilidade limitada; 

 Empresários individuais com CNPJ regularmente inscrito; 

 Cooperativas. 

 

O que pode ser financiado: Capital de giro de forma isolada, ou seja, não associada ao financiamento de itens ou projetos. 

 

Valores do financiamento: R$ 70 milhões por cliente*, a cada período de 12 meses ou 20% da Receita Operacional Bruta 

anual do último exercício fiscal, o que for menor. 

*Em caso do cliente fazer parte de um grupo econômico, o valor máximo de financiamento será para o grupo e não por empresa. 

 

Prazos: Até 5 anos, com carência de 3 a 24 meses, nas operações indiretas automáticas (operações de até R$ 20 milhões). 

 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. Financiamentos de até R$ 1 milhão podem 

contar com o Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI). Empresas com faturamento bruno anual de até R$ 3,6 milhões 

pode utilizar o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – Fampe para garantir parte do financiamento. 

 

Vigência: Até 29.12.2017 (data de protocolo da operação no BNDES pelo agente financeiro), caso ainda haja orçamento 

disponível. 

 

Como solicitar: Se a empresa for de micro, pequeno ou médio porte pode enviar a solicitação pelo Canal do Desenvolvedor 

MPME.  Ou dirigir-se a instituição financeira credenciada (agente financeiro) de sua preferência, que informará a documentação 

necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias. 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-giro
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndes-fgi/bndes-fgi/!ut/p/z1/tVTbctowEP0aHo0kSzZyZzodQyg3p0m4hOCXjGzLWB0sG1tA06-vuLQpTGKYYfCLddk9e3b3rIAPXoAv2VrMmRKZZAu9n_n2q-cM2l3yAL3OyGtC1xugx2bPRGRsgenOAH7yuRD4-rpPvVbXIdrfHNnQfXxCuDucmHRigWfgAz-UKlcJmAUy4uWrkKUSahXuGNRgkqW8BmMhmQwFS7lUWan3c1GDO3tDL7cgeSgiMENWgC0WWQaKMDMIDmKDcsc2SGSHoelgwm16IF3Byr8k6QoDv7om_eMAEE2Q9seD58lTE_Uca1t2s7hv3c91WkwlhpBxBl7KbFGUnBVhohn4xxgPPdyGbrflWaQ9QB0HHwyqOnPcG_h9aOkqjIe4TfoYjkww02k23kPQlvZy78yGh72xad4RMF0LvgETmRWp1srovQsOwjYmGBlhGCOD2FbDCAKKjcjkhFHiUBZQ0IWHCJ81AtlXRuifU9_Hdd7LKi-yOS-43BqJn8ul72qhZlLxX-pgcplSF0ImbA9XsFSv4pWMthcnYTTZ-SIL9kPnygBTzargsb4s6qtCHydK5V9qsAY3m019512fZ-t6UOiTXAPmWaG2PEqh-F82zVUZMn30Tzrfll_3IT8Kk2SlTu4U_lQIJ3rHFUK4aBzPwFs3he_D28Kbt4VHV8L3z711VSOyfXmvnI6TdzxPJynFb8LwA3vY_d38YXRaAX3Di3U6pYpuxnGq9__9prT8A9XgemQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/ferramenta-facilita-acesso-ao-credito-para-os-pequenos-negocios,ac58742e7e294410VgnVCM2000003c74010aRCRD
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme/canal-mpme/!ut/p/z1/pVTLcpswFP2VdOGlLAkJLDrT6eBHTRxSN34kMZuMAGHoGImAbDf9-grbbZpM7HgmbBC65z7PucAQ3sNQ8k2-5DpXkq_M9yJ0Hjo3w57vURyMLdxFXsfr-308w6yP4d0OgI48HoKhMY9Y0PNdioKhNXWQ9-MGE38yt9jchrcwhGEsdakzuIhkIuqHXNY61-t4V0ELZaoQLZTmkss454WQWtUtFHNjvEjUhfEQcqNWG5Go6qIoG_DOCJpzE72M8wQunDjliZvYgKcpAzR2bODaEQeUJjRhqYhwbB26OVFueM40TgDC08Ma7QCBezXw6RgFCM8x8gJydTu_6eJL1274sKrr3vXStMV1BnKZKnhfq1VVC17FmakgfBljfEkGyPN7gU0HV3jokgPgFGUvSUPfJraZwmxCBnRE0NSCC9Nm5zkF6xkvr291AhLMLKtP4d0mF1s4l6oqjIimzyy4mDiEEgziOMWAOnYHRBEjILEE5Yy6jEcM-uiQ4RgR2PlghtF7snx7zjt9grJSS1EJ2YDyn4-PoWcUrKQWv_QBcp6EV7nM-D5cxQtzStcyaQyv0philysV7bfRkxFhpqpKpMZYtdeVuc60Lj-3UAttt9v2zru9VJt2VJmb0gQsVaWbOupci7_VdNd1zM3VP-l8ffyyT_lWmkzVprnX4Q80HdP7zDpO01nrOHpv396m6b_1_yBF5_5lymJeMPKUgzByJv7v7ncw7EXsiaw2xR3TbDtLzbv2Pv0BMLlXkQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme/canal-mpme/!ut/p/z1/pVTLcpswFP2VdOGlLAkJLDrT6eBHTRxSN34kMZuMAGHoGImAbDf9-grbbZpM7HgmbBC65z7PucAQ3sNQ8k2-5DpXkq_M9yJ0Hjo3w57vURyMLdxFXsfr-308w6yP4d0OgI48HoKhMY9Y0PNdioKhNXWQ9-MGE38yt9jchrcwhGEsdakzuIhkIuqHXNY61-t4V0ELZaoQLZTmkss454WQWtUtFHNjvEjUhfEQcqNWG5Go6qIoG_DOCJpzE72M8wQunDjliZvYgKcpAzR2bODaEQeUJjRhqYhwbB26OVFueM40TgDC08Ma7QCBezXw6RgFCM8x8gJydTu_6eJL1274sKrr3vXStMV1BnKZKnhfq1VVC17FmakgfBljfEkGyPN7gU0HV3jokgPgFGUvSUPfJraZwmxCBnRE0NSCC9Nm5zkF6xkvr291AhLMLKtP4d0mF1s4l6oqjIimzyy4mDiEEgziOMWAOnYHRBEjILEE5Yy6jEcM-uiQ4RgR2PlghtF7snx7zjt9grJSS1EJ2YDyn4-PoWcUrKQWv_QBcp6EV7nM-D5cxQtzStcyaQyv0philysV7bfRkxFhpqpKpMZYtdeVuc60Lj-3UAttt9v2zru9VJt2VJmb0gQsVaWbOupci7_VdNd1zM3VP-l8ffyyT_lWmkzVprnX4Q80HdP7zDpO01nrOHpv396m6b_1_yBF5_5lymJeMPKUgzByJv7v7ncw7EXsiaw2xR3TbDtLzbv2Pv0BMLlXkQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil/!ut/p/z1/tVTbdtowEPwaHoVkfKndN0OIDTF3CMEvObIsg1osGVtAk6_vQuglJKHtSeMXWes5szNzdo1jfIdjSXdiSbVQkq7hvoid-8i7aYfWgETEHF4TP4yMmdVrkk7fxPMjgLzx-ATH8LnrRq3Qs0gUNCYO8YcjwwzHs4Y7s_EtjnHMpC70Ci8SmfLqXshKC71lRwU1slI5r5FTUTDFK5QJSSXjoqQVYiVPuWSCprSqkcPl9xJKACPWhyYFEylepAZjacZT5KWWhyyeeYgygyEjTTMvZQ5NHPtk6oLr-LLn7p9cQ6yNstfqLUEW1SskZKbw3dH-0VzOUfIV0c1WVIJRhRhkUIKhtXikcAeB8fMW5HpsQ4vp2GxbXZNMGifATw-DjtkGD63Itto3RuCZJ8AFFwtI4dMvhmDYhxTsUZMEbcsYBATPd4Lv8UyqModRmfxjyOHLDrfNK-JHnUkUzIjp2sY7O5zREzKCCKLRGLIYEWfa-L_0Z-qvyIfST99L330-Hy9n_PUZfWvBAC2-bDaxD9uspObf9GmeP2SdQfxyrZKnH5QvE9MFlSXPeMnL-raE8krr4nON1Mh-v68fhdSXaldPSqgUwFyoUh_kVELzH6KedAjYPqkVQEqVbg8vf7-Xr6hZqQqiOFeBi3yWu-YDihNnHD42-yhoJe5-muWnY-5q98FcL78DJRbEGA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

