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Quando a empresa for controlada por outra empresa ou pertencer a um grupo 
econômico, a classificação do porte se dará considerando-se a receita 
operacional bruta consolidada 

MPMEs 

PORTE  
DA EMPRESA Micro Pequena Média  Grande 

RECEITA 
OPERACIONAL  
BRUTA (anual) 

Até 
R$ 360 mil 

Até 
R$ 4,8 
milhões 

Até 
R$ 300 
milhões 

Acima de 
R$ 300 
milhões 

Classificação de porte 

Por dentro do BNDES // Quem apoiamos 
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Focos de apoio // Indústrias  

  Meio ambiente (eficiência energética, redução de emissões, ...) 

  Inovação (inclusive Manufatura Avançada) 

  Qualificação profissional 

  Investimento social de empresas (ISE) 

  Capacidade produtiva 

  Capital de giro (condições específicas no slide 6) 
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Condições de apoio // Participação e Prazos* 

  80% do valor total do projeto 

  Calculado sobre o valor total do projeto, podendo alcançar 100% dos 
itens financiáveis 

  MPMEs poderão ter até 100% do projeto financiado 

  Até 20 anos, negociados em função do prazo de execução do projeto, 
escalada de produção e capacidade de pagamento da empresa. 

  Aquisição de máquinas e equipamentos nacionais: até 24 anos 

+ Participação   + Prazo 

*Exceto capital de giro, conforme condições específicas no slide 6. 
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Condições de apoio // Taxa de Juros  

TLP (6,71% a.a.) +  
spread BNDES (1,7% a.a.)  

+ novo spread BNDES (0,9% a.a.) 
+ taxa de risco* 

 Meio ambiente (eficiência energética, redução de 
emissões, ...) 

 Inovação (inclusive Manufatura Avançada) 

 Qualificação profissional 

 Investimento social de empresas (ISE) 

TLP (6,71% a.a.) + spread BNDES 
(1,7% a.a.)  

+ novo spread BNDES (1,3% a.a.) 
+ taxa de risco* 

 Capacidade produtiva 

Menores taxas de juros 

* Taxa de risco crédito determinada em função do risco do cliente e do prazo do financiamento 
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BNDES Giro // Condições específicas para operação direta 

TLP (6,71% a.a.)  
+ spread BNDES (1,7 a.a.)  
+ taxa de risco (função do risco 

do cliente e prazo) 

 Apoio direto a capital de giro de forma isolada, ou seja, 
não associada ao financiamento de itens ou projetos. 

Financiamentos acima de 
R$ 10 mi  

 Condições: indicador financeiro [(Divida Líquida) / (EBITDA)] 
menor ou igual a 6,0 (seis) ou apresentar fiança bancária como 
garantia 

 Valor máximo: a cada período de 12 meses, 20% da Receita 
Operacional Bruta ou R$ 70 mi para MPMEs e R$ 100 mi para 
Grande Empresa, o que for menor 

Giro com as melhores taxas do mercado e até 60 meses para pagar 

Prazos   Até 5 anos, com carência de até 24 meses 

Acesse o portal do BNDES Giro e conheça todas as possibilidades para a sua empresa.  

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-giro/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8eaB7s4ejiaGPhZmPs4GgQYhAf4WXu6GBkEm-l76UfgVFGQHKgIA3oZikQ!!/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-giro/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8eaB7s4ejiaGPhZmPs4GgQYhAf4WXu6GBkEm-l76UfgVFGQHKgIA3oZikQ!!/


Pedro Paulo Dias – Gerente Setorial 

pedro.dias@bndes.gov.br | (21) 2052-9569 

 

Márcio Henriques – Gerente Operacional  

marcio.henriques@bndes.gov.br  | (21) 2052-7377 

 

Flávio Moraes da Mota – Gerente Operacional 

flavio.mota@bndes.gov.br  | (21) 2052-9923 

 

facebook.com/bndes.imprensa 

twitter.com/bndes_imprensa 

youtube.com/bndesgovbr 

slideshare.net/bndes 

bndes.gov.br 
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