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Comunicado ABIGRAF / SINDIGRAF 029B / 2020
- Financiamento BNDES - Linha de Crédito Pequenas Empresas -

CORONAVÍRUS Nº 14

Em complemento ao Comunicado Nº. 10 enviado em 26.MAR.2020, na intenção de minimizar os impactos e ajudar as
empresas a atravessarem esta crise provocada pelo novo Coronavírus, compartilhamos mais informações sobre a Linha do
BNDES Crédito Pequenas Empresas, para apoio às necessidades de capital de giro.
As empresas com faturamento de até R$ 300 milhões por ano poderão ter acesso ao produto. Confira o
vídeo do BNDES, que orienta no acesso à linha:

Assista ao vídeo do BNDES

Veja também as informações da linha e suas condições exclusivas até 30/09/2020:
Limite de crédito: R$ 70.000.000,00 (setenta milhões) a cada 12 meses
Prazo máximo: até 60 meses
Carência: até 24 meses
Custo: os juros dessa linha são compostos por:

Obs:
(*) Valores fictícios para fins de demonstração do cálculo, como se a operação fosse contratada em 24/03/20.
(**) Utilizamos o valor de 4,0% na Taxa do agente financeiro para fins de demonstração, pois em consulta a alguns
bancos o spread está variando de 3 a 5% a.a, conforme o perfil, relacionamento e valor a ser tomado.
(***) Consideramos a previsão FOCUS-IPCA suavizado para os próximos 12 meses, disponibilizado pelo Banco Central
(3,75% a.a) para fins de demonstração.
(****) Conforme Anexo V à Circular SUP/AOI nº 01/2017-BNDES: Os juros são devidos à taxa de 5,36% a.a, para o dia
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25/03/2020, acima da variação acumulada das taxas médias diárias dos financiamentos apurados no Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Taxas SELIC), divulgadas pelo Banco Central do Brasil, já considerando o corte de 0,5 p.p.
5,36% a.a = Custo Fixo acrescido à Selic = Sobretaxa Fixa + Remuneração do BNDES + Remuneração dos Agentes
Financeiros.

Importante: Lembrar que a inflação real variará mensalmente sobre o saldo devedor.

____________________________________________________________________________________________
Como acessar:
1.
2.
3.
4.
5.

Contatar seu Banco de Relacionamento ou Credenciado pelo BNDES
Negociar com o banco: taxas, prazos, valores, garantias, entre outros.
O Banco envia a proposta para validação do BNDES
Após análise, o BNDES realiza liberação do recursos
O valor aprovado será repassado ao banco de relacionamento.

Importante: Para contratação, deverá ser apresentada toda documentação exigida para financiamento com
recursos públicos, tais como: Certidão Negativa de Débitos (CND), FGTS e RAIS.
Quer saber mais, não deixe de acessar o site do BNDES:

Para garantir que você sempre receba as nossas mensagens, adicione o endereço do remetente em sua lista de
contatos.
Nossa empresa respeita a sua privacidade.
Não desejo receber futuras mensagens
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