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- PROGRAMA BNDES - CRÉDITO CADEIAS PRODUTIVAS - CORONAVÍRUS Nº 62 -

O BNDES Crédito Cadeias Produtivas disponibiliza financiamento de capital de giro, direcionado a empresas de
grande porte (empresas âncora), para atender necessidade de liquidez de sua cadeia produtiva, formada por
empresas de menor porte (empresas ancoradas), fornecedoras ou distribuidoras na cadeia.
Quem pode solicitar?
Empresas com receita bruta/2019 igual ou superior a R$ 300 milhões (empresa âncora). Caso faça parte de um grupo
econômico, esse indicador deverá ser avaliado observando-se o grupo.
Empresa âncora é aquela que estabelece relações contratuais com uma seleção de empresas, sejam elas fornecedoras
ou distribuidoras da sua cadeia produtiva, com vistas a repassar recursos por ela obtidos no BNDES, nas mesmas
condições pactuadas com o BNDES.
O que pode ser financiado?
Finalidade: capital de giro;
Limite de financiamento: R$ 10 milhões à R$ 200 milhões. A empresa âncora poderá incluir em seu pleito até 5% do
valor total a ser repassado para as empresas a título de capital de giro para seu próprio uso;
Custo financeiro: taxa Selic (atualmente, 3,0%);
Remuneração do BNDES: 1,1% ao ano;
Prazo do financiamento: até 5 anos, incluído prazo de carência de até 24 meses;
Garantias: definidas na análise da operação
Como solicitar?
Antes do envio da solicitação de apoio direto, é necessária habilitação junto ao BNDES através do Portal do Cliente
(clique aqui).
Após a conclusão dessa etapa, a partir de 15.JUN.2020 será possível protocolar o pedido de financiamento, também
através do Portal do Cliente.
Para maiores informações acesse https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-creditocadeias-produtivas/
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail dejur@abigraf.org.br.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
São Paulo, 11 de junho de 2020.

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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