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BNDES

CARTÃO BNDES
Compre o que sua empresa precisa para crescer
com crédito pré-aprovado de até R$ 2 milhões por
banco emissor e pagamento em até 48 meses, em
prestações fixas e iguais.
Taxa de juros atrativa, definida mensalmente,
basta consultar o site do Cartão BNDES
em www.cartaobndes.gov.br.
Quem pode ter o Cartão BNDES?
As micro, pequenas e médias empresas
nacionais1 que exerçam atividades econômicas
apoiadas pelo BNDES e que estejam em dia com
o INSS, FGTS, Rais e tributos federais.
Os produtores rurais (pessoas físicas) podem
obter o Cartão BNDES Agro.

www.cartaobndes.gov.br

Como solicitar seu Cartão BNDES?
Pela internet, no site do Cartão BNDES, clique em
Solicite seu Cartão BNDES e siga as instruções.
Se você é produtor rural (pessoa física), clique em
Solicite seu Cartão BNDES Agro e siga as instruções.
Você poderá solicitar o Cartão BNDES enquanto
providencia a abertura de sua conta-corrente,
caso ainda não tenha conta em um dos bancos
emissores.2 É possível solicitar um Cartão BNDES
em mais de um banco emissor e somar seus
limites para realizar compras.
A definição do limite, a concessão do crédito e a
cobrança são de responsabilidade do banco emissor.
Para obter mais informações, clique em Dúvidas ou
assista ao tutorial no site do Cartão BNDES.

1. Empresas cujo faturamento bruto anual seja de até R$ 300 milhões.
2. Bancos emissores do Cartão BNDES: Banco do Brasil, Banco do

Nordeste, Banestes, Banrisul, Bradesco, BRDE, Caixa Econômica
Federal, Itaú, Santander, Sicoob e Sicredi. Bancos emissores do Cartão
BNDES Agro: Sicoob. Em breve, estará disponível também pelo Sicredi.

COMPRADORES

•

O que pode ser comprado com o Cartão BNDES?

•

Seu Cartão BNDES pode ser utilizado para adquirir
os mais de 270 mil itens de variados setores, expostos
no site do Cartão BNDES pelos fornecedores
credenciados. Há desde computadores, máquinas
e equipamentos, móveis e utensílios, até motos e
caminhões, incluindo ainda:
•
•

•

•

•

artigos de cama, mesa e banho e de decoração;
artigos de vestuário: moda tradicional e moda
íntima;
itens diversos para Franquias, tais como
equipamentos, mobiliário, embalagens e
uniformes;
serviços de desenvolvimento de softwares sob
encomenda;
insumos para os setores gráfico, agropecuário,
de fabricação de móveis, têxtil e de confecção,
coureiro-calçadista;

•

•
•

•

serviços tecnológicos para desenvolvimento e
adequação de produtos para exportação;
serviços de metrologia, normalização,
regulamentação técnica e avaliação de
conformidade (inspeção, ensaios, certificação e
outros procedimentos de autorização), incluindo
a certificação em sistemas de gestão da qualidade
(ISO 9001, 14001 e 15100);
serviços de acreditação de hospitais, clínicas
e laboratórios;
serviços de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
serviços de design, ergonomia e modelagem
de produto e embalagem;
serviços de pedido de registro de propriedade
intelectual no INPI;

•

diagnóstico de eficiência energética;

•

qualificação profissional para o turismo;

•

•

cursos de língua estrangeira, nos idiomas inglês
e espanhol;
papel e serviços de impressão e de editoração
de livros;

•

materiais para construção civil;

•

embalagens;

•

máquinas e equipamentos agrícolas;

aço, outros metais não ferrosos e peças de ferro
fundido para o setor metal-mecânico;

•

carretas e veículos agrícolas;

•

softwares para diversos segmentos;

•

serviços de áudio e pós produção audiovisual; e

•

•

componentes, partes e peças de bens de
capital, equipamentos de informática e
automação industrial;

•

autopeças e pneus;3

•

resinas termoplásticas e termofixas;

•

farinha de trigo para panificação;

•

comunicação visual, como letreiros luminosos,
fachadas e adesivos;

3. Exceto pneus para motocicletas acima de 300 cilindradas.

•

tripés, gruas e outros equipamentos para o setor
cultural.

Para encontrar os itens passíveis de financiamento e
seus fornecedores, acesse a área de Busca de Produtos
ou Categoria de Produtos no site do Cartão BNDES.

FORNECEDORES

Como solicitar seu credenciamento?

Financiamento automático aos clientes em até 48
meses, com recebimento das vendas em 30 dias.4

Pela internet, no endereço www.cartaobndes.gov.br,
clique em Seja um Fornecedor Credenciado e siga
as instruções do site do Cartão BNDES.

Quem pode se credenciar como fornecedor no
site do Cartão BNDES?

Quais são os próximos passos, após solicitar
o credenciamento?

•

•

•

•

•

•

As empresas fabricantes de bens e insumos
autorizados necessários às atividades das micro,
pequenas e médias empresas.
Distribuidores e revendedores indicados pelos
fabricantes credenciados.
As entidades acreditadas pelo Inmetro ou
credenciadas por outras instituições federais que
prestam serviços de metrologia, normalização e
avaliação de conformidade.
As entidades prestadoras de serviços
especializados para o desenvolvimento de
atividades das micro, pequenas e médias
empresas, que atendam aos critérios estabelecidos
pelo BNDES, tais como inovação, propriedade
intelectual, design de produtos, diagnóstico de
eficiência energética, editoração de livros, pós
produção audiovisual e de desenvolvimento de
softwares sob encomenda.

•

•

Sua empresa já poderá montar o catálogo com os
itens que serão ofertados no site do Cartão BNDES.
A(s) adquirente(s) de cartão de crédito
selecionada(s) (Cabal/Cielo/Getnet/Rede) irá(ão)
contactar sua empresa a fim de iniciar o processo
de afiliação.

Concluída a afiliação, seu catálogo de produtos
ficará disponível no site e sua empresa poderá
realizar as vendas5 aceitando o Cartão BNDES
como forma de pagamento.

Fabricantes de materiais, componentes e
sistemas construtivos destinados à construção
civil.
Fabricantes de embalagens, materiais
didáticos, artigos do vestuário e de insumos
para setores autorizados, como o têxtil e de
confecção, coureiro-calçadista, embalagens,
moveleiro,metalmecânico, de plástico,
agropecuário e gráfico.

4. Após o registro da nota fiscal no site.
5. Será cobrada uma taxa de até 2,7% sobre o valor de cada operação

pela adquirente do Cartão – Cielo ou até 2,5% sobre o valor de
cada operação pelas adquirentes do Cartão – Getnet e Rede. Na
Cabal, a cobrança da taxa está limitada a até 2,0%, com valor
máximo de R$ 1 mil por cada operação.

Ouvidoria do BNDES
Tel.: 0800-702-6307 – Fax: (21) 2052-7117
Caixa Postal: 15054
20031-120 – Rio de Janeiro – RJ
www.bndes.gov.br/ouvidoria
Atendimento empresarial presencial
Rio de Janeiro
Avenida República do Chile, 100 – Centro
20031-917 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: 0800 702 6337
Atendimento sem agendamento prévio de 10h às 18h

Março/2019

Central de Atendimento BNDES
Tel.: 0800 702 6337
www.bndes.gov.br/faleconosco

O BNDES não credencia nem indica quaisquer
consultores, pessoas físicas ou jurídicas, como
intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar
operações com o próprio Banco ou com as
instituições financeiras credenciadas a repassar
seus recursos.

São Paulo
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510
5º andar – Vila Nova Conceição
04543-906 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3512-5100 – Fax: (11) 3512-5199
Atendimento mediante agendamento prévio
Brasília
Setor Comercial Sul – Quadra 9 – Torre C
12º andar – 70308-200 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3204-5600 – Fax: (61) 3204-5635
Atendimento mediante agendamento prévio
Recife
Rua Padre Carapuceiro, 858, 18º e 19º andares
Centro Empresarial Queiroz Galvão
Torre Cícero Dias – Boa Viagem
51020-280 – Recife – PE
Tel.: (81) 2127-5800 – Fax: (81) 2127-5806
Atendimento mediante agendamento prévio

youtube.com/bndesgovbr
twitter.com/bndes
slideshare.net/bndes
facebook.com/bndes.imprensa
linkedin.com/company/bndes
www.bndes.gov.br

Além dos escritórios acima, temos postos de informações parceiros pelo Brasil. Confira a lista em www.bndes.gov.br/atendimento.

