Orientações para produção das peças de PDV – Cartão BNDES
(atualização julho/2013)

Todos os materiais devem seguir os formatos e padrões especificados abaixo, a fim de manter
a qualidade e o padrão gráfico aprovados pelo BNDES.

O CARTÃO

COMPRADORES

Quais são as principais vantagens
do Cartão BNDES?

O que pode ser comprado com o Cartão BNDES?

• Crédito pré-aprovado;
• Limite de crédito de até R$ 1 milhão por
Cartão BNDES, por banco emissor¹;
• Prazo de pagamento de até 48 meses,
com prestações fixas e iguais;

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
Avenida República do Chile, 100 – Centro
CEP 20031-917 – Rio de Janeiro – RJ

• Taxa de juros atrativa².
Quem pode obter o Cartão BNDES?

• Insumos para os setores de fabricação de móveis, têxtil
e de confecção, coureiro-calçadista, embalagens e
rochas ornamentais;

Como solicitar o Cartão BNDES?

Ouvidoria:
0800 702 6307

Pela internet, no endereço www.cartaobndes.gov.br,
clique em “Solicite seu Cartão BNDES” e siga as instruções
fornecidas pelo Portal de Operações do Cartão BNDES.

Portal de Operações do Cartão BNDES
www.cartaobndes.gov.br

A empresa precisa ter conta em banco
para obter o Cartão BNDES?

Central de Atendimento
0800 702 6337

Sim, porque a definição do limite, a concessão do crédito e
a cobrança são de responsabilidade do banco emissor.

Bancos Emissores do Cartão BNDES
Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco,
Caixa Econômica Federal, Itaú e Sicoob.

• Materiais para a construção civil;
• Aço e outros metais não ferrosos para o setor
metal-mecânico;

As micro, pequenas e médias empresas nacionais³, que
exerçam atividades econômicas apoiadas pelo BNDES e que
estejam em dia com o INSS, FGTS, RAIS e tributos federais.

www.bndes.gov.br

O seu Cartão BNDES pode ser utilizado para adquirir
os mais de 200 mil itens de variados setores, expostos no
Portal de Operações do Cartão BNDES pelos fornecedores
credenciados. Há desde computadores, móveis e utensílios
até motos e caminhões, incluindo ainda:

A empresa poderá solicitar o Cartão BNDES enquanto
providencia a abertura da sua conta-corrente, caso ainda
não tenha conta em um dos bancos emissores. É possível
solicitar um Cartão BNDES em cada banco emissor e somar
seus limites para realizar compras.
Para obter mais informações, assista ao tutorial ou
acesse o menu Dúvidas no Portal de Operações do
Cartão BNDES.

• Componentes, partes e peças de bens de capital,
equipamentos de informática e automação industrial;
• Autopeças e pneus para ônibus, caminhões, tratores,
máquinas agrícolas, industriais e rodoviárias;
• Resinas termoplásticas e termofixas, farinha de trigo
para panificação e papel para impressão de livros;

FORNECEDORES
Quais são as principais vantagens para o
fornecedor?
Financiamento automático aos clientes em até
48 meses, com garantia de recebimento das vendas
em 30 dias4.
Quem pode se credenciar como fornecedor no
Portal de Operações do Cartão BNDES?
• As empresas fabricantes de bens e insumos
autorizados necessários às atividades das micro,
pequenas e médias empresas;
• As entidades acreditadas pelo INMETRO ou
credenciadas por outras instituições federais que
prestam serviços de metrologia, normalização e
avaliação de conformidade;
• Os fabricantes também poderão indicar seus
distribuidores e revendedores para realizar
vendas financiadas com o Cartão BNDES.

• Serviços de impressão de livros;

Como solicitar seu credenciamento?

• Serviços de metrologia, normalização e avaliação de
conformidade (calibração, ensaios laboratoriais,
certificações – tais como a ISO 9000) prestados por
entidades acreditadas pelo INMETRO;

Pela internet, no endereço www.cartaobndes.gov.br,
clique em “Seja um Fornecedor Credenciado” e siga as
instruções do Portal de Operações do Cartão BNDES.

• Serviços de acreditação de hospitais, clínicas e
laboratórios, prestados por entidades reconhecidas
pela ANS;
• Serviços de pesquisa, desenvolvimento e inovação
relacionados à pesquisa aplicada para o
desenvolvimento de produtos e processos contratados
junto às instituições científicas e tecnológicas e de
outros fornecedores especializados reconhecidos;
• Serviços de pedido de registro de propriedade
intelectual junto ao INPI;
• Diagnóstico de eficiência energética;

Quais são os próximos passos, após a solicitação?
• Sua empresa já poderá montar o catálogo com os
itens que serão ofertados no Portal de Operações do
Cartão BNDES;
• A(s) administradora(s) de cartão de crédito
selecionada(s) (Cabal/Cielo/Redecard) irá(ão) contactar
sua empresa a fim de iniciar o processo de afiliação;
• Concluída a afiliação, seu catálogo de produtos
ficará disponível no Portal e sua empresa poderá
realizar as vendas5 aceitando o Cartão BNDES como
meio de pagamento.

• Qualificação profissional para o turismo.
Para encontrar os itens passíveis de financiamento e seus
fornecedores, acesse os menus Busca de Produtos ou
Categoria de Produtos no Portal de Operações do Cartão
BNDES, no endereço eletrônico www.cartaobndes.gov.br.
1. Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Sicoob.
2. 0,86% a.m. em julho/2013.
3. Empresas cujo faturamento bruto anual seja de até R$ 90 milhões.
4. Após o registro da Nota Fiscal no Portal de Operações.
5. Será cobrada uma taxa de até 2,5% sobre o valor de cada operação pela
administradora do Cartão (Cielo/Redecard). Na Cabal, a cobrança da taxa
está limitada a até 2,0%, com valor máximo de R$ 1 mil por cada operação.

www.cartaobndes.gov.br
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Folheto
Formato: 31,5 x 24,2 cm (aberto) e 10,5 x 24,2 (fechado)
Cores: 4/4 cores
papel: papel couche brilho 170g
Acabamento: cores simples com 2 dobras.

Banner Institucional
Formato 80 x 160 cm
Cores: 4/0 cores
Material: lona
Acabamento: corte simples, tubetes na cabeça e no pé + corda

Acesse www.cartaobndes.gov.br
Central de Atendimento:
0800 702 6337
www.bndes.gov.br

Banner Institucional 80x160.indd 1

O banco nacional
do desenvolvimento

25/06/2013 17:10

Banner Feira
Cores: 4/0 cores
Formato 60 x 120 cm
Material: lona
Acabamento: corte simples, tubetes na cabeça e no pé + corda

Acesse www.cartaobndes.gov.br
Central de Atendimento:
0800 702 6337
www.bndes.gov.br
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Adesivo
Formato 21 x 21 cm
Cores: 4/0 cores
Material: adesivo
Acabamento: corte de faca

Acesse www.cartaobndes.gov.br

Adesivo de Showroom 21x21.indd 1
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Galhardete
Formato 20 x 30 cm
Cores: 4/0 cores
Material: lona
Acabamento: tubete e corda

O banco nacional
do desenvolvimento

Acesse www.cartaobndes.gov.br | Central de Atendimento: 0800 702 6337
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Dangler / Wobbler
Formato 13 cm de diâmetro com haste
Cores: 4/0 cores
Material: C
 artão triplex 300g com haste em PVC e
fita VHB na parte de trás
Acabamento: corte / vinco e verniz total frente
Acesse www.cartaobndes.gov.br
O banco nacional
do desenvolvimento

Wobbler e Dangler.indd 1
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A empresa precisa ter conta em banco
para obter o Cartão BNDES?
Sim, porque a definição do limite, a concessão do crédito
e a cobrança são de responsabilidade do banco emissor.
A empresa poderá solicitar o Cartão BNDES enquanto
providencia a abertura da sua conta-corrente, caso ainda
não tenha conta em um dos bancos emissores. É possível
solicitar um Cartão BNDES em cada banco emissor e
somar seus limites para realizar compras. Para obter mais
informações, assista ao tutorial ou acesse o menu Dúvidas
no Portal de Operações do Cartão BNDES.
O que pode ser comprado com o Cartão BNDES?

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
Avenida República do Chile, 100 – Centro
CEP 20031-917 – Rio de Janeiro – RJ
Quais são as principais vantagens
do Cartão BNDES?

www.bndes.gov.br

• Crédito rotativo
e pré-aprovado;
• Limite de crédito de até
R$1 milhão, por Cartão
BNDES, por banco emissor¹;
• Prazo de pagamento de
até 48 meses, com
prestações fixas e iguais;
• Taxa de juros atrativa².

Ouvidoria:
0800 702 6307
Portal de Operações do Cartão BNDES
www.cartaobndes.gov.br
Central de Atendimento
0800 702 6337
Bancos Emissores do Cartão BNDES
Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco,
Caixa Econômica Federal, Itaú e Sicoob.

Quem pode obter o Cartão BNDES?
As micro, pequenas e médias empresas nacionais³, que
exerçam atividades econômicas apoiadas pelo BNDES e que
estejam em dia com o INSS, FGTS, RAIS e tributos federais.
Como solicitar o Cartão BNDES?
Pela internet, no endereço www.cartaobndes.gov.br,
clique em “Solicite seu Cartão BNDES” e siga as instruções
fornecidas pelo Portal de Operações do Cartão BNDES.

O seu Cartão BNDES pode ser utilizado para adquirir
os mais de 200 mil itens de variados setores, expostos no
Portal de Operações do Cartão BNDES pelos fornecedores
credenciados. Há desde computadores, móveis e utensílios
até motos e caminhões, incluindo ainda:
• Materiais para a construção civil;
• Aço e outros metais não ferrosos para o setor
metal-mecânico;
• Insumos para os setores de fabricação de móveis, têxtil
e de confecção, coureiro-calçadista, embalagens e
rochas ornamentais;
• Componentes, partes e peças de bens de capital,
equipamentos de informática e automação industrial;
• Autopeças e pneus para ônibus, caminhões, tratores,
máquinas agrícolas, industriais e rodoviárias;
• Resinas termoplásticas e termofixas, farinha de trigo
para panificação e papel para impressão de livros;
• Serviços de impressão de livros;
• Serviços de metrologia, normalização e avaliação de
conformidade (calibração, ensaios laboratoriais,
certificações – tais como a ISO 9000) prestados por
entidades acreditadas pelo INMETRO;
• Serviços de acreditação de hospitais, clínicas e
laboratórios, prestados por entidades reconhecidas
pela ANS;
• Serviços de pesquisa, desenvolvimento e inovação
relacionados à pesquisa aplicada para o
desenvolvimento de produtos e processos contratados
junto às instituições científicas e tecnológicas e de
outros fornecedores especializados reconhecidos;
• Serviços de pedido de registro de propriedade
intelectual junto ao INPI;
• Diagnóstico de eficiência energética;
• Qualificação profissional para o turismo.
Para encontrar os itens passíveis de financiamento e seus
fornecedores, acesse os menus Busca de Produtos ou
Categoria de Produtos no Portal de Operações do Cartão
BNDES, no endereço eletrônico www.cartaobndes.gov.br.
1. Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Sicoob.
2. 0,86% a.m. em julho/2013.
3. Empresas cujo faturamento bruto anual seja de até R$ 90 milhões.
4. Após o registro da Nota Fiscal no Portal de Operações.
5. Será cobrada uma taxa de até 2,5% sobre o valor de cada operação pela
administradora do Cartão (Cielo/Redecard). Na Cabal, a cobrança da taxa
está limitada a até 2,0%, com valor máximo de R$ 1 mil por cada operação.
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Take One
Formato 21 x 24,2 cm (aberto) e 10,5 x 24,2 (fechado)
Cores: 4/4 cores
Material: c ouche brilho 170 g
Acabamento: corte reto com 1 dobra

Display Take One (Montado)
Formato 38 x 55 cm (aberto) e 38 x 27 (fechado)
Cores: 4/0 cores
Material: Cartão duplex 250 contraplacado
Acabamento: faca especial e laminação brilho total na frente

