
 

Oportunidade de Crédito BNDES 

 

Capital de giro - BNDES Crédito Pequenas Empresas 

O BNDES expandiu a oferta de capital de giro da linha BNDES Crédito 
Pequenas Empresas, com pelo menos R$ 5 bilhões disponíveis para as micro, 

pequenas e médias empresas. 
 

Além disso, a linha poderá ser solicitada por negócios com faturamento anual 
de até R$ 300 milhões até 30.09.2020, com limite de financiamento de até R$ 

70 milhões por ano. Nosso objetivo é oferecer crédito rápido e flexível para 
empresas de todos os portes, amortecendo os impactos financeiros da 

pandemia sobre os empreendedores e contribuindo para a manutenção de 
empregos no Brasil. 

 

https://www.bndes.gov.br 
 

 

 

Suspensão de pagamentos - operações indiretas 

O BNDES está oferecendo também a possibilidade de suspensão de 

pagamento de juros remuneratórios e principal por seis meses aos clientes 

dos financiamentos indiretos, ou seja, aqueles financiamentos obtidos junto a 

bancos, cooperativas e outros agentes financeiros credenciados. 
 

 

 

ATENÇÃO: Nossa rede de instituições financeiras credenciadas está se 

preparando para receber os pedidos de suspensão de pagamentos. A partir 

de 1° de abril, você poderá solicitar a renegociação diretamente ao agente 

credenciado onde contratou o financiamento. 
 

https://www.bndes.gov.br 

http://www.bndes.gov.br/
http://www.bndes.gov.br/


 

 

Tire suas dúvidas, no site: 

 1. O que é a nova solução de suspensão de pagamento de operações 

indiretas automáticas (“Renegociação Emergencial”)? 
 

 2. A adesão à solução é automática para todos aqueles que têm operações 

com recursos do BNDES? 
 

 3. Poderei ter minhas prestações do Cartão BNDES suspensas? 
 

 4. Como solicitar a adesão à solução de suspensão de pagamento? 
 

 5. Quando e como serão pagas as parcelas entre abril de 2020 e setembro de 

2020 que forem suspensas? 
 

 6. O prazo do meu financiamento será estendido no número de meses 

correspondente ao número das parcelas renegociadas? 
 

 7. Além da suspensão do pagamento de parcelas (principal e juros), o que 

pode ser alterado no meu financiamento? 
 

 8. Quais casos em que a suspensão não pode ser solicitada? 
 

 9. Os financiamentos para o Agronegócio também podem solicitar a 

suspensão de pagamentos? 
 

 10. Será possível obter recursos adicionais, além da renegociação da dívida 

atual? 
 

 11. Além da suspensão do pagamento de parcelas, é possível a diminuição 

do valor das parcelas futuras? 
 

 12. Posso ter suspensão de pagamentos (linha de renegociação emergencial) 

se minhas parcelas estão atrasadas, se estou inadimplente? 

 


