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O Acordo BNDES - FAPESP 

 

Novas Políticas Operacionais: Operações Diretas 

 

O apoio via operações indiretas 

 

O apoio ao empreendedorismo e inovação tecnológica por meio  

de fundos de investimento 

 

 

Agenda 



 Utilizar os recursos e instrumentos de cada uma das 

instituições de maneira complementar 

 Desenvolvimento de modelos de fomento à inovação 

conjuntos  

 Aproximação com empresários: atuação conjunta em 

eventos relacionados à inovação  

 Focos: IoT (Internet das Coisas) e Manufatura Avançada 

 Formação de capacidades coletivas no País 

 Outros Acordos: Embrapii, Sebrae e CNI 

Objetivos gerais 

Acordos de Cooperação: Articulação de esforços para Inovação  



 Assinado em 03 de outubro de 2017 / Vigência de 5 anos 

 Divulgação e difusão dos produtos do BNDES junto às empresas parceiras da Fapesp, em 

especial às egressas do PIPE 

 Promover o acesso de empresas emergentes inovadoras a linhas de crédito e a 

instrumentos de renda variável do BNDES para introduzir seu produto no mercado 

 Possibilita a articulação de ações em ambas às instituições para projetos específicos, 

como os Centros de Pesquisa em Engenharia mantidos pela Fundação em parceria com 

empresas e instituições de pesquisa 

 Avaliação conjunta de focos tecnológicos relevantes para formulação de políticas públicas 

e coordenação de esforços para investimentos no país, como o lançamento de chamadas 

conjuntas de projetos relacionados à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em 

Manufatura Avançada e Internet das Coisas (IoT) 
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Linhas de Financiamento 
Participação Máxima BNDES 

em TLP 

Incentivada A 
(Inovação e Man Avançada´, dentre outros) 

80% 

Incentivada B 

Padrão A 80% 

Padrão B 60% 

A Inovação nas novas Políticas Operacionais 

 Inovação:  

 Ampliação do prazo máximo de 12 para 20 anos 

 Redução do spread para 0,9% 



Start-up 

Start-up Micro 
Até R$ 2,4milhões 

Pequena 
Até R$16 milhões 

Média 
Até R$ 300 

milhões 

Grande 
> R$ 300 milhões 

Linha Incentivada A 

Participação Acionária 

Fundos de Investimento e dívida com foco em inovação 

Soluções Tecnológicas 

MPME Inovadora 
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MPME Grande 

FUNTEC 

EXIM Pré-Embarque Empresa Inovadora 

Instrumentos de apoio à Inovação no BNDES 

Instrumentos para 

todos os portes e 

etapas do ciclo de 

Inovação 

Coinvestimento 

Anjo e Primatec 



Itens apoiáveis em Inovação 

Planos de Investimento em Inovação, incluindo: 

 Inovações potencialmente disruptivas ou incrementais de produto, processo e 

marketing;  Atividades de P&D; 

 Investimentos em ambientes de inovação e suas estruturas de suporte localizados 

em parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, etc; 

 Infraestrutura de inovação (laboratórios e centros de P&D), plantas-piloto e plantas 

demonstração; 

 Investimentos associados à capacitação e à formação de ambientes inovadores; 

 Pesquisa e desenvolvimento de ativos geradores de direitos de propriedade 

intelectual em  economia da cultura; 

 Inovação em software e serviços de TI, dentre outros 

 Manufatura Avançada* 

*Novas Políticas Operacionais 
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Desembolsos (R$ bilhões) 

Participação 
média das 

MPMEs 

31% 

(*) Relação entre os desembolsos para MPMEs e os desembolsos anuais do BNDES. 

Operações com MPMEs // Estatísticas 
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94% 

93% 

96% 

96% 
96% 

97% 

Número de operações com MPMEs x total 

Total de operações com MPMEs 
 
 

Total de operações do BNDES 

Participação 
média das 

MPMEs 

95% 

Operações com MPMEs // Estatísticas 

94% 

96% 

96% 



Operações com MPMEs 

Desembolso por produto 

Desembolso por produto (2017, em R$ bilhões) 

 R$ 13,56 (46%) BNDES Finame  R$ 2,69 (9%) Cartão BNDES 

 R$ 12,21 (41%) BNDES Automático  R$ 1,23 (4%) Outros 

Operações com MPMEs // Estatísticas 



Quem pode solicitar financiamento? 

O que podemos financiar? 

Como solicitar o financiamento? 

Canais de relacionamento 

Principais produtos do BNDES para apoio às MPMES: 

 

Cartão BNDES 

BNDES Automático 

BNDES Finame 

BNDES Giro 



Pessoas Físicas 

Empreendedores sem CNPJ* 

BNDES Microcrédito 

Em SP, Banco do Povo 

Crédito Solidário (ABC) 

Caminhoneiro 

Caminhão,  

carreto, etc. 

Produtor Rural 

Programas agrícolas do 

Governo Federal 

Quem pode solicitar financiamento? 



 Microempreendedor individual (MEI) 

 Empresas da agropecuária, indústria,  

comércio ou serviços 

 Cooperativas ou associações 

Pré-requisitos 

 Certidões em dia: FGTS, Tributos Federais e Dívida Ativa da União, INSS e RAIS; 

 Atender a Legislação Ambiental; 

 Não estar em regime de recuperação de crédito. 

Pessoas Jurídicas 

Empresas com CNPJ 

Quem pode solicitar financiamento? 



Operações Indiretas 

As operações do BNDES com 

MPMEs (99%) são realizadas por 

meio dos Agentes Financeiros 

Credenciados 

Bancos Comerciais Públicos e 

    Privados 

Agências de Fomento 

Cooperativas de Crédito 

Quem pode solicitar financiamento? 



Quem pode solicitar financiamento? 

O que podemos financiar? 

Como solicitar o financiamento? 

Canais de relacionamento 

Principais produtos do BNDES para apoio às MPMEs: 

 

Cartão BNDES 

BNDES Automático 

BNDES Finame 

BNDES Giro 



BNDES Automático 
Projetos de 

investimento 
Cartão BNDES 

BNDES Giro 
Capital de Giro 

BNDES Finame 
Máquinas e 

Equipamentos 

O que podemos financiar? // Focos de apoio financeiro 



* Imagem da página inicial do Portal do Cartão BNDES em março de 2018. Acesse: www.cartaobndes.gov.br 

O que podemos financiar? // Cartão BNDES 

    710 mil 

cartões 

habilitados 

R$ 58 bilhões  

de limite  

pré-aprovado 

74 mil 

fornecedores 

credenciados 

280 mil 

produtos 

cadastrados 



Em SP, Banco do Povo Crédito Solidário 

(ABC) 

Compradores 

 Limite de até R$ 2 milhões, por banco 

emissor; 

 Prestações fixas em até 48 meses; 

 Taxa de juros atrativa: 1,44% a.m. 

(março/2018); 

 Financiamento de até 100% do valor 

do produto; 

 Crédito rotativo e pré-aprovado;  

uso automático. 

Entre mais de 280 mil produtos e serviços disponíveis no 

catálogo, destacam-se os seguintes para INOVAÇÃO: 

 

 Avaliação de conformidade, normalização, regulamentação 

técnica e metrologia; 

 

 Design, ergonomia e modelagem de produto; 

 

 Prototipagem; 

 

 Serviços técnico-especializados em eficiência energética e 

impacto ambiental; 

 

 Desenvolvimento de embalagens; 

 

 Aquisição de conhecimentos tecnológicos e transferência 

de tecnologia (contratos averbados de INPI); 

 

 Avaliação de viabilidade e pedido de registro de 

propriedade intelectual; 

 

 Avaliação da qualidade de software (CMMI, MPS.BR, 

MEDE-PROS). 

O que podemos financiar? // Cartão BNDES 



BNDES Automático 
Projetos de 

investimento 
Cartão BNDES 

BNDES Giro 
Capital de Giro 

BNDES Finame 
Máquinas e 

Equipamentos 

O que podemos financiar? // Focos de apoio financeiro 



O que pode ser financiado? Projetos de Investimentos 

O que podemos financiar? // BNDES Automático 

Construção Reforma Máquinas Ampliação 

Modernização Utensílios Equipamentos Móveis 



BNDES Automático 
Projetos de 

investimento 
Cartão BNDES 

BNDES Giro 
Capital de Giro 

BNDES Finame 
Máquinas e 

Equipamentos 

O que podemos financiar? // Focos de apoio financeiro 



O que pode ser financiado? 

Aquisição de equipamentos novos, nacionais e credenciados no BNDES 

Máquinas e Equipamentos 

O que podemos financiar? // BNDES Finame 



BNDES Automático 
Projetos de 

investimento 
Cartão BNDES 

BNDES Giro 
Capital de Giro 

BNDES Finame 
Máquinas e 

Equipamentos 

O que podemos financiar? // Focos de apoio financeiro 



Capital de giro isolado, para todos os setores 

O que pode ser financiado? 

O que podemos financiar? // BNDES Progeren 



Cartão 

BNDES 

BNDES 

Automático 

BNDES 

Finame 
BNDES Giro 

Custo Financeiro 

BNDES 

Remuneração (*) 

Agte. Financeiro 

Taxa Final 

Prazo e carência 

Participação 

Máxima 

- 
 

- 

1,44% a.m. 

(mar/18) 

Até 4 anos  

- 

Até 100% 

9,3% a.a. 

+ 

Negociada  

3,5% a.a. 

= 

8,7% a.a. 

+ 

Negociada  

2,7% a.a. 

= 

8,7% a.a. 

+ 

Negociada  

6,5% a.a. 

= 

+/- 1,04% a.m. 

Até 20 anos 

Até 3 anos 

Até 100% 

+/- 0,92% a.m. 

Até 10 anos  

Até 2 anos 

Até 80% 

+/- 1,23% a.m. 

Até 5 anos  

Até 2 anos 

Até R$ 70 

milhões 

O que podemos financiar? 

Negociado  

com o 

Agente 
Financeiro 

*TLP projetada para 2018 em 7,1% a.a. 



Quem pode solicitar financiamento? 

O que podemos financiar? 

Como solicitar o financiamento? 

Canais de relacionamento 

Principais produtos do BNDES para apoio às MPMES: 

 

Cartão BNDES 

BNDES Automático 

BNDES Finame 

BNDES Giro 



Micro pequena  

e média empresa 

Dirigir-se à instituição 

financeira credenciada 

de sua preferência 

1° Passo 

BNDES Agente financeiro 

Apresentação da 

documentação 

necessária; 

Análise da possibilidade 

de concessão do crédito; 

Negociação das 

garantias;  

Aprovação da operação. 

2° Passo 

Homologação da 

operação; 

Liberação dos 

recursos para o agente 

financeiro. 

3° Passo 

Como solicitar o financiamento? 



O Agente Financeiro assume o risco da operação!  

Por isso, ele irá avaliar 

O cadastro da empresa e dos sócios; 

Histórico de adimplemento (“bom pagador”); 

Capacidade de pagamento da empresa e do projeto; 

Setor de atividade; 

Garantias oferecidas. 

Dê atenção ao  

seu cadastro! 

A qualidade das  

informações é  

fundamental! 

Como solicitar o financiamento? 



Como solicitar o financiamento? 

Acesse: http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme 

 



Quem pode solicitar financiamento? 

O que podemos financiar? 

Como solicitar o financiamento? 

Canais de relacionamento 

Principais produtos do BNDES para apoio às MPMES: 

 

Cartão BNDES 

BNDES Automático 

BNDES Finame 

BNDES Giro 



Aplicativo BNDES MPME 

Acompanhar status das 

operações de crédito e datas de 

liberação de recursos. 

Consulta ao cadastro de 

máquinas e equipamentos está 

acessível 

Consultar opções de solução de 

crédito do BNDES e descobrir a 

linha de financiamento mais 

apropriada às suas necessidades 

 

FACILIDADES 
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Diagnóstico 

 Há poucas empresas privadas investindo em inovação aberta (corporate venturing) ; 

 

 Há escassez de crédito para MPMEs Inovadoras; 

 

 Há escassez investimentos privados para apoio ao Capital Semente e Venture Capital (Series 

B, Series C); 

 

 Há necessidade de desenvolver uma cultura de empreedendorismo com mindset global 

 

O Brasil ainda possui baixos índices de investimento em inovação e baixa participação 

privada em investimentos de P&D.  Nesse contexto, o mercado de capitais ainda apresenta 

os seguintes desafios para apoio ao empreendedorismo de base tecnológica: 



O que o BNDES está fazendo – Apoio ao Empreendedorismo e 

Inovação por meio de Fundos de Investimento 

15 Fundos voltados para inovação com capital comprometido de R$ 1,8 bilhão, sendo R$ 900 milhões da 
BNDESPAR, com desembolsos de aproximadamente R$ 120 milhões em 2017. 
 
Capital Semente – Fundos Criatec: 03 (três) Fundos com R$ 330 milhões de capital comprometido da BNDESPAR, 
R$ 503 milhões no total para apoiar no mínimo 108 empresas.  Fundo Criatec 3 possui taxa de performance 
atrelada a metas de internacionalização e exportações das empresas investidas. 
 
Experiências em Corporate Venturing: FIP Aeroespacial (Embraer), FIP Educacional 2 (Bertelsmann), Criatec 3 
(Valid) e Capital Tech 2 (Telefónica) – Fundos bem sucedidos como estímulo para grandes empresas investirem em 
inovação, fomentando o ecossistema no país. 
 
Fundo Primatec: Fundo de até R$ 100 milhões (R$ 40 milhões da BNDESPAR) para apoio a empresas incubadas ou 
ligadas a parques tecnológicos que faturem até R$ 16 milhões. 

 

Novos Produtos: 
Fundo de Coinvestimento Anjo (Fase atual: Processo seletivo para a escolha do Gestor do Fundo): apoio a 
start ups (cerca de 70) que recebem “match de investimento” com investidores anjo e/ou aceleradoras (1:1);  
Fundo de Venture Debt (Fase atual: Captação de recursos):  apoio a MPMEs inovadoras com alto potencial 
de crescimento - tipicamente investidas por investidores anjo ou fundos de venture capital - através de 
instrumento de crédito. 



41 
R$ 3,0 bi  em capital comprometido diversificado em  

Fundos com investimentos em mais de 170 empresas em 20 UF 

15 setores, 

alavancando R$ 15,8 bi  

Posicionamento.  

BNDES possui uma carteira diversificada e rentável    em 

Fundos de Investimentos – 31/12/2017 

 Principal investidor em Capital Semente e Venture nacional; 

 Atuação transversal/setorial, 40 micro e pequenas empresas beneficiadas e R$ 120 milhões da 

investidos pela BNDESPAR através de FIPs para operações de inovação em 2017.  

 Primeiro Investidor institucional financeiro nacional e demandar métricas de impacto/efetividade 

como critério de seleção de Gestores 

 Transparência: todos os fundos apoiados disponíveis em www.bndes.gov.br/fundosdeinvestimento  

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


Fundos Criatec - Capital Semente 
 

2007 2013 2016 

36 Empresas Investidas 
Capital de R$ 100 milhões;  
Investimento do BNDES (80%) + BNB 
65% das Cias de Incubadoras ou Parques 
Tecnológicos 
Investidas captaram R$ 80 mm de terceiros 
37 patentes requeridas,  mais de 820 
produtos em portfólio e mais de 800 
empregos gerados 

27 Empresas Investidas 
Capital de R$ 186 milhões; 
Investimento do BNDES (66%) + 5 
investidores; 
32 patentes requeridas, 150 produtos 
em portfolio e mais de 650 empregos 
gerados 
No final do período de investimento 

 

6 Empresas Investidas 
Capital de R$ 217 milhões; 
Investimento do BNDES (59%) + 11 
investidores, incluindo um investidor 
privado (Valid) e 3 pessoas físicas. 
No início período de Investimento 

 



FIP Aeroespacial FIP Educacional 2 Criatec 3 

Empresas de educação 
focadas no setor de saúde 

Multissetorial – empresas 
pequenas inovadoras 

Empresas inovadoras no setor 
aeroespacial, segurança, defesa 
e integração de sistemas 

Experiências em Corporate Venturing 

Capital Tech 2 

Empresas de educação 
focadas no setor de TICs 



Fundo Primatec 

Alguns exemplos 
de empresas 
nascidas em 
Parques 
Tecnológicos e 
Incubadoras 



Fundo Primatec 

Informações disponíveis em: www.fundoprimatec.com.br  

http://www.primatec.com.br/


Fundo de Coinvestimento Anjo 

 Classificação: Fundo de capital semente, segundo a IN CVM 578. 
 

 Capital Comprometido Esperado: R$ 100 milhões 
 

 Participação da BNDESPAR: até R$40 milhões de primeiro fechamento de R$ 60 milhões e até 50% dos demais fechamentos  
 

 Localização dos investimentos: Fundo de abrangência nacional, mas poderá haver investimento mínimo em          
         determinados Estados, caso haja quotistas  como agências ou bancos de desenvolvimento regionais 
 
 Duração do Fundo: 10 anos (prorrogável por mais  2 anos) 

 5 anos de Período de Investimentos + 5 anos de Período de Desinvestimentos 
 
 Auditoria nas empresas investidas:  

 Somente será exigida em empresas com faturamento superior à R$ 4,8 milhões  
 
 Co-investimento:  

 Co-investimento será obrigatório na primeira rodada de investimentos, na proporção 1:1 
 Somente será aceito investidores-anjo e/ou aceleradoras (qualificados). 

 
 Taxa de Administração e Perfomance: conforme proposta do Gestor (critério classificatório) 

 
 Mais informações: www.bndes.gov.br/fundoanjo  

O fundo de Coinvestimento Anjo foi viabilizado pela 
ICVM 578 que passou a permitir o investimento em 
empresas LTDAs, através de FIPs Capital Semente.  

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


Fundo de Coinvestimento Anjo - Estrutura 

Agências de Fomento 
Empresas 

inovadoras 

Fundo de co-investimento  

Anjo 

   As startups que se destacarem 
serão selecionadas pelo Comitê de 
Investimentos do Fundo para uma 

segunda rodada de 
investimentos 

Anjos ou  
Aceleradoras  

pré-qualificados 

   aportam recursos 
na proporção de 1:1 

Comitê de 

O Gestor selecionará cerca de 

100  startups  
(sem Comitê de Investimentos) 

Investimentos 



Fundo de Coinvestimento Anjo - Portfólio Esperado 

Faturamento < R$ 1 milhão  

Startups 

 Quantidade de empresas:  

 cerca de 100 investimentos iniciais 
 

 Seleção:  

 Gestor avaliará as empresas com apoio de Aceleradoras,  

 associação de anjos  e programas de aceleração (sem 

 Comitê de Investimentos) 
 

 Montante:  

 no mínimo R$ 25 milhões do PC do Fundo 
 

 Investimento inicial:  

 entre R$ 100.000,00 e R$ 500.000,00, desde que  haja 

 investimento-anjo no mesmo  valor 
 

 Follow-ons: permitidos até o limite de R$500.000,00 
 

 Limite de Participação Inicial:  

 até 10% para o Fundo (o co-investidor terá o mesmo 

 percentual) 

Faturamento < R$ 16 milhões  

Novas rodadas 

 Quantidade de empresas:  
 10 a 12 startups que mais se destacarem 
  

 Seleção:  
 Gestor submeterá a empresa ao Comitê de 
 Investimentos do  Fundo, composto pelos Quotistas mais 
 relevantes 
 

 Montante:  
 o restante  do capital  investido 
 

 Investimento :  
 até R$ 5 milhões, sem a obrigatoriedade de co-
 investimento 
 

 Follow-ons: deverão ser submetidos ao Comitê de 
Investimentos 
 

 Limite de Participação:  
 preferencialmente minoritária (os quotistas não  poderão 
deter, direta ou indiretamente,  participação 
 majoritária nas investidas). 

44 



Fundo de Coinvestimento Anjo - Tese de investimento 

BNDESPAR deve investir em Fundo que apoia empresas bem sucedidas que recebem 
investimentos iniciais de investidores anjo e/ou aceleradoras, mas têm dificuldade em encontrar 
investidores para os estágios subsequentes (escassez de fundos multi-estágios) 

   Tese do Fundo: 
 

Oferecer uma solução robusta para o ciclo de crescimento de uma Startup. 

 

Estimular o crescimento e surgimento de novos investidores-anjo e aceleradoras. 
 

Permitir alavancagem de recursos de investidores anjo e aceleradoras. 
 

Realizar os primeiros investimentos, reduzindo a taxa de mortalidade das empresas e as preparando 
para futuros investimentos de outros fundos. 
 

Possível captação do Fundo junto a Banco/Agências de Desenvolvimento regionais, com foco em 
desenvolvimento regional de empreendedorismo. 
 

Possível captação do Fundo junto a grandes empresas, em busca de novas formas de inovação aberta. 
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   Fundo de Venture Debt: Identificação do Problema 

Problema: dificuldade de captação de recursos para financiar o plano de investimentos. 
 

Premissas: 
Capital de risco (equity) disponível ainda não atende a demanda completamente; 
Encadeamento da indústria de PE&VC ainda é precário em comparação a mercados mais maduros; 
Diluição excessiva dos empreendedores coloca em risco o desenvolvimento da empresa; 
Custo do crédito é elevado (financiamento a capital de giro – taxa de juros média de 30,1% a.a.¹) e o 
prazo não é compatível; 
MPMEs inovadoras muitas vezes não dispõem de ativos suficientes para oferecer como garantia de 
empréstimos tradicionais (via bancos). 

MPMEs inovadoras 
com alto potencial 

de crescimento 
Público-alvo 

¹ Fonte: pesquisa da FIESP. 



  Fundo de Venture Debt  

4 propostas 
recebidas 

3 propostas 
classificadas para 

a segunda fase 

Proposta 
vencedora 

 Equipe do Fundo e avaliação do Gestor 
 Qualidade da Proposta 
 Custos 

Chamada Pública - Critérios de avaliação 

 BNDESPAR comprometerá até R$ 80 milhões (total do Fundo 
estimado em R$ 160 milhões) 

 BNDESPAR terá até 50% do primeiro fechamento e até 40% 
dos demais; 

 Prazo do Fundo de 5 anos, com 2 anos de período de 
investimentos 

 Serão apoiadas cerca de 25 empresas inovadoras, com alto 
potencial de crescimento e faturamento de até R$ 90 milhões; 

 Política de investimentos: aquisição de créditos com retorno 
variável em função de performance (kicker); 

 Política flexível de garantias; 

Características do Fundo 

Chamada Pública - Resultado 

Trata-se de um projeto piloto. BNDESPAR pretende estabelecer uma nova política 
perene de investimento em fundos de crédito com foco em PME’s 
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www.bndes.gov.br/fundosdeinvestimento  
 
Área de Investimentos no Mercado de Capitais - BNDES 

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


facebook.com/bndes.imprensa 

twitter.com/bndes_imprensa 

youtube.com/bndesgovbr 

slideshare.net/bndes 

Portal BNDES 

www.bndes.gov.br 

 

Atendimento Empresarial 

0800 702 6337 

 

Ouvidoria 

0800 702 6307 

www.bndes.gov.br/ouvidoria 

 

Fale Conosco 

www.bndes.gov.br/faleconosco 


