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Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2011. 
 
 

Cartão BNDES passa a financiar navipeças  
 

Com o objetivo de contribuir para o aumento da competitividade das MPMEs do setor naval e 
pesqueiro, o BNDES passou a financiar à aquisição de navipeças para industrialização, 
modernização e manutenção de embarcações destinados a fins profissionais, por meio do Cartão 
BNDES em outubro de 2010. 
 
Podem ser financiados, através do Cartão BNDES as seguintes navipeças: 
 
- Ancoragem e Casco (âncora, defensa, escotilha, molinetes, turco para salva-vidas) 
- Casa de Máquinas (caldeiras, compressores, trocadores de calor)  
- Equipamentos de Propulsão (eixos, hélices, lemes, mancais) 
- Equipamentos de Salvatagem (coletes, boias e balsas salva-vidas) 
- Geradores, Alternadores e Transformadores para embarcações 
- Guinchos e Guindastes para embarcações (cabrestante, guincho, guindaste, pau de carga, ponte 
rolante) 
- Iluminação e Sinalização para embarcações (lanternas, projetores de iluminação, luzes de 
navegação, bóia marítima de atracação, sinalização e de ancoragem) 
- Motores para embarcações 
- Reversores para embarcações 
- Sistemas Hidráulicos para embarcações (bombas, tubulações, mangueiras e conexões, 
mangotes, sistema para transmissão e força) 
 
Espera-se que esta iniciativa contribua para a ampliação, eficiência e segurança da frota 
existente. Adicionalmente, a iniciativa serviria de apoio ao transporte hidroviário, em especial na 
Região Norte, uma das soluções para promover o desenvolvimento regional sustentável.  
 
A adoção da medida proposta também vai ao encontro das ações governamentais em prol da 
recuperação da indústria naval brasileira, em que a existência de uma base de  fabricantes locais 
de peças e equipamentos navais é pré-requisito fundamental para sua competitividade e 
sobrevivência no longo prazo.  
 
O Cartão BNDES, criado em 2003, é uma linha de crédito rotativo e pré-aprovado, com limite de 
até R$ 1 milhão por banco emissor (Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e 
Banrisul), com prestações fixas, prazo de pagamento de 3 a 48 meses, além de taxa de juros  
atrativa (0,98 % ao mês, em fev/11).  
 
Uma importante característica do produto, a par das condições financeiras já mencionadas, e que 
o diferencia dos demais cartões empresariais disponíveis no mercado, consiste em que todas as 
transações são realizadas pela internet, através do Portal de Operações do Cartão BNDES 
(www.cartaobndes.gov.br). O plástico emitido não possui tarja magnética ou chip, o que não o 
possibilita realizar determinados tipos de operações, como, por exemplo, saque em caixas 
eletrônicos. 
 
Sua utilização destina-se à aquisição de itens necessários às atividades produtivas das MPMEs1, 
que estejam cadastrados no Portal de Operações do Cartão BNDES, por fornecedores 
devidamente credenciados. Mais de 145 mil itens ofertados por cerca de 27 mil fornecedores 
credenciados estão disponíveis para compra através do Cartão BNDES. Atualmente, os itens mais 
comercializados são máquinas e equipamentos, computadores, softwares, móveis comerciais, 
veículos utilitários e motocicletas para serviços de entrega.  

                                                           
1 Faturamento bruto anual de até R$ 90 milhões. 
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Cabe destacar, ainda, que o Cartão BNDES já permite financiamento para aquisição de insumos 
de alguns setores econômicos, com destaque para o têxtil e de confecções, coureiro-calçadista, 
metalmecânico, moveleiro e de transformação plástica. 
 
Desde o seu lançamento, foram emitidos mais de 350 mil Cartões BNDES, somando R$ 15,3 
bilhões em limite de crédito pré-aprovado para investimentos. Somente em 2010, foram realizadas 
mais de 336 mil transações com o Cartão BNDES, perfazendo R$ 4,3 bilhões em financiamentos, 
com crescimento de cerca de 70% em relação ao ano anterior. Para 2011, espera-se alcançar R$ 
7,5 bilhões, em mais de 500 mil transações. 
 
Em 2009, o Cartão BNDES ampliou o prazo máximo de pagamento de 36 para 48 meses, 
aumentou o limite máximo de R$ 250 mil para R$ 500 mil e, em 2010, para R$ 1 milhão por banco 
emissor. Some-se a isso a inclusão de novos itens financiáveis, com destaque para materiais para 
construção civil, peças para industrialização, modernização e manutenção de máquinas e 
equipamentos, além de serviços de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) e cursos 
voltados para qualificação profissional no setor de turismo. 
 
Caso a empresa seja uma MPME e ainda não tenha o Cartão BNDES, é muito simples solicitá-lo. 
Basta acessar o site www.cartaobndes.gov.br, clicar no menu “Solicite seu Cartão BNDES”, 
preencher a proposta de solicitação e encaminhá-la ao banco emissor, com os demais 
documentos necessários. 
 
A empresa precisa ter conta no banco emissor escolhido para obter o Cartão BNDES, pois a 
definição do limite, a concessão do crédito e a cobrança são de responsabilidade do banco 
emissor do Cartão BNDES. 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.  
 
Solicitar o credenciamento como fornecedor do Cartão BNDES também é simples. Basta acessar 
o site www.cartaobndes.gov.br, clicar no menu “Seja um fornecedor credenciado” e preencher o 
cadastro on-line. Será necessário afiliar-se à(s) adquirente(s) (Cielo e/ou Redecard) e montar seu 
catálogo de produtos no próprio site do Cartão BNDES. 
 
Sugerimos como forma de obter mais informações sobre o Cartão BNDES, assistir ao tutorial no 
Portal, clicando no banner do centro da tela, ou acessar o menu Dúvidas. 
 
Equipe Cartão BNDES 
Área de Operações Indiretas 
BNDES 


