
BDMG 

 
Financiamento para Micro e 

Pequenas Empresas 



O BDMG 



História do BDMG 

• Fundado em 1962 – 54 anos de existência em 2016 

 

• Empresa pública, controlada pelo Estado de Minas Gerais 

com sede única em Belo Horizonte e atuação no Estado de  

Minas Gerais e estados limítrofes 

 

• Principal órgão de fomento do Governo de Minas Gerais 

 

• Aproximadamente 320 funcionários 
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• Banco de fomento, não possuindo 

outros produtos comerciais, como conta 

corrente, cartões de crédito, seguros, 

etc. 

 



Clientes MPE BDMG 



Segmentação das Empresas Atendidas pelo BDMG 

O atendimentos às MPEs no BDMG é feito com base no faturamento 

fiscal dos últimos 12 meses: 

 

 

Faturamento anual de até 30 milhões                Micro e Pequena Empresa 

 

 

 

 

 

Faturamento anual de R$ 30 a 250 milhões          Médias Empresas 

 

 

Faturamento anual acima de R$ 250 milhões          Grandes Empresas 
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ATUAÇÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO 



MPEs que Podem Ser Atendidas pelo BDMG 

• Pessoa Jurídica, com exceção de Micro Empreendedores 

Individuais (MEI). 

 

• Faturamento anual de até R$ 30 milhões. 

 

• Matriz localizada em Minas Gerais. Os financiamento são realizados 

apenas através do CNPJ da matriz. 

 

• Mínimo de 6 (seis) faturamentos nos últimos 12 (doze) meses, 

constando ao menos 1 (um) faturamento nos últimos 3 (três) meses. 

 

• Em dia com as obrigações legais (CNDs Conjunta Federal, Estadual 

e do FGTS válida e documento ambiental em dia, quando 

necessário. 

 

• Não esteja na lista de CNAEs impedidos de operar. 
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Portfólio de Produtos 
Produtos BDMG para as MPEs 



BDMG Minas Criativa (Capital de Giro) 

Condições: 

• Limite máximo de financiamento: R$ 100 mil 

• Exclusivo para empresas com CNAE ligado à Economia Criativa (vide 

listagem completa) 

• Condições Financeiras descontadas na liberação: 

      IOF de 0,88% (empresa Simples Nacional e operação até R$30 mil) ou 1,88% (demais casos) 

      T.A.A.C. de 1% 

 
Prazo de Carência  

(meses) 

Prazo Total  
(meses) 

Taxa  

(% a.m.) 

0 ou 3 ou 6 12 1,74% a.m. 

0 ou 3 ou 6 24 1,83% a.m. 

0 ou 3 ou 6 36 1,99% a.m. 

0 ou 3 ou 6 48 2,28% a.m. 
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BDMG Minas Criativa (CNAEs Atendidos) 
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6022-5/01  Programadoras  

6201-5/01  Desenvolvimento de programas de computador sob 

encomenda  

6201-5/02  Web Design  

6202-3/00  Desenvolvimento e licenciamento de programas de 

computador customizáveis  

6203-1/00  Desenvolvimento e licenciamento de programas de 

computador não-customizáveis  

6204-0/00  Consultoria em tecnologia da informação  

6311-9/00  Tratamento de dados, provedores de serviços de 

aplicação e serviços de hospedagem na internet  

6319-4/00  Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 

informação na internet  



Inovação 

• Pró-Inovação / Fapemig – até R$ 2 milhões por cliente; até 

60 meses e custo de 8% ao ano. 

 

• Proptec / Fapemig – até R$ 2 milhões por cliente; até 60 

meses e custo de 9% ao ano. 

 

• Inovacred / Finep – de R$150mil até: 
– R$3 milhões por cliente para porte I e II. 

– R$10 milhões por cliente para porte III. 

– até 96 meses e custo de TJLP + spread BDMG 

 

• Inovacred Expresso / Finep – de R$50mil até R$ 150 mil 

por cliente; até 48 meses e custo de TJLP + spread do 

BDMG 

 

• MPME Inovadora / BNDES – até R$ 20 milhões por cliente; 

prazos e custos variando com o porte e o risco da 

operação. 

 

 



Preenchimento de Propostas 
Capital de Giro 



Preenchimento de Propostas para Capital de Giro 
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Verificação 

de limite:  

NA HORA 

Resultado da 

Análise: 

Máximo 2 

horas 

Inserção de 

Proposta: 

10 a 20 

minutos 

Geração Online 

do Contrato e 

Lista de 

Documentação 

MPE´s - A concessão de crédito para micro e pequenas empresas, 

com faturamento anual de até R$ 30 milhões, é realizada via web. 

Em pouco tempo o cliente consegue ter seu contrato em mãos, 

pronto para ser assinado e entregue ao Banco. 

Atendimento 

desburocratizado: 

 

Clientes que nunca tiveram 

contato com o Banco podem ter 

seu contrato em poucas horas, 

sem documentação prévia. 

 



Correspondentes Bancários BDMG 

Entidades de classe e Cooperativas de Crédito que possuem contrato 

com o BDMG para atuação junto às Micro e Pequenas Empresas do 

Estado. 
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Contato 

Rodrigo Teixeira Neves 

Gerente Geral de Micro e Pequenas 

Empresas 

(31) 3219-8323 / (31) 99207-0333 

rodrigot@bdmg.mg.gov.br 




