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Acesse linhas de financiamento: 
 
 

 

CARTÃO BNDES 

Mês Referência Ano Referência Valor Taxa (% a.m.) 

Dezembro 2015 1,32 

Fonte: BNDES 
 

CRÉDITO PARA A SUA EMPRESA 

Empresas podem solicitar financiamento pela linha MPME até 4 de dezembro 
 

Empresas interessadas em financiar projetos pela linha BRDE/BNDES MPME Inovadora – programa 
de apoio a micros, pequenas e médias empresas – têm prazo até 4 de dezembro de 2015 para 
protocolar a solicitação de crédito no BRDE nas condições vigentes. Para protocolar o pedido é 
necessário apresentar toda a documentação exigida, incluídos orçamento e projeto. 
 
O BRDE é o maior repassador dentro do sistema BNDES da linha de financiamento MPME 
Inovadora. A linha financia empresas inovadoras e empresários individuais, com faturamento anual 
de até R$ 90 milhões. A taxa é de TJLP+ 6%a.a., com prazo de até 10 anos e participação de 70% do 
financiamento. 
 
Podem ser financiados itens necessários à implementação do plano de negócios da MPMEs com 
perfil inovador, investimentos complementares ao processo inovador, desenvolvimento de novos 
produtos/processos e sua introdução no mercado e todos os demais investimentos inerentes ao 
processo produtivos das empresas inovadoras. 
 
Para enquadramento no programa, é preciso que a empresa tenha inscrito protocolo de patente 
ou registro no INPI. Esse documento precisa estar válido até o momento do protocolo da 
solicitação de financiamento. Esse documento precisa estar válido até o momento do protocolo da 
solicitação de financiamento. Por pedido válido, entende-se aquele não arquivado, não indeferido, 
não retirado ou não anulado. Existem ainda outras formas de enquadramento, como a 
participação de fundos relacionados à inovação. Envie e-mail para o endereço 
brdepr@brde.com.br e receba mais informações. 

 

 

http://www.fiepr.org.br/para-empresas/credito/
http://www.cartaobndes.gov.br/
mailto:brdepr@brde.com.br


Confira o que pode ser financiado pela linha MPME Inovadora 

Investimentos complementares ao processor inovador das MPMEs, para introdução das 
inovações no mercado. 

Investimento no desenvolvimento de novos produtos/processos e sua introdução no mercado; 
implantação/modernização de instalações de MPMEs de base tecnológica que buscam 
aproveitar a capacidade técnica e científica de parques tecnológicos, para intensificar seu 
processo de inovação ou que estejam ou tenham sido incubadas. 

Investimentos previstos no plano de negócios das MPMEs com perfil inovador de diferentes 
setores e que tenham, em sua composição societária, Fundos de Investimentos em 
Participações e/ou Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). 

 
Consulte os critérios necessários para que a sua empresa seja enquadrada no programa no site: 
www.brde.com.br/brdeinova - item BNDES MPME Inovadora 

 
Fonte: BRDE Informa, outubro de 2015, nº24 

OPORTUNIDADE PARA A SUA EMPRESA 

BNDES e Finep lançam edital do PADIQ, plano de inovação para a indústria química 
Com R$ 2,2 bilhões em recursos, novo instrumento apoiará projetos do setor no período 2016/2017 

 
Os presidentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano 
Coutinho, e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Luis Manuel Rebelo Fernandes, 
lançaram nesta quinta-feira, 5, o primeiro edital para seleção de projetos de investimento no 
âmbito do Plano de Desenvolvimento e Inovação da Química (PADIQ). O evento foi realizado na 
sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no encerramento do 
seminário “Desenvolvimento Produtivo e Inovativo: Oportunidades e Novas Políticas”. 
 
Com recursos de R$ 2,2 bilhões para o período 2016/2017, o PADIQ tem por objetivo apoiar 
projetos de desenvolvimento tecnológico e de investimento na fabricação de produtos químicos.  
 
“O Brasil tem nichos industriais com capacitação consagrada para inovar e os investimentos em 
P,D&I são o caminho para deslocar a fronteira da competitividade”, disse Coutinho. 
 
O PADIQ atuará em projetos de inovação, desenvolvimento de mercados e investimentos 
industriais em diversas linhas temáticas. As linhas temáticas escolhidas são resultado do 
diagnóstico realizado pelo Estudo de Diversificação da Indústria Química, financiado pelo BNDES e 
concluído no final do ano passado. O estudo mapeou oportunidades de investimentos em diversos 
segmentos da indústria química, após extensa coleta e análise de informações e amplo debate com 
empresas e associações do setor. 
 
O PADIQ terá três editais anuais (2015, 2016 e 2017). O primeiro, lançado hoje, contemplará seis 
linhas temáticas: aditivos para alimentação animal; derivados de silício; materiais compósitos e 
fibras de carbono; aditivos químicos para exploração e produção de petróleo; insumos químicos 
para higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC); e produtos químicos de fontes renováveis 
de matérias-primas. 
 
As empresas interessadas poderão participar do processo de seleção individualmente ou em 
parceria com outras companhias ou Instituições Científicas Tecnológicas (ICTs). Os planos de 
negócio deverão ter valor mínimo de R$ 10 milhões. 
 
Este primeiro edital do PADIQ estará disponível para consulta nos sites da Finep e do BNDES a 

http://www.brde.com.br/brdeinova
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Destaques_Primeira_Pagina/20151105_padiq.html


partir de amanhã, dia 6. O BNDES e a Finep realizarão workshops de orientação para a 
apresentação dos Planos de Negócios, no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos próximos dias  24, 25 
e 26. As inscrições poderão ser feitas pelos endereços eletrônicos: www.bndes.gov.br/padiq e 
www.finep.gov.br/padiq. 
 
Fonte: BNDES, 05/11/2015 

ESTAGIÁRIO PARA A SUA EMPRESA 

Programa de Estagiários para PMEs 
Programa Avançar, do Banco Santander, beneficia 260 pequenas e médias empresas com a 1ª 
edição do Programa de Estagiários. 
 
O Programa de Estagiários para PMEs faz parte de uma iniciativa global do Santander 
Universidades lançada em 2011, na Espanha. Atualmente, contempla 6 países e já beneficiou 
diversas empresas clientes do Santander na Espanha, Reino Unido, Porto Rico, México, Portugal e 
Argentina. 
 
Este ano, o programa chegou ao Brasil e já beneficiou 260 pequenas e médias empresas clientes do 
Santander no País, com a 1ª edição do Programa. 
 
Objetivos do Programa: 
• Disponibilizar jovens talentos para empresas que queiram impulsionar seu crescimento e 
inovação; 
• Promover a aproximação das empresas clientes do Santander aos grandes centros de ensino e de 
pesquisa tecnológica conveniados ao Santander Universidades no Brasil; 
• Apoiar a formação prática dos universitários e a inserção no mercado de trabalho; 
• Apoiar universidades e empresas com o patrocínio da bolsa de estágio. 
 
A Bolsa de Estágio 
A bolsa possui duração de 4 meses, com 4 horas diárias para estagiar em empresas clientes do 
Santander com o subsídio do Banco para a bolsa auxílio. 
 
Universitários que poderão participar do Programa: 
Alunos devidamente matriculados nos cursos de graduação das universidades participantes do 
Programa nas áreas de Finanças, Marketing, Tecnologia da Informação, Engenharia de Produção, 
Engenharia Civil e de Recursos Humanos. 
 
Universidades conveniadas: FMU, Mackenzie, Unigranrio, Veiga de Almeida, PUC-MG, Grupo 
Ânima, PUC-RS, Unisinos, PUC-CAMP, Grupo Polis, PUC-PR, Bom Jesus, UCSAL, Unifacs, Unifor, Ser 
Educacional, Unicap, CESUPA, UCB, UNICEUB, PUC-GO, UNIEVANGELICA, MOURA LACERDA, Barão 
de Mauá e UNIRP. 
 
Para 2016, o Santander lançará a 2ª edição do Programa, com o objetivo de contemplar mil 
estudantes. 

 
Fonte: Santander, 25/11/2105 

ANÚNCIOS DE NOVOS INVESTIMENTOS NO PARANÁ 

Anúncios de Novos Investimentos no Paraná 
 

 Ambev inicia operação de nova cervejaria em Ponta Grossa, e investimento chega a R$ 825 milhões 
(Fonte: Gazeta do Povo, 03/11/2015) 

http://www.bndes.gov.br/padiq
http://www.finep.gov.br/padiq
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/ambev-inicia-operacao-de-nova-cervejaria-em-ponta-grossa-4286y432hkq8sb90jgw80j8qa


 Mabu anuncia investimento de R$ 200 milhões em Foz do Iguaçu (Fonte: AE Notícias, 23/11/2015) 
 A Vapza Alimentos, com sede em Castro, investiu R$ 11 milhões, entre 2014 e 2015, em reformas, 

ampliações, compra de novas máquinas, automatização de produção, entre outros. (Fonte: Gazeta 
do Povo, 20/11/2015). 

 A Logz Logística Brasil S/A investirá R$ 1,8 bilhão para implementação do Terminal de Grãos de Santa 
Catarina (TGSC), prolongação do arrendamento do Terminal de Contêineres de Santa Catarina 
(TESC), ampliação do Terminal de Contêineres do Porto Itapoá (SC), desenvolvimento de um sistema 
logístico integrado para escoamento de grãos no Arco Norte ‒ na região Norte. E a construção do 
Terlip, terminal dedicado à movimentação de grãos, em Paranaguá (PR). (Fonte: Bradesco, 
17/11/2015) 

 Copel arremata leilão e vai investir R$ 589 milhões no Paraná (Fonte: AE Notícias, 18/11/2015) 

EVENTO DO MÊS 

Antecipação de Recebíveis (FIDC) e outras modalidades 
Como transformar dinheiro futuro (duplicatas, contratos, vendas à prazo e no cartão de crédito) em 
dinheiro presente. 
 
Este evento apresentará as formas de transformar duplicatas de venda a prazo, vendas parceladas 
no cartão de crédito ou mesmo os cheques pré-datados de clientes em capital para saldar as contas 
atuais. Assim, empresários poderão aprender a antecipar dinheiro futuro – ou a receber – em 
dinheiro presente. 

 
Evento: Antecipação de Recebíveis (FIDC) e outras modalidades 
Data: 09/12/2015  
 
Programação: 
08:30: Café da manhã de boas vindas  
09:00 às 11:30:Apresentações 
·         Apresentação Sr. Alexandre Silveira – Presidente da Anfidc 
·         Instituição: Prospecta 
·         Instituição: Sul Investimento 
·         Instituição: Gávea Sul 
·         Instituição: Paraná Banco 
·         Instituição: Maxinvest 
11:00 às 11:30: Networking 
 
Local: FIEP - Campus da Indústria – Auditório I da  Escola de Gestão –  
Av. Comendador Franco Nº 1341 – Jardim Botânico - Curitiba 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

  

 

Para informações complementares, favor entrar em contato com a Gerência de Fomento e 

Desenvolvimento, na qual há um Posto de Informações FIEP/BNDES. 

Fone: (41) 3271-9136/ 9411/ 9911 

Posto de Informações FIEP/BNDES (fomento@fiepr.org.br) 
 

 

 

 

Ver notícias anteriores  

  
  

Caso não queira mais receber os nossos informes, favor enviar e-mail para fomento@fiepr.org.br, e escrever 

“Cancelar” no campo do assunto. 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=86896&tit=Mabu-anuncia-investimento-de-R-200-milhoes-em-Foz-do-Iguacu
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%09http:/www.gazetadopovo.com.br/economia/especiais/bem-feito-no-parana/2015/vapza-alimentos-aposta-na-praticidade-para-as-cozinhas-domesticas-e-restaurantes-ch918tdyxcnf9bsif0sf17m41
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