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Políticas do BNB no apoio às MPEs
• O atendimento digital e soluções financeiras diferenciadas para as MPEs;

• A ampliação e o fortalecimento de parcerias, inclusive franquias;

• Apoio à competitividade, inovação e produtividade;

• Estímulo à energia sustentável;

• Processo Simplificado de Crédito;

• Estímulo à capacitação.



Estímulo à capacitação
Apoio à inovação e 

à competitividade

Ampliação e fortalecimento de 

parcerias, inclusive franquias

Política para

as Micro e

Pequenas 

Empresas
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02
Atendimento digital e soluções

financeiras diferenciadas01



292
agências

380
carteiras para atendimento

270 mil
operações contratadas

NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

TOTALIZANDO

R$16,1 Bilhões
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R$ 9,4 bilhões
ativo MPE

51%
aplicado no semiárido

ATIVO MPE POR SETOR DA ECONOMIA

Comércio
55%

Serviços
25%

Indústria
17%

Rural
3%
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Conheça o FNE

A menor taxa de 

juros do Brasil



CRÉDITO PARA MPE

FNE 

Emergencial

FNE Inovação

FNE Giro

04
FNE Sol



Implantação

e expansão

Crédito para 

franquias

Cheque 

especial, 

desconto de 

títulos

Reforma e 

modernização

Máquinas, 

equipamentos 

e veículos

Capital de giro

Banco do 

Nordeste

Preparado para 

apoiar em todas

as necessidades 

financeiras do 

empreendedor



Condições

diferenciadas

2,5%

*Consulte condições, 

crédito sujeito a análise

FNE 

EMERGENCIAL

COM TAXA DE

AO ANO

As melhores taxas do Brasil

Operações de curto prazo de até 15% do 

faturamento apenas com garantias fidejussórias

Aquisição de imóvel para sede da empresa 

(concluído ou terreno para construir)

Dispensa de garantia real em 

operações de até R$ 100 mil

Financia até 100% do investimento

Dispensa apresentação de projeto até R$ 3,4 

milhões

Prazo de até 12 anos incluindo até 4 anos 

de carência

Financia empresa em implantação

Solicitação de Crédito Digital Renegociação Digital



Lançado pelo Governo Federal, por meio do 

Ministério do Desenvolvimento Regional, a ser 

operacionalizado pelo Banco do Nordeste em 

sua área de atuação. São recursos do FNE, com 

juros de apenas 2,5% ao ano.

Investimentos 
(inclusive Capital de Giro Associado)

• Financia itens destinados ao enfretamento do contexto de 

calamidade gerado pela disseminãção da Covid-19;

Crédito de até R$ 200 mil;

Prazo de até 12 anos e carência até 31/12/2020;

Possibilidade de utilizar exclusiva garantia fidejussória em 

operações de até R$ 100 mil.

Capital de Giro
• Financia despesas de custeio, manutenção e formação de 

estoques, despesas com salários e contribuições;

Crédito de até R$ 100 mil;

Prazo de até 24 meses e carência até 31/12/2020.

FNE 

Emergencial

para MPEs

Consulte condições, crédito sujeito a análise



Com taxas a partir de 0,30% a.m.*

E prazos de até 15 anos incluindo carência** de até 5 anos

Crédito de 

Longo Prazo

Com taxas a partir de 0,35% a.m.*

E prazos de até 36 meses incluindo carência** de até 12 meses

Com taxas a partir de 0,30% a.m.*

E prazos de até 12 anos incluindo carência** de até 6 mesesFNE Sol
Crédito rotativo e pré-aprovado válido 5 anos 

Dois limites e um só cartão: Investimento com taxas a partir de 

0,30% a.m.* e prazo de até 96 meses e Capital de Giro com 

taxas a partir de 0,35% a.m* e prazo de até 36 meses

*Taxa simulada, podendo sofrer variação de acordo com o IPCA

**Carência do Principal

Consulte condições, crédito sujeito a análise

Capital de Giro

Cartão BNB



Somos Digitais
Facilidades

• App Banco do Nordeste;

• Giro Digital (até R$ 50 mil);

• Pagamentos de faturas via mobile;

• Cartão BNB;

• Simuladores de crédito;

• Touch ID;

• Saque sem cartão;

• Abertura de cadastro e conta corrente via 

Internet Banking

• Renegociação Digital

• Token

• Solicitação de crédito digital



Serviços 

bancários
• Cobrança bancária

• Depósito a prazo

• Domicílio bancário

• Fundos de investimento

• Seguros



Pesquisa BNB/ETENE sobre mudança global da 

Micro e Pequena Empresa após o financiamento

72%

“ Após o financiamento com o Banco

do Nordeste, seu empreendimento, 

a sua vida e da sua família

melhoraram?”



Fluxo de 

Financiamento

32 41
Solicitar o cadastro, 

escolher a agência de 

atendimento e enviar a 

documentação pelo 

portal do Banco do 

Nordeste pelo 

endereço:https://www.bn

b.gov.br/sejanossoclient

e/cadastropessoajuridica

Após finalizar a solicitação 

acima o Banco irá analisar 

a documentação e, caso 

não haja pendências, o 

sistema irá concluir o seu 

cadastro.

Cliente registra a 

solicitação de crédito por 

meio do portal do Banco 

do Nordeste na Internet, 

pelo endereço: 

https://www.bnb.gov.br/soli

citacao-de-credito

O gerente de negócios 

realiza o cálculo do limite 

via Credit Scoring e a 

entrevista via PCE.

5
O Banco do Nordeste, 

faz a validação dos 

documentos enviados, o 

enquadramento da 

proposta, inclusive 

quanto aos bens dados 

em garantia.

https://www.bnb.gov.br/sejanossocliente/cadastropessoajuridica
https://www.bnb.gov.br/solicitacao-de-credito


Fluxo de 

Financiamento

87 96
O cliente é comunicado sobre o 

resultado do enquadramento do seu 

pleito, caso positivo, e acertam os 

termos de como o cliente receberá o 

instrumento de crédito para 

assinatura.

O Cliente entrega o instrumento de 

crédito na Agência e, 

eventualmente. Após conferência, 

dependendo do tipo de garantia, 

orienta se necessário registro do 

instrumento.

Mediante apresentação de NF, os 

recursos são desembolsados na 

conta do fornecedor dos bens 

financiados ou na conta corrente do 

cliente no Banco do Nordeste, em 

caso de ressarcimento.

O cliente aplica os recursos 

conforme previsto no 

cronograma de financiamento 

aprovado pelo Banco.



Fluxo de 

Financiamento

1110
A comprovação da aplicação dos 

recursos financiados poderá ser 

feita mediante “auto-vistoria” ou 

vistoria presencial por gestor ou 

preposto do banco.

A última etapa é o 

acompanhamento e pós-venda e 

oferecimento de novas soluções 

financeiras para o cliente.



Renegociações 

Emergenciais

Renegociação Digital – Para as operações de crédito em dia, 

possibilidade de solicitar a renegociação das operações por meio do 

internet banking, sendo concedido até 6 meses de carência e com igual 

elevação do prazo final da operação de crédito. 

Renegociação junto à agência – Para as operações em atraso de até 90 

dias, cliente poderá solicitar a prorrogação de suas parcelas junto à sua 

agência, podendo ser concedido carência até 31/12/2020 com elevação do 

prazo final da operação em até 12 meses. 

Prorrogação Automática – Para empresas localizadas nos municípios 

com estado de calamidade pública reconhecido por ato do poder Executivo 

Federal, serão prorrogadas automaticamente as parcelas vincendas até 

31/12/2020, sendo o seu saldo devedor capitalizado e distribuído pelas 

parcelas restantes a partir de janeiro de 2021. 

Consulte condições.



Canais de 

Atendimento
Consultas, Informações, Serviços e Transações: 

4020 0004 (Capitais e regiões Metropolitanas), 

0800 033 0004 (Demais localidades)

SAC Banco do Nordeste: 0800 728 3030

(081)31984200

Russana@bnb.gov.br

Atendimento para pessoas com deficiência 

auditiva ou de fala: 0800 033 3031

Ouvidoria: 0800 033 3033

Site: bnb.gov.br



Obrigado!
O Banco parceiro 

das micro e 

pequenas 

empresas.


