______________________________________________________

PRODUTOS E TAXAS VIGENTES NO BDMG WEB

BDMG GERAMINAS
Capital de Giro: limite individual mínimo de R$ 5.000,00 e máximo de R$ 700.000,00 por
cliente observados os limites do faturamento dos últimos 12 meses anteriores a data do protocolo do
pedido de financiamento, conforme política de crédito do BDMG.

BDMG GERAMINAS FIDELIDADE
Capital de Giro: empresas enquadradas no grupo de clientes com bom histórico de
relacionamento com o banco. Farão jus à taxa com bônus apenas clientes que efetuarem seus
pagamentos em dia. A avaliação será realizada em cada parcela e a taxa com bônus será utilizada
apenas em pagamentos realizados até sua data de vencimento. Em caso de pagamentos com atraso
serão utilizadas as taxas praticadas no BDMG Geraminas (sem bônus) e, para futuros
financiamentos, o cliente perderá o perfil de bom relacionamento.

BDMG GERAMINAS SOCIAL
Capital de Giro: financiamentos de R$ 5 mil a R$ 700 mil por cliente, observados os limites
do faturamento contábil dos últimos 12 meses anteriores a data do protocolo do pedido de
financiamento.
Financiamento das Micro e Pequenas Empresas localizadas em municípios com IDH menor
ou igual à média do IDH dos municípios de Minas Gerais, ou seja, menor ou igual a 0,667.

MINAS CRIATIVA
Capital de Giro: financiamentos de R$ 5 mil a R$ 100 mil por cliente, observados os limites
do faturamento contábil dos 12 meses anteriores à data do protocolo do pedido de financiamento,
conforme política de crédito do BDMG.

Relação de CNAEs qualificados para o Minas Criativa:
Subclasse
3211-6/01
3211-6/02
3211-6/03
3212-4/00
3220-5/00
3240-0/01
4756-3/00
4761-0/01
4762-8/00

Denominação
Lapidação de gemas
Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
Cunhagem de moedas e medalhas
Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios
Fabricação de jogos eletrônicos
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de livros
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

5811-5/00
5819-1/00
5821-2/00
5829-8/00
5911-1/01
5911-1/02
5912-0/01
5912-0/02
5914-6/00
5920-1/00
6022-5/01
6201-5/01
6201-5/02
6202-3/00
6203-1/00
6204-0/00
6311-9/00
6319-4/00
7111-1/00
7210-0/00
7220-7/00
7311-4/00
7319-0/01
7319-0/02
7319-0/03
7319-0/04
7319-0/99
7410-2/02
7410-2/03
7410-2/99
7420-0/01
7420-0/02
7420-0/03
7420-0/04
7420-0/05
7722-5/00
8592-9/01
8592-9/02
8592-9/03
8592-9/99
8593-7/00
9001-9/01
9001-9/02
9001-9/03
9001-9/04
9001-9/05
9001-9/06
9001-9/99
9002-7/01
9002-7/02
9003-5/00
9101-5/00

Edição de livros
Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de livros
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
Estúdios cinematográficos
Produção de filmes para publicidade
Serviços de dublagem
Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
Atividades de exibição cinematográfica
Atividades de gravação de som e de edição de música
Programadoras
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Web Design
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
Consultoria em tecnologia da informação
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
Serviços de arquitetura
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
Agências de publicidade
Criação de estandes para feiras e exposições
Promoção de vendas
Marketing direto
Consultoria em publicidade
Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
Design de interiores
Design de produto
Atividades de design não especificadas anteriormente
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
Laboratórios fotográficos
Filmagem de festas e eventos
Serviços de microfilmagem
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
Ensino de dança
Ensino de artes cênicas, exceto dança
Ensino de música
Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
Ensino de idiomas
Produção teatral
Produção musical
Produção de espetáculos de dança
Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
Atividades de sonorização e de iluminação
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados
anteriormente
Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
Restauração de obras de arte
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
Atividades de bibliotecas e arquivos

9102-3/01
9102-3/02
9103-1/00
9493-6/00

Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações
similares
Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas
e áreas de proteção ambiental
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

FINAME
Financiamentos de BK AQUISIÇÃO: Aquisição e comercialização de máquinas,
equipamentos e bens de informática e automação, nacionais novos, exceto o disposto na Linha de
Financiamento “Aquisição e Comercialização de Ônibus, Caminhões e Aeronaves Executivas” deste
Produto; BK AQUISIÇÃO ÔNIBUS E CAMINHÕES: Aquisição e comercialização de ônibus, chassis
e carrocerias para ônibus, caminhões, caminhões-tratores, cavalos-mecânicos, reboques, semireboques, chassis e carrocerias para caminhões, aí incluídos semi-reboques tipo dolly e afins, carrosfortes e equipamentos especiais adaptáveis a chassis (tais como plataformas, guindastes,
betoneiras, compactadores de lixo e tanques) e aeronaves executivas, nacionais novos.






Máquinas & Equipamentos
12 meses com 03 de carência: 1,22% a.m., 15,70% a.a. (TJLP + 8,70%a.a.)
24 meses com 03 de carência: 1,25% a.m., 16,10% a.a. (TJLP + 9,10%a.a.)
36 meses com 06 de carência: 1,29% a.m., 16,60% a.a. (TJLP + 9,60%a.a.)
48 meses com 06 de carência: 1,38% a.m., 17,90% a.a. (TJLP + 10,90%a.a.)
60 meses com 12 de carência: 1,45% a.m., 18,90% a.a. (TJLP + 11,90%a.a.)






Ônibus & Caminhões
24 meses com 03 de carência: 1,25% a.m., 16,10% a.a. (TJLP + 9,10%a.a.)
36 meses com 06 de carência: 1,29% a.m., 16,60% a.a. (TJLP + 9,60%a.a.)
48 meses com 06 de carência: 1,38% a.m., 17,90% a.a. (TJLP + 10,90%a.a.)
60 meses com 12 de carência: 1,45% a.m., 18,90% a.a. (TJLP + 11,90%a.a.)

1. É possível financiar no máximo 80% do valor total do(s) bem(s) e 85% para aeronaves. É
necessária, portanto, uma contrapartida mínima de 20% por parte do cliente, calculada com
base no valor do(s) bem(s) informado(s) durante o preenchimento da proposta. Esse valor
deverá ser comprovado;
2. Após a liberação do crédito será cobrada, através de boleto bancário, a Taxa de Análise de
Crédito (TAC) no valor de 1% do valor do financiamento;
3. Os juros serão cobrados trimestralmente durante o período de carência escolhido;
4. Solicitações através do BDMG WEB 2.0. Este é o link de acesso ao sistema (gentileza salvar
nos Favoritos): https://wwws.bdmg.mg.gov.br/bdmg-web/paginas/home/home.xhtml.
5. A aquisição isolada, comercialização ou a produção de máquinas, equipamentos e bens de
informática e automação novos, aí incluídos sistemas industriais, produzidos no País,
constantes do Credenciamento de Fabricantes Informatizado (CFI) do BNDES.

Atualização de 17 de abril de 2017.

