Cartão BNDES amplia os setores de atuação
FIEMG oferece assessoria para apoiar a indústria na emissão do cartão BNDES como comprador e
credenciamento de fornecedor

A partir deste mês (março/17) as empresas de confecção podem se cadastrar para vender a varejistas com
financiamento do Cartão BNDES.
A medida resulta da colaboração técnica entre Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) e
o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Os produtos poderão ser financiados em até 48 meses, com garantia de recebimento em 30 dias e taxas de juros
muito competitivas.
As regras são as mesmas em vigor para outros produtos cadastrados no portal do Cartão BNDES
(www.cartaobndes.gov.br).
Os primeiros segmentos financiados são os de meias, malharia e tricotagem e moda íntima, que reúnem cerca
de oito mil empresas aptas a pleitear o credenciamento como fornecedoras ao varejo. A expectativa é a de que
todo o setor de vestuário seja paulatinamente incorporado.
Empresas fabricantes constituídas há mais de dois anos na ficha do CNPJ podem solicitar o credenciamento no
portal. Já os varejistas interessados em adquirir esses itens podem solicitar o Cartão BNDES no mesmo site .

Segmento de papéis –
O Cartão BNDES também está financiando a compra de papéis especiais e papéis tissue. Entre os especiais, estão
os papéis térmicos – utilizados em cupons fiscais, recibos de pontos de venda, etiquetas adesivas e Relógios
Eletrônicos de Ponto (REP), entre outros usos – e aqueles papéis empregados em aplicações industriais e na
produção de tickets, ingressos e documentos.
Já os papéis tissue são utilizados na fabricação de guardanapos, lenços de papel, papel higiênico e papel toalha.
Outro item que passa a ser financiado é o serviço de editoração de livros, nos formatos impresso e digital,
contemplando as seguintes atividades: revisão e preparação de textos, incluindo os serviços de tradução;
projeto gráfico e arte; diagramação e paginação, inclusive as etapas de pré-impressão; conversão de conteúdo
para formatos digitais (pdf, e-pub e outros); e serviços de catalogação (metadados e outros).
A Assessoria da FIEMG é gratuita e, por meio dos Postos de Informações FIEMG/BNDES listados abaixo, poderá
apoiar os negócios da sua empresa:



RMBH - Gerência de Capitalização e e Acesso ao Mercado- Telefone: (31) 3263-4389
E-mail: financiamento@fiemg.com.br



Regional Centro-Oeste – Divinópolis - Telefone: (37) 3690-4400
E-mail: regional-co@fiemg.com.br



Regional Vale do Rio Grande – Uberaba - Telefone: (34) 3312-2100
E-mail: regional-vrg@fiemg.com.br



Regional Vale do Paranaíba – Uberlândia - Telefone: (34) 3230-5200
E-mail: regional-vp@fiemg.com.br



Regional Norte - Montes Claros - Telefone: (38) 3221-0200
E-mail: regional-norte@fiemg.com.br



Regional Zona da Mata - Juiz de Fora - Telefone: (32) 3249-1008
E-mail: regional-zm@fiemg.com.br



Regional Rio Doce - Governador Valadares - Telefone: (33) 3272-4850
E-mail: regional-rd@fiemg.com.br



Regional Vale do Aço – Ipatinga – Telefone (31) 3822-1414
E-mail: regional-va@fiemg.com.br



Regional Alto Paranaíba - Patos de Minas - Telefone: (34) 3823-3996
E-mail: regional-ap@fiemg.com.br



Regional Pontal do Triângulo – Ituiutaba - Telefone: (34) 3268-2123/3268-2664
E-mail: regional-pontal@fiemg.com.br



Regional Sul - Pouso Alegre - Telefone: (35) 3423-7363
E-mail: regional-sul@fiemg.com.br

