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TRADIÇÃO

Há 57 anos promovendo o desenvolvimento

econômico-financeiro e social de Minas Gerais.

AMPLITUDE

Com ações distribuídas por todo o estado, atende

todos os setores da economia: indústria, agronegócio,

comércio e serviços; e também projetos de

infraestrutura e urbanização das cidades mineiras.

EXPERTISE

O BDMG é oficialmente o estruturador de projetos de

Parceria Público-Privada (PPP) em Minas Gerais.

Além disso, dispõe de corpo técnico qualificado para a

estruturação de parcerias para viabilização de crédito

às empresas mineiras.
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Presença em

88% do território

mineiro

754 municípios
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Promover o desenvolvimento e 
o crescimento econômico e ao 
mesmo tempo proteger o meio 

ambiente.

BANCO DA
INOVAÇÃO

BANCO
VERDE

BANCO DO 

DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E SOCIAL

Melhorar o crescimento 
econômico e a competitividade, 
apoiando a inovação e as novas 

tecnologias.

Promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável e
competitivo de Minas Gerais com geração de mais e melhores
empregos e redução das desigualdades.

Esforços para reduzir as 
desigualdades econômicas

regionais e melhorar as condições
de vida da sociedade.

O “D” de Desenvolvimento



FUNDOS REPASSES
CAPTAÇÕES 

INTERNACIONAIS

RECURSOS PRIVADOS

FUNCAFÉ

PARCERIAS PARA FONTES DE RECURSOS E CAPTAÇÕES

RECURSOS PÚBLICOS



BDMG
Linhas de Crédito
*As condições informadas estão sujeitas a alterações,

disponibilidade orçamentária e vigência definida para as

respectivas linhas de crédito.



Muitas alternativas para todas as empresas

Social e 
Regional

Crédito 
Verde

Inovação
Crédito de 

Longo 
Prazo

FINAME

BDMG Giro

BNDES 
Automático

INOVACRED

PRÓ-INOVAÇÃO

BNDES MPME 
Inovadora

Fundo Clima

BDMG Rural/Agro

BDMG Solar 
Fotovoltaico

BDMG 
Sustentabilidade

FUNGETUR

Minas Criativa

GERAMINAS 
Social/Fidelidade

Empreendedoras 
de Minas

PROPTECBNDES Exim



• Taxas de juros atrativas;

• Sem exigência de contrapartidas;

• Carência e prazo de acordo com a necessidade dos
projetos;

• Agilidade na análise e concessão do crédito; e

• Atendimento a empresas de todos os portes.

Diferencias das Linhas de Crédito do BDMG



Melhores soluções de crédito para a sua 
empresa no Horizonte Criativo:
Micro e Pequenas Empresas

✓ Economia Criativa

✓ Empresas com faturamento anual de até R$ 30 milhões

✓ Capital de Giro

Minas Criativa

✓ Taxas a partir de 1,16% a.m.

✓ Prazo de até 48 meses

✓ Carência de até 6 meses

✓ Setores: audiovisual, música, 

teatro, livros, jogos digitais, 

design, moda, entre outros 

conteúdos criativos que geram 

valor econômico.



Melhores soluções de crédito para a sua 
empresa no Horizonte Criativo:
Micro, Pequenas e Médias Empresas

✓ Cadeia do Turismo

✓ Linhas de crédito para investimentos fixos:

Equipamentos e Bens

✓ Todos os portes

✓ Taxas a partir de INPC+ 5% a.a.

✓ Prazo de até 60 meses

✓ Carência de até 12 meses

Projetos de Investimento

✓ Médias

✓ Taxas a partir de INPC + 6% a.a.

✓ Prazo de até 120 meses

✓ Carência de até 36 meses



Melhores soluções de crédito para a sua 
empresa no Horizonte Criativo:
Micro, Pequenas e Médias Empresas

✓ Financiamentos para inovação

✓ Linhas de crédito: INOVACRED, PRÓ-INOVAÇÃO, PROPTEC e MPME

INOVADORA

✓ Todos os portes

✓ Taxas de juros atrativas a partir

de 0,50% a.m.;

✓ Carência e prazo de acordo com

a necessidade do projeto;

✓ Flexibilidade de garantias;

✓ Agilidade na análise e concessão

do crédito.



1 – FUNGETUR

Micro e pequenas empresas podem acessar o link a seguir para solicitar crédito para

aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios:

https://bdmgorienta.bdmg.mg.gov.br/fungetur

Para projetos de investimento e solicitações gerais de clientes sobre o Fungetur,

disponibilizamos o e-mail turismo@bdmg.mg.gov.br e o telefone (31) 3219-

8000.

2 – MINAS Criativa e/ou outras linhas de capital de giro para Micro e Pequenas

Empresas

https://www.bdmg.mg.gov.br

3 – Linhas de Inovação

inovacao@bdmg.mg.gov.br

Acessos e contatos

https://bdmgorienta.bdmg.mg.gov.br/fungetur
mailto:turismo@bdmg.mg.gov.br
https://bdmgorienta.bdmg.mg.gov.br/fungetur
mailto:inovacao@bdmg.mg.gov.br


RODRIGO TEIXEIRA NEVES
GERENTE GERAL DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
G.MP / CANAIS

Tel. +55 31 3219-8323 / Cel. +55 31 99207-0333
rodrigot@bdmg.mg.gov.br


