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Á Sra. 

Maria Luiza Maia Oliveira 
Presidente Interina da FECOMÉRCIO MG  

 
 
Prezada Senhora Presidente, 
 
 

Recebemos com muita atenção vossa correspondência, e em resposta ao ofício GP 

202/2020, que solicita algumas medidas que garantam acesso à credito das empresas mineiras 

para que essas possam manter suas atividades face a crise provocada pela pandemia do 

COVID-19, informamos que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) segue 

atento as demandas do setor, entendendo a relevância que ele têm na economia do estado de 

Minas Gerais.  

O BDMG opera no segmento de Micro e Pequenas Empresas por meio de uma 

plataforma de crédito on-line, o BDMG Digital. Essa plataforma é reconhecida no mercado pela 

grande experiência e agilidade proporcionada ao usuário micro e pequeno empresário. Com o 

BDMG Digital, toda a solicitação de crédito é feita on-line e as condições do credito (limite, taxa, 

parcelas, etc) e contrato são gerados com apenas uma hora após o preenchimento das 

informações pelo empresário. Após o envio da documentação necessária pelo cliente, o crédito é 

liberado no dia seguinte na conta bancária da empresa. Isso só é possível em função de uma 

plataforma muito robusta em termos de tecnologia, mas simples para o cliente final, e por uma 

modelagem de risco e crédito que leva em consideração diversas variáveis da empresa, 

incluindo histórico de faturamento, endividamento com o sistema financeiro, histórico com o 

BDMG, ficha cadastral dos sócios, entre outras. 

Além de todo o diferencial apresentado pela plataforma BDMG Digial, o BDMG, como 

banco de desenvolvimento, tem atuado na frente anticíclica deste cenário com um conjunto de 

ações efetivas para minimizar os impactos econômicos e sociais desta pandemia. Nesse 

sentido, o banco tem apresentado ações que contemplam abertura para renegociação de 

dívidas, novas linhas de crédito, redução de taxas/melhoria de prazos. A estimativa é de 

desembolsar R$ 1,1 bilhão para micro e pequenas empresas em 2020. 

 

1) Lançamento de novos produtos e melhoria das condições dos produtos atuais, 

como taxa e carência, para dar mais fôlego para os empresários nesse momento de 

redução de receitas, com destaque para:  
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- BDMG Solidário para todo o estado, melhorando as condições anteriormente ofertadas, 

com taxas a partir de 0,83%, prazo de até 48 meses e carência de 6 meses.; 

- Fungetur Giro: Redução das taxas, de INPC + 7% a.a. para INPC + 5% a.a., e aumento 

da carência para 12 meses; 

- Empreendedoras de Minas, para empresas com capital social comporsto 

majoritariamente por mulheres, com taxa a partir de 0,8% e carência de 6 meses. 

 

2) Otimização da documentação para a concessão de novos financiamentos: 

 - Dispensa do reconhecimento de firma em função do fechamento dos cartórios, 

sendo exigido assinatura do contrato idêntica ao documento de identidade; 

 - Dispensa dos documentos de comprovação de imóvel e veículo (CRLV e IPTU, 

respectivamente), para empresas do setor de saúde. 

 - Eliminação da regra, válida somente para valores mais elevados de 

financiamento para empresas de maior risco, que impedia a concessão de crédito para 

empresas que tenham parcelamento fiscal do SIMPLES Nacional iniciado nos últimos 3 meses. 

 

3) Flexibilização da renegociação de contratos on-line, com possibilidade de 

carência intermediária e alongamento do prazo em até 48 meses, tudo feito pelo BDMG 

Digital. 

Vale ressaltar que, mesmo com as incertezas provocadas pela crise, o BDMG se 

preocupou em não exigir novos documentos comprobatórios e também em estimular o volume 

das liberações para os micro e pequenos empresários, ao contrário do movimento feito por 

outros bancos do mercado. O volume de desembolso para o segmento, desde o início da crise 

em meados de março, aumentou significativamente, na ordem de 130%, em relação aos dois 

meses anteriores à crise, alcançando uma média diária de liberações de R$ 1,9 milhões para 

MPE. No mês de abril, o desembolso chegará a R$ 40 milhões de reais desembolsados para 

esse segmento. 

Logicamente, em função do grande crescimento da demanda, na faixa de 7 a 8 vezes, 

em função da crise, podem ocorrer alguns problemas como infra-estrutura de tecnologia 

(instabilidade do site e da plataforma de crédito) e uma maior dificuldade de atendimento, mas 

diversas medidas foram tomadas nesse sentido como desenvolvimento de tutoriais para os 

clientes, reforço da equipe de atendimento ao cliente e investimentos emergenciais na área de 

tecnologia. 
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Importante destacar que, com o grande crescimento da demanda por crédito no mercado, 

os mecanismos utilizados para preservar a saúde financeira do banco continuam sendo 

aplicados, como rotinas de prevenção a fraude e conferência de documentação.  

Ouras medidas estão em andamento visando ampliar e facilitar o acesso ao crédito dos 

empresários mineiros, como: 

- Contrato digital, com 100% da documentação podendo ser enviada on-line, se tornando 

o primeiro banco PJ 100% digital sem conta corrente do Brasil; 

- Garantia real de recebíveis como forma de alavancar a liberação de recursos. 

Esperamos dessa forma, continuar cumprindo o papel do BDMG, que é apoiar o estado 

de MG por meio de soluções financeiras para que os empresários mineiros consigam minimizar 

os impactos da crise do Corona vírus. 

Certos que podemos apoiar o setor e fortalecer nossa parceria, reiteramos nossos votos 

de estima e elevada consideração.  

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 
Sergio Gusmão Suchodolski 
Diretor - Presidente 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG 


