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FINANCIAMENTOS TRANSPARÊNCIA CONHECIMENTO IMPRENSA

Aqui tem Transparência para você

Quem são os nossos 50 maiores tomadores de
recursos

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/
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Posição em 30/11/2018O ranking dos 50 maiores clientes considera o total contratado por CNPJ no período 
selecionado.
As operações do Cartão BNDES, com pessoas físicas e debêntures simples não foram 
incluídas neste ranking.

Clique no cliente e acesse as operaçõesSelecione o período
PFinanciamento

Renda variável
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DÊ SUA OPINIÃO
Ajude-nos a aprimorar o site do BNDES preenchendo uma rápida pesquisa.

Os dados incluem apoio à exportação na modalidade pós embarque, na qual o tomador de recursos é o
exportador brasileiro e o devedor é aquele que assume a dívida pela compra do bem ou serviço.

Contratos de exportações brasileiras de
engenharia para obras no exterior

Acesse

Quer saber mais?
Continue e veja dados de outros empréstimos e operações de participação em
empresas e fundos.

 Acesse

Esta página foi acessada 123.229 vezes

Sobre o Tableau
Desfazer

 

Central de Atendimento
0800 702 6337 
Fale Conosco 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/canais-atendimento/fale-conosco
http://www.bndes.gov.br/fale-conosco
http://www.bndes.gov.br/fale-conosco
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/ouvidoria
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Ouvidoria
0800 702 6307 
Fale com a Ouvidoria 

Outros telefones e endereços

Acesso Rápido

Redes Sociais
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Slideshare

Ajuda
Perguntas frequentes

Quem somos

Onde atuamos

Transparência

Consulta a operações do BNDES

Resultados para a sociedade

Credenciamento de Equipamentos

Consulta PAC

Moedas contratuais

Financiamentos

Cartão BNDES

BNDES Finame

Instituições �nanceiras credenciadas

Patrocínios

Licitações

Cultura e economia criativa

Conhecimento

DES. Todos os direitos reservados

https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/ouvidoria
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/ouvidoria
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/ouvidoria
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/canais-atendimento/
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/acesso-a-informacao
http://www.facebook.com/bndes.imprensa
http://twitter.com/bndes
http://www.youtube.com/user/bndesgovbr
https://www.linkedin.com/company/bndes
http://pt.slideshare.net/bndes
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/faq
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-operacoes-bndes/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/resultados-para-a-sociedade/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/servicos-online/credenciamento-de-equipamentos/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Consulta_PAC/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Moedas_Contratuais/index.html
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/
http://www.cartaobndes.gov.br/
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/bndes-finame/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/patrocinios/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/licitacoes-contratos/licitacoes/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/cultura-e-economia-criativa/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/

