
 

 

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC 

NÚCLEO DE ACESSO AO CRÉDITO – NAC/RS 

Para maiores informações e/ou esclarecimentos, favor contatar-nos pelo telefone (51) 3347.8508/8566 ou pelo 

e-mail nac@fiergs.org.br 

Nº 5 – 16 de abril de 2018 

Principais linhas de financiamento do BNDES para indústrias 

Destacamos abaixo as principais linhas de financiamento do BNDES para aquisição de máquinas e 

equipamentos, projetos de investimento e/ou capital de giro, que podem ser do interesse das indústrias tanto 

para solicitar o crédito quanto para oferecer aos seus clientes.  

No quadro abaixo destacamos as condições financeiras de cada uma: 

 
BNDES Agro 

BNDES 

Automático 

BNDES 

Finame 

BNDES Giro 

Objetivo 

Investimento em aumento da 

capacidade de armazenagem das 

agroindústrias e à aquisição de 

pulverizadores aéreos agrícolas. 

Financiamento para 

projetos de 

investimento de 

empresas de todos 

os setores. 

Aquisição e comercialização 

de máquinas, equipamentos, 

sistemas industriais, bens de 

informática e automação, 

ônibus, caminhões e 

aeronaves executivas. 

Financiamento para 

capital de giro 

Custo Financeiro TLP TLP ou Selic TLP ou Selic TLP, SELIC ou TFB
(*)

 

Taxa do BNDES 1,5%a.a 1,5%a.a
(**)

 1,5%a.a
(***)

 1,5%a.a
(****)

 

Taxa do Agente 

Financeiro 

Negociada com o agente, com limite 

de até 2,2%a.a 
Negociada com o agente 

Participação do  

BNDES 
80% 100% 100% 100% 

Carência Até 3 anos Até 3 anos Até 2 anos De 3 a 24 meses 

Prazo Total Até 12 anos Até 20 anos Até 10 anos Até 5 anos 

Vigência 30/04 até 29/06/18 X X X 

Fonte: Circulares do BNDES disponibilizadas no site 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-agro
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-automatico
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-automatico
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finame-bk-aquisicao-comercializacao
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finame-bk-aquisicao-comercializacao
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-giro


 

 

(*) A Taxa Fixa BNDES estará disponível para MPMEs a partir de 17 de abril 

(**) No apoio a grandes empresas, a Taxa do BNDES é 1,93%a.a para setores prioritários e 2,33%a.a para as demais. 

(***) No apoio a unidades federativas, municípios e à aquisição de ônibus e caminhões para grandes empresas a Taxa do 

BNDES será de 2,33% ao ano. 

(****) Valor válido para todos os portes até 16/04. A partir dessa data será 1,5%a.a para empresas com ROB até R$ 90 

milhões; 1,93%a.a para ROB entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões; e 2,33% a.a para ROB acima de R$ 300 milhões. 

 

No quadro abaixo exemplificamos o custo final de cada linha: 

 
BNDES Agro 

BNDES 

Automático 

BNDES 

Finame 
BNDES Giro 

Custo Financeiro TLP TLP TLP ou Selic TLP, SELIC ou TFB 

Taxa do BNDES 1,5%a.a 1,5%a.a
(*)

 1,5%a.a
(*)

 1,5%a.a
(*)

 

Taxa do Agente 

Financeiro 

Negociada com o agente, com 

limite de até 2,2%a.a 

Negociada com o agente 

(média 4%a.a.) 

Negociada com o 

agente 

(média 5,6%a.a.) 

EXEMPLOS CUSTO FINAL
 (**)

 

TLP 10,65%a.a 12,60%a.a 12,60%a.a 14,34%a.a. 

Selic X X 12,13%a.a 13,73%a.a. 

TFB 36.30 

X X X 

15,61%a.a. 

TFB 60.30 15,82%a.a. 

Fonte: Circulares do BNDES disponibilizadas no site 

(*) Foi utilizado o valor para MPMEs para fins de demonstrativo de cálculo 

(**) Pode variar de acordo com o porte da empresa e a data da contratação da operação. 

 

Como Solicitar: As micro, pequenas ou médias empresas podem enviar a solicitação pelo Canal do 

Desenvolvedor MPME, ou procurar uma instituição financeira credenciada ao BNDES (agente financeiro) de sua 

preferência, que informará a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e 

negociará as garantias. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme

