Entenda o Processo de Credenciamento
Visão Geral do Processo

Critérios Fundamentais

1. A empresa deve comprovar que é fabricante
industrial e ter capacidade de produzir o produto;
2. O produto deve ter índices de nacionalização
conforme regulamento vigente do BNDES.

Sou
fabricante

Meu
produto
tem
Conteúdo
Local

Apto para
Credenciar

Normas Aplicáveis: http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/servicos-online/credenciamento-de-equipamentos/orientacoescredenciamento/
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Onde acessar?

www.bndes.gov.br
Demais
documentos

Formulário
Auxiliar de
Credenciamento
(FAC)

web.bndes.gov.br/planilha-cfi/

Portal
CFI

web.bndes.gov.br/CFI/
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Visão Geral do Processo
Status da Solicitação no Portal CFI
Rascunho
• Solicitação salva.
• Solicitação não enviada ao BNDES.

Aguardando confirmação de e-mail

Notificação por e-mail

• Solicitação salva e ainda não enviada ao BNDES.
• Pendente empresa informar código de confirmação.

Em análise de documentos

Devolvida

• Solicitação enviada ao BNDES.
• BNDES está verificando a documentação básica.

• Solicitação devolvida à empresa.
• Há pendências nos documentos.

Em análise técnica
• Documentação básica aprovada.
• Solicitação enviada ao analista para credenciamento.

Concluída
• BNDES concluiu a análise.
• A solicitação pode ter sido aprovada ou não aprovada.

Em exigência
• Técnicos do BNDES identificaram alguma pendência na
solicitação.
• A empresa recebe prazo de resposta.

Exigência expirada
Notificação por e-mail
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Informações Gerais

• As solicitações podem possuir ainda o Estado Atual de “Cancelada”. A ação
de cancelamento poderá ser executada pela empresa quando o Estado
Atual estiver “Rascunho”, “Devolvido” ou “Em Exigência”, ou executada pelo
BNDES quando o Estado Atual estiver “Em Análise Técnica”);
• É informado no e-mail de conclusão de solicitações dos produtos se a
solicitação foi DEFERIDA ou INDEFERIDA e ainda se o produto foi
classificado como F, FCC ou NF, assim como os documentos necessários
quando FCC;

• Caso a empresa receba o e-mail de deferimento de uma solicitação de
produto, mas no site do BNDES a Situação Cadastral da empresa indica
“Não Credenciado”; então o processo de empresa não está aprovado;
• Caso a empresa verifique no Portal CFI que sua solicitação de empresa foi
concluída, mas no site do BNDES indica Situação Cadastral de “Não
Credenciado”, então a empresa não possui produtos credenciados (F ou
FCC).
5

6

