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A racionalidade da contribuição do BNDES aos desafios de 2016
Apoiar necessidades das empresas; atender à prudência bancária;
preparar caminhos do futuro
Custo, Garantias e Previsibilidade

AQUISIÇÃO BENS DE
CAPITAL

BK
EFICIÊNCIA
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APOIO À
EXPORTAÇÃO DE
BENS DE CAPITAL

BK
EXTERNALIDADE

REFIN 2016 e Cartão BNDES
Lógica: fortalecer caixa das empresas
REFIN 2016
Foco: Operações automáticas de empresas de todos os portes com
financiamento do PSI
Adiamento de até 12 parcelas de pagamento de principal para pagamento ao
final do contrato em até 24 parcelas, corrigidas pela SELIC
Estoque potencial: R$ 15 bilhões

CARTÃO BNDES
Foco: todas as novas operações do Cartão BNDES
Ampliação do prazo de amortização de 48 para 60 meses
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PROGEREN 2016
Lógica: fortalecer caixa das empresas
PROGEREN 2016
Foco: Apoio financeiro para capital de giro, com condições diferenciadas
pelo porte das empresas, para induzir manutenção da produção,
emprego e massa salarial
Redução de até 25% do custo BNDES sobre condições vigentes
Orçamento pode chegar a R$ 5 bilhões

Bancos repassadores podem contar com FGI – Fundo Garantidor de Investimentos
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BNDES EXIM
Lógica: fortalecer caixa de empresas exportadoras ao
financiar custo de produção de BK
BNDES EXIM 2016
Foco: Empresas exportadoras de bens de capital
Redução de até 10% do custo total BNDES sobre condições vigentes
Orçamento: R$ 4 bilhões
Destaque: até 2 pontos percentuais de redução para BK Alta
Externalidade (densidade da cadeia de valor e esforço inovador)

5

BNDES FINAME 2016
Lógica: diminuir custo de aquisição de bens de capital
FINAME 2016
Foco: Eficiência do sistema produtivo, pelo apoio a baixo custo relativo
para aquisição de bens de capital e o giro para sua produção
Condições gerais FINAME: vigentes desde finais de 2015
Redução de até 16% do custo BNDES sobre condições vigentes
Destaque: BK Eficiência – maior redução de custo em favor de
equipamentos indutores de eficiência energética ou de menor consumo
energético relativo. Orçamento: R$ 2 bilhões
Bancos repassadores podem contar com FGI – Fundo Garantidor de Investimentos
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Detalhamento das condições
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Refinanciamento de operações automáticas – Refin PSI (1/2)
Âmbito

Podem ser
renegociadas

Operações automáticas do PSI contratadas nas linhas Finame
Empresas de todos os portes
Provável saldo devedor a ser refinanciado: R$ 15 bilhões
6 ou 12 primeiras parcelas de amortização, se número de
parcelas restantes for igual ou maior que 12; ou,
6 primeiras parcelas de amortização ou parcelas de amortização
restantes, se número de parcelas restantes for menor que 12.

Não serão
refinanciadas
operações

objeto de adiantamento de honra pelo FGI ou outros fundos
garantidores;
passíveis de refinanciamento no REFIN Caminhoneiros;
com menos de 6 parcelas restantes;
no período de carência.
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Refinanciamento de operações automáticas – Refin PSI (2/2)
Custo

Condições
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Custo BNDES: 15,73% para todos os portes de empresas

Juros continuarão a ser pagos mensalmente
Parcelas de amortização renegociadas comporão novo subcrédito
Novo subcrédito será amortizado em até 12 ou 24 parcelas
mensais. Primeiro vencimento: mês seguinte àquele do último
vencimento do contrato original

Cartão BNDES
OBJETIVO

PROPOSTA

Fortalecer capacidade de
pagamento das MPMEs

Ampliação do prazo de amortização
de 48 para 60 meses

Cartão BNDES em números
Nº de Cartões: 708.792
Nº de Fornecedores: 70.365
Nº de Produtos Disponíveis: 273.004
Total de Crédito Concedido: R$ 57,7 bilhões
2015: Desembolso : R$ 11,2 bilhões
2015: Número de Operações Contratadas: 746.734
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Capital de Giro - Progeren
OBJETIVO
Apoio financeiro para capital
de giro para induzir
manutenção da produção,
emprego e massa salarial

PROPOSTA
Redução de até 25% do custo BNDES
Orçamento pode chegar a R$ 5 bilhões

Porte

Condição Anterior Nova Condição
Custo BNDES** Custo BNDES**

ROB* até R$ 16 milhões

15,23%

11,67%

ROB entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões

16,13%

14,71%

ROB superior a R$ 90 milhões

17,23%

17,23%

* ROB: Receita Operacional Bruta. ** Custo BNDES considera Selic a 14,25% a.a.

Remuneração do Agente Financeiro: livremente negociada
Agentes Financeiros podem contar com FGI – Fundo Garantidor de Investimentos
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Exportação Pré-Embarque - BNDES Exim
OBJETIVO
Promover exportações, apoiando
capital de giro em reais, com prazos
compatíveis com ciclo de produção

PROPOSTA
Redução de até 10% do Custo BNDES
Orçamento preliminar: R$ 4 bilhões

Condição Anterior

Nova Condição

Custo BNDES*

Custo BNDES*

Grupo BK Alta Externalidade

12,94%

11,62%

Grupo Demais BK

14,46%

13,64%

Exim Pré-Embarque:
Grupos

* Custo BNDES considera Selic a 14,25% a.a.

Remuneração do Agente Financeiro: livremente negociada
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BNDES Exim: Especificação e exemplos dos Grupos

Grupo Alta Externalidade
Cadeias de valor densas e
maior esforço tecnológico
relativamente à média

Grupo Demais BK
Demais equipamentos de
acordo com classificação
IBGE
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Exemplos de Bens
Máquinas e implementos agrícolas e rodoviários,
energia, ferroviário, máquinas-ferramenta, moldes e
ferramentaria, (...)

Exemplos de bens
Fornos, aeronaves, embarcações, caminhões, ônibus,
autopeças, motores, equipamentos para: mineração,
movimentação e armazenagem, indústria plástica,
têxtil, refrigeração, siderurgia, papel e celulose

Aquisição de Bens de Capital - Finame
OBJETIVO
Induzir eficiência no sistema
produtivo

PROPOSTA
Redução de até 16% do Custo BNDES

Condição Anterior
Custo BNDES*

Nova Condição
Custo BNDES*

“BK Eficiência”: lista de bens ampliada

10,20%

9,00%

BK Demais casos, inclusive agrícolas

11,70%

9,90%

Ônibus e caminhões

12,94%

11,80%

Giro para fabricação de BK

12,94%

11,80%

Modalidades Finame

* Custo BNDES considera participação de 80% do financiamento, Selic a 14,25%. Não considera Taxa de
Intermediação Financeira. Remuneração do Agente Financeiro: livremente negociada

MPMEs podem aumentar participação a até 80%
Agentes Financeiros podem contar com FGI – Fundo Garantidor de Investimentos
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BK Eficiência: Equipamentos indutores de eficiência energética ou de
menor consumo energético relativo
Significativa ampliação do leque de produtos
Orçamento 2016 estimado: R$ 2 bilhões
Equipamentos parte de projetos de melhoria de eficiência energética (ex:
repotenciação de usinas, redes elétricas inteligentes...)
Equipamentos de menor consumo energético relativo ou indutores de eficiência
energética (ex: veículos elétricos/híbridos; VLTs com tração elétrica;
compressores de ar a parafuso...)
Equipamentos com selo Procel e/ou constantes do Plano de Brasileiro de
Etiquetagem (PBE), categorias A e B
Equipamentos que incorporem componentes de controle e automação com
tecnologia nacional (Portaria 950)
Equipamentos e componentes nos Planos de Nacionalização Progressiva BNDES
(PNP-BNDES) do setor de energia (ex: Solar, Aerogeradores eólicos até 100 KW)
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Fundo Garantidor para Investimentos (FGI)

Acesso
potencial

Características

Condições
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Garantia em operações de crédito de MPMEs, MEIs
(Empreendedores Individuais) e caminhoneiros autônomos
R$ 5,6 bilhões: potencial de operações passíveis de cobertura
Mais da metade dos clientes FGI acessaram BNDES pela 1ª vez
Habilitado para operações de repasse do BNDES e
financiamentos com funding dos próprios Agentes
Financeiros (FGI Crédito Livre)
Fundo gerido pelo BNDES: CNPJ e patrimônio segregados
Cobertura de até 80% do financiamento
Custo: entre 0,8% e 4,9% do valor do financiamento
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