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Nº 4 – 18 de dezembro de 2017 

BNDES publica alterações operacionais com vigor a partir de janeiro de 2018 

 

O BNDES publicou a Circular SUP/AOI nº 38/2017, que dispõe sobre as alterações no custo financeiro e 

participação máxima do Banco, no âmbito dos Produtos BNDES Automático, BNDES Finame e BNDES 

Microcrédito, e seus Programas, em operações protocoladas a partir de 2 de janeiro de 2018. 

Para fins referenciais de Custo Financeiro, ficam extintas a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e a Taxa SELIC, 

sendo substituídas pela Taxa de Longo Prazo (TLP). 

A participação máxima do BNDES será elevada para 100% dos itens financiáveis para operações com MPME 

(empresas com Receita Operacional Bruta - ROB de até R$ 300 milhões/ano), exceto na linha Moderniza BK do 

Produto BNDES Finame, na qual, independentemente do porte da Beneficiária Final, a participação máxima do 

BNDES fica estabelecida em 80%.  

Nas operações com Grandes Empresas (ROB/anual acima de R$ 300 milhões) a participação máxima do BNDES 

será de 80%, exceto nas operações de financiamento a aeronaves executivas e comerciais, em que a 

participação máxima do BNDES permanece em 85% do valor dos itens financiáveis, e nas operações 

enquadradas na condição Padrão da Linha Projeto de Investimento do BNDES Automático, onde permanece em 

60% dos itens financiáveis. 

Em relação ao Produto BNDES Microcrédito, fica mantido o Nível de participação do BNDES em até 70%, 

podendo ser ampliada desde que seja utilizado um Referencial de Custo de Mercado para a parcela de crédito 

referente ao aumento de participação, acrescido da Remuneração Básica do BNDES de, no mínimo, 2,1%a.a. 

A FIERGS, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), está atenta a eventuais mudanças, as quais serão 

sempre informadas via Comunicado Técnico. 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/e81a1575-365f-4ffd-ba10-8479b73a80db/17Cir38-produtos-bndes-tlp.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m1h0MkB

