
 

 

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 10 – 5 de junho de 2018 

BNDES cria Subprograma de investimento para Eficiência Energética 

 

O BNDES publicou recentemente a Circular SUP/AOI nº 26/2018 referente à criação do Subprograma Máquinas 

e Equipamentos Eficientes do Programa Fundo Clima, que visa financiar a aquisição de máquinas e 

equipamentos com maiores índices de eficiência energética ou que contribuam para redução de emissão de 

gases de efeito estufa. 

 

Quem pode solicitar:  

 Pessoas Jurídicas de Direito Privado, com sede e administração no País; 

 Pessoas Jurídicas de Direito Público, à exceção da União; 

 Pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, apenas para aquisição de Sistemas geradores 

fotovoltaicos, aerogeradores até 100kw, motores movidos a biogás, inversores ou conversores de 

frequência e coletores/aquecedores solares; 

 Beneficiárias Finais com controle de capital estrangeiro somente se exercerem atividade 

econômica prevista no Decreto nº 2.233, de 23.05.1997, e caso o bem financiado se destine a essa 

atividade. 

Itens Financiáveis:  

 Máquinas e equipamentos cadastrados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) ou com selo 

Procel, sendo que, no caso das máquinas e equipamentos para os quais o PBE fornecer a 

classificação de eficiência energética, serão aceitos apenas os de classificação A ou B; 

 Sistemas geradores fotovoltaicos, aerogeradores até 100kw, motores movidos a biogás, inversores 

ou conversores de frequência e coletores/aquecedores solares; 

 Ônibus e caminhões, elétricos ou híbridos, cuja energia de tração seja provida por dispositivos 

elétricos ou por uma combinação de dispositivos elétricos e motor de combustão interna; 

 Ônibus movidos a etanol.  

OBS: Os itens acima são financiáveis apenas quando forem novos e nacionais, cadastrados e habilitados para 

este Subprograma no Credenciamento de Fornecedores Informatizado – CFI do BNDES (código Finame). 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/6ee85b06-51b1-410e-838e-617758a454d0/circular-26-2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=meOqO89
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima-maquinas-equipamentos-eficientes/!ut/p/z1/vVPBcpswEP2WHnyUJRAY6I0hNNTBk9SOY5tLRmAB6oCEhWwnf9_FdSdpJ3En05ly0WrZ1dN7b4UzvMaZZAdRMSOUZA3sN9nkceqnURI4JL22FxMS3n2zaDJf2v7SxatTAXnnCwnOLvc_4AxnhTSdqfEml1vePwrZG2H2xekGI1Krlo9IKSSThWAtl0b1I9IIWbMedVpVmrUQlXu5HX6cVlQ0omWoZbs99PWIw9qdexEvRSEg5P2A3RViizdksqUWISUKLI8hhxELBWVRosLnrmdZASsL78z1ApnsshTTv4kBatt6Fs0quBYzNRKyVHj9IUZwhPi-22UhqKog82Tw-r_LuhqEfU2VfJm7QPV-TmNnSsnCPhekwU2cOLckvf1KYxImUeo68Y11HdBzwQU1N-CG93KCH0EyvLK9lKb3tn3l4NVB8CNeSqVbmOTFB81OfiG855c1-UcEGIeqUfnPVxbKnPrgu-Yl11yP9xrStTFd_3lERuR4PI5PNo4rdRjnGjIduNIpbQYze2H4m5ZCiVbb_RC8cvC3zVvotephbv4ExV27bH36jLL8mRJx10a5P4up2xzS8NMPsvbY-A!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima-maquinas-equipamentos-eficientes/!ut/p/z1/vVPBcpswEP2WHnyUJRAY6I0hNNTBk9SOY5tLRmAB6oCEhWwnf9_FdSdpJ3En05ly0WrZ1dN7b4UzvMaZZAdRMSOUZA3sN9nkceqnURI4JL22FxMS3n2zaDJf2v7SxatTAXnnCwnOLvc_4AxnhTSdqfEml1vePwrZG2H2xekGI1Krlo9IKSSThWAtl0b1I9IIWbMedVpVmrUQlXu5HX6cVlQ0omWoZbs99PWIw9qdexEvRSEg5P2A3RViizdksqUWISUKLI8hhxELBWVRosLnrmdZASsL78z1ApnsshTTv4kBatt6Fs0quBYzNRKyVHj9IUZwhPi-22UhqKog82Tw-r_LuhqEfU2VfJm7QPV-TmNnSsnCPhekwU2cOLckvf1KYxImUeo68Y11HdBzwQU1N-CG93KCH0EyvLK9lKb3tn3l4NVB8CNeSqVbmOTFB81OfiG855c1-UcEGIeqUfnPVxbKnPrgu-Yl11yP9xrStTFd_3lERuR4PI5PNo4rdRjnGjIduNIpbQYze2H4m5ZCiVbb_RC8cvC3zVvotephbv4ExV27bH36jLL8mRJx10a5P4up2xzS8NMPsvbY-A!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima/fundo-clima
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/regobjetos.asp


 

 

Taxa de Juros: Fator Custo Financeiro x Fator Taxa do BNDES x Fator Taxa do Agente Financeiro -1 

Custo Financeiro 0,1% a.a 

 

Taxa do BNDES 

 

Com renda bruta anual 

de até R$ 90 milhões: 

0,9% a.a 

Com renda bruta anual 

acima de R$ 90 milhões: 

1,4% a.a 

Taxa do agente financeiro 
Negociada entre o agente financeiro e o cliente, com 

limite de até 3% a.a 

 

Exemplo  

Custo financeiro = 0,1% a.a., sendo o Fator Custo Financeiro = 1,001 

Taxa do BNDES = 0,9% a.a.(*), sendo o Fator Taxa do BNDES = 1,009 

Taxa do agente(**) = 3% a.a., sendo o Fator Taxa do Agente = 1,03 

Taxa de juros = 1,001 x 1,009 x 1,03 – 1 = 4,03% a.a. 

(*) Utilizamos a taxa do BNDES para beneficiários com renda bruta anual de até R$ 90 milhões. 

(**) Utilizamos o valor máximo para fins de demonstração. 

 

Prazos: Até 144 meses, incluindo prazo de carência de no mínimo 3 meses e no máximo 24 meses. 

 

Participação do BNDES: Até 80% dos itens financiáveis. 

 

Valores do financiamento: Limite de R$ 30 milhões por beneficiária final, a cada 12 meses. 

 

Garantias: A constituição de garantia ficará a critério da Instituição Financeira Credenciada, sendo admitida 

a outorga de garantia pelo Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) em operações contratadas no âmbito 

deste Subprograma. 

Vigência: de 05 de junho até 17 de dezembro de 2018. 

 

Como solicitar: Se você é um micro, pequeno ou médio empresário pode enviar sua 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
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil/!ut/p/z1/tVbJdtowFN3nK9IFS2HZkqfuzBxiCHOCNzmyLYNasBzbCU2-vo-pARogPTQsLOvp6r75GcW7ur6-ulIeYIGXzWO7Kl7MXsSE5ULGbKY8KGPPeHTt22qD3mEXk04NOw1XHdJWCd-0iXK_AuAjPwcrHhw3LbfcsCl261rfwE6nq5JGb6hZQ10ZKZ7iBXGe5FNl7Mchzx5FnOUifw5WFhTwVM55AW-EIpA8Q5GIWRxwkbIMBSkPeRwIFrKsgJebXRHyASNmSyVJIEJlHKpBEEY8RHZIbUR5ZCMWqAFSwzCyw8BgvqFvnPrj9d1NxcZOZdTt1DoNx6yZ55xa3z8B8D4T1BMA73TMm_sK6ka7BPbbduO2rKm4YoACb98HXOvpYOKgR6q0SXBf2wB2YkCqYEPZ1Wn1Vq3bZAM4lflzVozBTfNomEdg5ovgC2UYy3QOtdh_zyI1DKb6qoEC0yKIUnhYxPAR46FvUkiwrltKA5_TYF6o4SR9G6tfS08upG8eZviwyqH5xY-nJ8-BDpVxzn_lysOJFl13pWBzHucyW--X8kDOJZJ-zlO0B0FbwIpzs0NJKgCRrGePlrbKrQl4xfIpEnEkNwb8DQZnJjPpr685sU8suJbyiKc8LT6nIJ7meZJ9L-ACXiwWxRVNcSJfin4KkgTsTWSaL73JRM4_9Gnr0kcqpjKD6BwyH6bQKkNjOBXNdIk70LQKPZ5C7puMG5qNuEkoonpoIt9nFsLM4pGFYbZp2_o-NmhU40L65rlBd2GFzEQ8hRGepHKSsjm8Rc9xuDzYS7L_E7GnZ5GJgEkExcRToJiJNwb7zxTJyfsHCap32jBq9W4J16tUvavj4xH81JfkkH5UqmDHvem79SEmlq7-X3qMuzCk3W4PpnUXGwPtS62vfG1wBpfSN899Zv-x

