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Nº 11 – 03 de julho de 2018 

Linhas do BNDES para restauração ecológica e economia florestal 

Recentemente o BNDES anunciou novas condições aos empreendimentos que promovam a recuperação, a 

manutenção e o uso sustentável da vegetação em biomas brasileiros. Este apoio pode ser utilizado em 

quaisquer programas e linhas de crédito oferecidas pelo banco que tenham por objetivo atender aos 

empreendimentos citados anteriormente. Dentre eles destacam-se: 

a) Fundo Clima – Subprograma Florestas Nativas: Apoio a projetos associados ao manejo florestal 

sustentável, ao plantio florestal com espécies nativas, incluindo a cadeia de produção, ao 

beneficiamento e ao consumo de produtos florestais de origem sustentável, bem como ao 

desenvolvimento tecnológico destas atividades. 

b) BNDES Finem – Recuperação e Conservação de Ecossistemas e Biodiversidade: Financiamento para 

investimentos na conservação e recuperação de ecossistemas ou áreas degradadas, manejo 

sustentável de florestas, entre outros. 

c) BNDES Finem – Agropecuária: Contempla investimentos na exploração ordenada dos recursos naturais 

vegetais e animais em ambiente natural e protegido.. 

Os financiamentos também podem combinar diferentes linhas, com diferentes condições operacionais e 

financeiras, conforme quadro abaixo e detalhado no anexo deste comunicado:  

(Apoio Indireto) 

Fundo Clima – Subprograma 

Florestas Nativas 

BNDES Finem – Recuperação e Conservação 

de Ecossistemas e Biodiversidade  

BNDES Finem - Agropecuária 

Custo Financeiro 0,1% a.a TLP
(*) 

 TLP
(*) 

 

Taxa do BNDES 0,9% a.a ou 1,4%a.a
(**)

 1,05%a.a 1,45%a.a 

Taxa do Agente 

Financeiro 
Até 3% a.a Negociada com o agente

(***)
 

Custo Final 4,03% 
(****) 

12,49% a.a 12,93% a.a 

 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima-florestas-nativas/!ut/p/z1/tVPBcpswEL37K9IDR1kywhhyYwiN6-BJasc15pIRIEAdkIiQ7ebvKyiJO52EmU6nHNid1ZN233sSjCdXV5MJjHTQyfB7jTDm5MQKopjgpIIRPMT208oJ_aVrofDW3NrIe_g6w8vNznR2c7jvAeiDz0MwHt__DcYwTrlqVAkPCc9o-8R4q5g6pv0EBipFTQ2UM054ykhNuRKtgSrGS9KCRopCklpn-ZFn3UIfQVqxmoC8EpK2Sq9yTehE2q5Zk7IMHmzXtdzZ3AEYZzmwFrkNEuqkwDEt4tg0S3CyGMiNTB-Pc1_1ql7E7eQdPzAadgzwtwAPplz760KPT1QJGM8FjMapauvY9-fn2NP6Cq7oDwWj_y_wvpP4d47o82auOT5ucGCtMNqaAyB074KldY_C-y84QN7SD-dWcDe7dfEAGNH1oH1ZXE5wfF30bsxFiMNH07yx4P7E6BnuuJC1vsTbv7R9-drhI6Nm9j92WMG4qETy64F5PMGOdlbSnEoqp0epy6VSTXttIAOdz-dp79u0EKdpInWl0TY0QqrOvZYp-q6HGiJFduyS3qOjJCkRgKaiEgVLCaBdzkXNLj6-O08pWn11_hwDNvWudvALiJMXjNhD7SfOOsDz6hR6n34CNDeiSA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-meio-ambiente/!ut/p/z1/tVNdb5swFH3Pr-ge8ujYYJJA3xDNmqVE7ZJmCbxUBgx4wjY1TrL--xlG22lqkKZpfuBeXZ_7dY6B8ejqajSCB2OM039eLYwFObGCaCYFqeABRvHsaeWGwdJzUHhrb2fIf_hq4eVmZ7u7Kdx3AHTh-AjGw_nfYAzjVOhalzBKREabJyYazfQx7SYYo1JyOkY5E0SkjHAqtGzGqGKiJA2olSwU4cbLjyJrL7oawMApB5wyCQhPmEmibaM6ZRmMCLJdauVzkFHXA46XeIDMPQ94mTdzLSfBeE77xQYmj4f3XnWMvhPbUjtc8NBn9PA3AyNbrYN1YcYnugRM5BIeLq9pJGPfn59j3_AqTeCH7tH_jdh9S-3vu6HPm6nZ7XGDF84Ko63dA0LvbrF07lF4_wUvkL8MwqmzuLNuPdwDBviMjB7z9wpuYIL-jT0Pcfho2zcO3J8YPcOdkIqbh7v9S7mXrx0uCWTN_rHDCsZFJZNfP5UvEuwaRRXNqaJqclQmXGpdN9djNEbn83nS8T0p5GmSKBOpjQS1VLpVrmGafqifgSiZHVtH0UaToyIpkYCmspIFSwmgrS8kZwTklewwH85TysY8mz_HgDXfcRe_gDh5wYg98CBx1ws8rU6h_-knOrgJqQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-agropecuaria/!ut/p/z1/tVNNc5swEL37V6QHH2XJfBnnxhAa6uBJase1zSUjhAB1QCJC2M2_r6Ak6XRiZjqdcmB3lqfdfe8JGE-uriYTeNBBJ8PrNcKY4xPLsWKC4xIe4DF2nlZu5IdLC0W3xtZB3sPXuRludoa7s-G-B6ALj4dgPH7-G4xhTLiqVQGPCU9p88R4o5hqSb_BFBWiolOUMY45YbiiXIlmikrGC9yAWopc4kpnWcvT7kPfA2g4rQDOpagpabFkuJtTE5bqKcSyUmthA8tBGFjLxAGJnWHg2oRQl2YL7GQDr5HF43Haq17Qd107ZccbHoYTA_wtwKMh1_461-tjVQDGMwEPF1lqw9j35-fY06oKrugPNYD_l6z7TtjfmaHPG1sze9yYgbUy0dYYANHyLgitexTdfzED5IV-ZFvB3fx2aQ6AETWP2o3FewfX10XvxlhEZvRoGDcW3J8YPcMdF7LSt3b7l2aHrxMu2TN3_nHCCsZ5KZJff5THE9PVfkqaUUnlrJW6XChVN9dTNEXn83nWyz3LxWmWSF2ptQO1kKozrmGKfmifhkiRtl0iaaNwKzHBAlAiSpEzggHtci4qhkFWih7z4T6FaPSt-XMNWFe7yjVfQJy8mIg9VH7irgPTLk-R9-knzZzBXw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 

(Apoio Direto) 

Fundo Clima – Subprograma 

Florestas Nativas 

BNDES Finem – Recuperação e Conservação 

de Ecossistemas e Biodiversidade 
BNDES Finem - Agropecuária 

Custo Financeiro 0,1% a.a TLP TLP 

Taxa do BNDES 0,9%  0,9%a.a 1,3%a.a 

Taxa do Agente 

Financeiro 

Variável conforme risco do cliente 

e prazos do financiamento 

Para empresas é variável conforme risco do cliente e prazos de financiamento. 

Para estados, municípios e Distrito Federal é de 0,1 %a.a com garantia e 1,0% 

a.a sem garantia; 

Fonte: Circulares do BNDES disponibilizadas no site 

(*) Valor da TLP projetado para Junho de 7,04%. 

(**)Beneficiários com Receita Operacional Bruta de até R$ 90 milhões é 0,9% a.a, acima de R$ 90 milhões é 1,4% a.a. 

(***) Valor utilizado para fins de demonstração de 4%. 

(****) Foi usado o valor para beneficiários com Receita Operacional Bruta anual de até R$ 90 milhões. 

 

 

 
Fundo Clima – Subprograma 

Florestas Nativas 

BNDES Finem – Recuperação e Conservação 

de Ecossistemas e Biodiversidade 
BNDES Finem - Agropecuária 

Participação do  

BNDES 
80% 

80% do valor total do projeto, limitada a 100% 

dos itens financiáveis. 

Para MPMEs, até 100% dos itens 

e para os demais clientes até 

80% do projeto e 100% dos 

itens. 

Carência 

Até 8 anos, apenas para manejo 

florestal sustentável; plantio 

florestal com espécies nativas; e 

recomposição da cobertura vegetal 

com espécies nativas 

X Até 2 anos 

Prazo Total 

Varia de acordo com o 

empreendimento apoiado, podendo 

ser de até12, 20 ou 25 anos. 

Será determinado em função da capacidade de pagamento do empreendimento, 

da empresa ou do grupo econômico, limitado a 20 anos. 

Valor mínimo do 

financiamento 
R$ 3 milhões X 

R$ 20 milhões, exceto para 

projetos de aquicultura. 

Vigência 29/12/2018 X X 

Fonte: Circulares do BNDES disponibilizadas no site 

 

 



 

 

Obs: Para projetos que incluam em conjunto o Fundo Clima e Linha BNDES Finem o valor mínimo do 

financiamento será de R$ 3 milhões. O BNDES também dispõe de linhas de apoio indireto como o BNDES 

Automático (até R$ 20 milhões para projetos de investimento) e o BNDES Finame (para aquisição de máquinas e 

equipamentos).. 

 

As garantias para operações diretas devem ser reais (tais como hipoteca, penhor, propriedade fiduciária, 

recebíveis, etc) e/ou Pessoais (tais como fiança ou aval). Para as operações indiretas, as garantias serão negociadas 

entre a instituição financeira e o cliente. 

 

Como Solicitar: Envie sua solicitação de financiamento diretamente ao BNDES através do sistema de Consulta 

Prévia Eletrônica ou se preferir, envie sua solicitação por meio de uma instituição financeira credenciada. 

 

 

  

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/roteiros/consulta-eletronica/consulta-previa-eletronica/!ut/p/z1/tZRRU-IwEIDf_RX6wGNIaEop99ZDTsQ6eiAKfXHSNi25aZOaBtB_f1sOhWGg5x1jH7o7m81udr9scHB2fn52hqcgQNn83iUOJFuKlBmhJMvwFM8C59nv3vQH9h3xrx6_XxLPvx77VxNCSc_BT2sHcuTzCA5geej6vUHXhv3W2CHe_c8WHYwmljtp40cc4CCSpjBzPAtlzMtnIUsjzCJan6BB5irnDZIIyWQkWM6lUWWDaGW40JUWKVkuMsMQz7jRSoqI7RgLzZdid63KV0QixjOLx05M7RBZCfzshLvItZiDOCe0E9lJHDF7U19NAcFn-lPjENS3b7gGs-VTEao_0HSzY-P-IaBgfdu7TaF8ZuZIyEThabKQsUJRJnKGkkxpXhpWIgn4l6ys6ItfLy-BB4iUNPzV4Ok_MMqEnEO0QqtUsxy0dTZYqM_6VCHarZH8GLWhxocR7dtDSsbWxuGjq3fXtE-8Qc9v2_2b1lWXbhxq-joDLp1tBLcHRu_S6vjUf7CsSwC_FHyFJ1LpHOZgvL02Trdrd1ttF1EaJ8juJA4KuRvB3bGZ6_A4pGEHD94zHAPVck7MMMRBmqnwz4x6MqQukNU84Zrr5kKDeW5MUX5rkAZZrVbNNbdmqpbNUIOlAAyF0qaiVwrDDzIEF63iRaWsGS00i5hCPFKZSmGWEK90qXKx5XjwPHNVwtXZP8Y-hP3h6Bxv0admtz782Pna8PRLw1vka8NbJ4Yf_u1hPPFt-f_3f3rwIazZUOST3KVvAgXhGyXiPu-F7m2ftrOln1QyzZ93BFi9i4vfBAV1AA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/roteiros/consulta-eletronica/consulta-previa-eletronica/!ut/p/z1/tZRRU-IwEIDf_RX6wGNIaEop99ZDTsQ6eiAKfXHSNi25aZOaBtB_f1sOhWGg5x1jH7o7m81udr9scHB2fn52hqcgQNn83iUOJFuKlBmhJMvwFM8C59nv3vQH9h3xrx6_XxLPvx77VxNCSc_BT2sHcuTzCA5geej6vUHXhv3W2CHe_c8WHYwmljtp40cc4CCSpjBzPAtlzMtnIUsjzCJan6BB5irnDZIIyWQkWM6lUWWDaGW40JUWKVkuMsMQz7jRSoqI7RgLzZdid63KV0QixjOLx05M7RBZCfzshLvItZiDOCe0E9lJHDF7U19NAcFn-lPjENS3b7gGs-VTEao_0HSzY-P-IaBgfdu7TaF8ZuZIyEThabKQsUJRJnKGkkxpXhpWIgn4l6ys6ItfLy-BB4iUNPzV4Ok_MMqEnEO0QqtUsxy0dTZYqM_6VCHarZH8GLWhxocR7dtDSsbWxuGjq3fXtE-8Qc9v2_2b1lWXbhxq-joDLp1tBLcHRu_S6vjUf7CsSwC_FHyFJ1LpHOZgvL02Trdrd1ttF1EaJ8juJA4KuRvB3bGZ6_A4pGEHD94zHAPVck7MMMRBmqnwz4x6MqQukNU84Zrr5kKDeW5MUX5rkAZZrVbNNbdmqpbNUIOlAAyF0qaiVwrDDzIEF63iRaWsGS00i5hCPFKZSmGWEK90qXKx5XjwPHNVwtXZP8Y-hP3h6Bxv0admtz782Pna8PRLw1vka8NbJ4Yf_u1hPPFt-f_3f3rwIazZUOST3KVvAgXhGyXiPu-F7m2ftrOln1QyzZ93BFi9i4vfBAV1AA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil/!ut/p/z1/tVTJcuIwEL3nK5IDRyF5xZ6bAwRCTMKagC8pWZaNprDkkQVM_n5k4iyVAiZTmfjgbreeu1vvtQSjs_PzszO40EY79evFwojjLcuwYoLjNVzAZeQ-hv5Nt2_foRBZoysU9ENjbg8v0fWtBR_2AHTkCRCM9PLAC9t930Zhz5y6KBiNDas_mZve3IH3MIIR4apQK7iMeULLR8ZLxdSG7DtooJXIaQPVQUYELUHKOOaEMolLQCRNKCcMJ7hsoOrjfQjEGsPWVZGCsAQuE4OQJKUJ8BPbBzZNfYCJQYCRJKmfEBfHrlNv6kTX0WdIOQGITnM22KvxJkoly-mGFvUfNfzVwKUph-1hpreP1Qowngq42NNckUhzgDMpCko2WDJcqc1-_voVBVoSwRX9rWrwYU2eZWA4p1wJTf6a8ZVWpJAikzjXXrrhSbVwtOBDJcz7naGriaN3NptYXXtgoalZA165vLu2uprLdujY3Ruj51s14ASbS61G6y2D19bBoGO2QiucmWbHhg9bRndwzoXM9chP34YlJrad2C0H2C7CwPZjF8ROioHnEEI9mrawm8L-S4Vj8hjuFysMYJStRfx8HAMeW57WU9KUSiqbG6nDK6WK8kcDNdBut2vu6W5mYtuMpY4UWoFCSFUJVzJFD8qnIVIkm8qRtFR4IzHBAlAi1iJjBANa-VzkDIN0LfaYg_2sRKmn5mMbH0XojW71kXDGl6jXtY27HjpO0adO7Mf095cdFITX07A3R5bnGP83PUJjPYTheKKncYzcmfmt3Xe-l5zZV9MP_nYd_uO18sWrfnHwzjuGLvJ57llPDETxk4XYKG_H3rBrOettmFY2yx_fGR0NLi7-AA0Yqss!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 

ANEXO - DETALHAMENTO DAS LINHAS DE FINANCIAMENTO 

 

Fundo Clima – Subprograma Florestas Nativas 

 

Quem pode solicitar: 

 Pessoas Jurídicas de Direito Público, à exceção da União; e 

 Pessoas Jurídicas de Direito Privado com sede e administração no País. 

 

Itens Financiáveis: 

 Manejo florestal sustentável, incluindo elaboração do plano de manejo, de forma isolada ou associada 

ao projeto de exploração florestal, e os investimentos para rastreabilidade ou certificação; 

 Plantio florestal com espécies nativas para fins de produção madeireira e não madeireira, incluindo os 

investimentos para rastreabilidade e certificação; 

 Recomposição da cobertura vegetal com espécies nativas, incluindo Áreas de Preservação Permanente 

e Reserva Legal; 

 Apoio à cadeia produtiva de produtos madeireiros e não madeireiros de espécies nativas, incluindo as 

etapas anteriores e posteriores à produção florestal; 

 Desenvolvimento tecnológico em atividades associadas à cadeia produtiva, à produção e à utilização 

de produtos madeireiros e não madeireiros de espécies nativas; 

 Apoio à aquisição de madeira ou produtos madeireiros de origem nativa com rastreabilidade ou 

certificação florestal, dentro de projetos de investimento. 

 

Valor mínimo e máximo de financiamento: Mínimo de R$ 3 milhões e máximo de R$ 30 milhões por beneficiário 

a cada 12 meses. 

 

Garantias: No apoio direto são definidas na análise de operação e no apoio indireto são negociadas entre a 

instituição financeira e o cliente. 

 

BNDES Finem – Recuperação e Conservação de Ecossistemas e Biodiversidade 

 

Quem pode solicitar: 

 Empresas sediadas no País; 

 Fundações, associações e cooperativas; e 

 Entidades e órgãos públicos. 

 

Tipos de projetos financiáveis: 

 Manutenção e recuperação dos ecossistemas e biodiversidade, para conservação, adequação à 

legislação ambiental e uso dos recursos naturais no desenvolvimento de produtos madeireiros e não 

madeireiros; 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima-florestas-nativas/!ut/p/z1/tVPBcpswEL37K9IDR1kywhhyYwiN6-BJasc15pIRIEAdkIiQ7ebvKyiJO52EmU6nHNid1ZN233sSjCdXV5MJjHTQyfB7jTDm5MQKopjgpIIRPMT208oJ_aVrofDW3NrIe_g6w8vNznR2c7jvAeiDz0MwHt__DcYwTrlqVAkPCc9o-8R4q5g6pv0EBipFTQ2UM054ykhNuRKtgSrGS9KCRopCklpn-ZFn3UIfQVqxmoC8EpK2Sq9yTehE2q5Zk7IMHmzXtdzZ3AEYZzmwFrkNEuqkwDEt4tg0S3CyGMiNTB-Pc1_1ql7E7eQdPzAadgzwtwAPplz760KPT1QJGM8FjMapauvY9-fn2NP6Cq7oDwWj_y_wvpP4d47o82auOT5ucGCtMNqaAyB074KldY_C-y84QN7SD-dWcDe7dfEAGNH1oH1ZXE5wfF30bsxFiMNH07yx4P7E6BnuuJC1vsTbv7R9-drhI6Nm9j92WMG4qETy64F5PMGOdlbSnEoqp0epy6VSTXttIAOdz-dp79u0EKdpInWl0TY0QqrOvZYp-q6HGiJFduyS3qOjJCkRgKaiEgVLCaBdzkXNLj6-O08pWn11_hwDNvWudvALiJMXjNhD7SfOOsDz6hR6n34CNDeiSA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-meio-ambiente/!ut/p/z1/tVNdb5swFH3Pr-ge8ujYYJJA3xDNmqVE7ZJmCbxUBgx4wjY1TrL--xlG22lqkKZpfuBeXZ_7dY6B8ejqajSCB2OM039eLYwFObGCaCYFqeABRvHsaeWGwdJzUHhrb2fIf_hq4eVmZ7u7Kdx3AHTh-AjGw_nfYAzjVOhalzBKREabJyYazfQx7SYYo1JyOkY5E0SkjHAqtGzGqGKiJA2olSwU4cbLjyJrL7oawMApB5wyCQhPmEmibaM6ZRmMCLJdauVzkFHXA46XeIDMPQ94mTdzLSfBeE77xQYmj4f3XnWMvhPbUjtc8NBn9PA3AyNbrYN1YcYnugRM5BIeLq9pJGPfn59j3_AqTeCH7tH_jdh9S-3vu6HPm6nZ7XGDF84Ko63dA0LvbrF07lF4_wUvkL8MwqmzuLNuPdwDBviMjB7z9wpuYIL-jT0Pcfho2zcO3J8YPcOdkIqbh7v9S7mXrx0uCWTN_rHDCsZFJZNfP5UvEuwaRRXNqaJqclQmXGpdN9djNEbn83nS8T0p5GmSKBOpjQS1VLpVrmGafqifgSiZHVtH0UaToyIpkYCmspIFSwmgrS8kZwTklewwH85TysY8mz_HgDXfcRe_gDh5wYg98CBx1ws8rU6h_-knOrgJqQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 

 Conservação e recuperação de áreas degradadas ou convertidas, inclusive Áreas de Preservação 

Permanente e Reservas Legais, e manejo sustentável de florestas e outras formações vegetais de 

biomas brasileiros; 

 Redução de pressão sobre matas nativas por intermédio do suprimento de madeira na cadeia produtiva 

dos setores de ferro de gusa, ferro ligas, produtos cerâmicos, cal, indústria moveleira, entre outros; e 

 Projetos de pesquisa de substâncias da natureza brasileira para desenvolvimento de fármacos, 

cosméticos e especiarias. 

 

Itens Financiáveis: 

 Estudos e projetos; 

 Obras civis; 

 Montagens e instalações; 

 Despesas pré-operacionais; 

 Máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES; e  

 Máquinas e equipamentos importados sem similar nacional. 

Confira todos os itens financiáveis aqui. 

 

Obs: Para financiar o capital de giro associado nesta linha, consulte as condições específicas para este apoio 

aqui. 

 

Garantias: No apoio direto são aceitas garantias reais (tais como hipoteca, penhor, propriedade fiduciária, 

recebíveis, etc) e/ou pessoais (tais como fiança ou aval), definidas na análise da operação. No apoio indireto as 

garantias são negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

 

BNDES Finem – Agropecuária 

 

Quem pode solicitar: 

 Empresas sediadas no País; 

 Fundações, associações e cooperativas; e 

 Entidades e órgãos públicos. 

 

Tipos de projetos financiáveis: 

 Exploração ordenada dos recursos naturais vegetais e animais em ambiente natural e protegido, o que 

abrange as atividades de cultivo agrícola, de criação e produção animal; e 

 Armazenagem, processamento e transformação de produtos da agricultura, pecuária e aquicultura. 

 

Itens Financiáveis: 

 Estudos e projetos; 

 Obras civis; 

 Montagens e instalações; 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/52603e4e-407a-4cc4-8122-e0d4419e59fd/BNDES-Finem-itens-financiaveis.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lGVAvR6.
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 Despesas pré-operacionais; 

 Máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES; e  

 Máquinas e equipamentos importados sem similar nacional. 

Confira todos os itens financiáveis aqui. 

 

Obs: Para financiar o capital de giro associado nesta linha, consulte as condições específicas para este apoio 

aqui. 

Valor mínimo de financiamento: R$ 20 milhões e para projetos de aquicultura, incluindo a produção, 

processamento e exploração de organismos aquáticos em ambientes controlados, o valor mínimo de financiamento 

será de R$ 3 milhões. O apoio ao capital de giro associado a projetos de aquicultura poderá ser de até 100% do 

financiamento. 

Garantias: No apoio direto são aceitas garantias reais (tais como hipoteca, penhor, propriedade fiduciária, 

recebíveis, etc) e/ou pessoais (tais como fiança ou aval), definidas na análise da operação. No apoio indireto as 

garantias são negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/52603e4e-407a-4cc4-8122-e0d4419e59fd/BNDES-Finem-itens-financiaveis.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lGVAvR6.
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