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)
Custo Financeiro
Taxa do BNDES
Taxa do Agente
Financeiro
Custo Final

Fundo Clima – Subprograma

BNDES Finem – Recuperação e Conservação

Florestas Nativas

de Ecossistemas e Biodiversidade
(*)

0,1% a.a
0,9% a.a ou 1,4%a.a
Até 3% a.a
4,03%

(****)

BNDES Finem - Agropecuária
(*)

TLP
(**)

TLP

1,05%a.a
Negociada com o agente
12,49% a.a

1,45%a.a
(***)

12,93% a.a

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

Fundo Clima – Subprograma

BNDES Finem – Recuperação e Conservação

Florestas Nativas

de Ecossistemas e Biodiversidade

Custo Financeiro

0,1% a.a

TLP

TLP

Taxa do BNDES

0,9%

0,9%a.a

1,3%a.a

Taxa do Agente

Variável conforme risco do cliente

Financeiro

e prazos do financiamento

(Apoio Direto)

BNDES Finem - Agropecuária

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

BNDES Finem – Recuperação e Conservação

Florestas Nativas

de Ecossistemas e Biodiversidade

BNDES Finem - Agropecuária
Para MPMEs, até 100% dos itens

Participação do
BNDES

80%

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

e para os demais clientes até

dos itens financiáveis.

80% do projeto e 100% dos
itens.

Até 8 anos, apenas para manejo
florestal sustentável; plantio
Carência

florestal com espécies nativas; e

X

Até 2 anos

recomposição da cobertura vegetal
com espécies nativas
Varia de acordo com o
Prazo Total

empreendimento apoiado, podendo
ser de até12, 20 ou 25 anos.

Valor mínimo do
financiamento
Vigência

Será determinado em função da capacidade de pagamento do empreendimento,
da empresa ou do grupo econômico, limitado a 20 anos.

R$ 3 milhões

X

29/12/2018

X

Fonte: Circulares do BNDES disponibilizadas no site

R$ 20 milhões, exceto para
projetos de aquicultura.
X

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.

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;






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;

 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.

