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Nº 16 – 2 de agosto de 2018 

BNDES altera condições para investimentos em Energia Renovável 

Recentemente o BNDES publicou o Aviso SUP/AOI Nº 21/2018 suspendendo, desde 28 de julho, os pedidos 

de financiamento no âmbito do BNDES Fundo Clima - Subprograma Máquinas e Equipamentos Eficientes, em 

razão do comprometimento dos recursos disponíveis.  

Na sequência, publicou a Circular SAP/AOI nº 44/2018 criando uma linha especifica de energia renovável 

no âmbito do BNDES Finame – BK Aquisição e Comercialização. Segue abaixo as condições da referida linha que 

entra em vigência a partir de 31 de agosto. 

Quem pode solicitar: 

 Empresas sediadas no País;  

 Administração Pública; 
 Empresários individuais e microempreendedores; 
 Produtores rurais (pessoa física residente e domiciliada no País); 
 Transportadores autônomos de carga e pessoas físicas associadas à cooperativa de transporte 

rodoviário de cargas, ambas residentes e domiciliadas no País; 
 Fundações, associações e cooperativas sediadas no País; e
 Pessoas físicas residentes e domiciliadas no País e condomínios, exclusivamente no âmbito da 

Linha Específica Energia Renovável. 

Itens Financiáveis: 

 Sistemas geradores fotovoltaicos de até 375kw (geração de energia solar), aerogeradores de até 

100kw (geração de energia eólica) e aquecedores/coletores solares (aquecimento d´água), desde 

que cadastrados e habilitados no Credenciamento de Fornecedores Informatizado - CFI do BNDES. 

 Serviços de instalação dos sistemas geradores citados acima, observado que o documento fiscal 

relativo à prestação do serviço de instalação deverá ser mantido pela Instituição Financeira 

Credenciada no dossiê da operação; e 

 Capital de giro associado em financiamentos à aquisição cuja Beneficiária Final seja classificada, 

por porte, como Micro, Pequena, Média Empresa I ou Média Empresa II (MPME), exceto para as 

pessoas físicas residentes e domiciliadas no País e condomínios, exclusivamente na linha de 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/25380866-9681-4a5e-907f-49e06c3a4daa/18AvAOI21-Fundo-Clima-Maq-e-Equip-Eficientes-Suspensao.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mjtKKNO
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima-maquinas-equipamentos-eficientes
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/323aa51d-1278-4c7f-8510-8e5a4ea5b419/18Cir44-BNDES-Finame-Linha-Energia-Renovavel.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mjtJxPt
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/servicos-online/credenciamento-de-equipamentos/consulta-fornecedores-produtos-credenciados/!ut/p/z1/tVXRVuIwEP0WH3gMSZuWtvtWAUGoq4Kg9MUT0gSyhyY1LaB_vwO6qBxFPa59STKZ3MncO5PiFN_gVLOVmrFKGc0WsJ6kjdsk6re73jlJOgPikNjvn8TjVp924gBfbx3IO19McArbvTBpdiMPzrvDBokvLh3aHYzccOTjMU5xynVVVHM8mepMlLdKl5Wqlnx7gxqZm1zUiFSaaa5YLnRlyhophV0pbkpk9EJpcOBWZGLngcTdUhU7b250uVxUDEljteAiM1aUqLAmW8I-2p3NTLm5T8FVhieBEzncFQI1ZMaQJ5iDolBIRBwpM8E9lzuNp_wPJJh-hr8DDulhensfEQwKuvaseTaDtFg1R0pLg2_kUmcG8YXKGcoZcKVZ-YozJKTiCqai3ECoP3d3aQxKGbDcV_jmC1KBPnO2ZXtmWQ6zbXDY-NIlrjfCvEyVnAx8SPVqQNtej5Kh--Sw4_L8lLZJ3G0mvtfuO52IPjkcYHMCagTPCGETjHHLDRKaXLluy8PXKyXWeKSNzaE7hs_FQhoZdQiRKHICKBZGoFgkl4iHwg8cJ2KSB7j7L8J7em0K6lsRoBxmCzN97NxYT2kIulshhRW2vrRgnldVUf6qkRpZr9f1rYz1mVnVpxYsBahSGFttxCxVJd6UFFweG-eVgq8Wb0WfmxLqZj_oPuWdi98n0ACXx6TT9pzz8QFCPtWf-_Dj4xaJk9Nh0hkRGl6Sn4V3_zP8Hjn-z8IH34TvffT4ffNh-bl_wNuP5lcQinyUh_RBoXT6QIm6yJvT8KxN_cUqkZtxlt--GMAaHx39BTAUasU!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 

Energia Renovável. 

Obs: A soma do financiamento ao capital de giro associado e aos serviços de instalação será limitada a 30% 

do valor total financiado. 

Taxa de juros = Fator Custo Financeiro x Fator Taxa do BNDES x Fator Taxa do Agente Financeiro -1 

 Custo Financeiro 
Remuneração do 

BNDES 

Remuneração do 

Agente 

Energia Renovável TLP, TS ou TFB 1,05% a.a 
Negociada entre 

a instituição e o 

 

Independente do Referencial de Custo Financeiro ser TLP, SELIC ou TFB, a taxa de juros final ainda compreende as 

remunerações do BNDES e do agente financeiro credenciado. 

Salientamos que desde 1º de janeiro de 2018, a fórmula da taxa de juros é: 

Taxa de juros = Fator Custo Financeiro x Fator Taxa do BNDES x Fator Taxa do Agente Financeiro -1 

Sendo: 

 Custo Financeiro – TLP, SELIC ou TFB, conforme faturamento e negociação com o agente financeiro. 

 Taxa do BNDES – é a Remuneração do BNDES alterada conforme mencionado acima 

 Taxa do Agente Financeiro – negociada entre a instituição e o cliente 

 

Exemplo:  

Considerando que uma MPME contrate uma operação de capital de giro no dia 01 de agosto, de forma que a 

nova condição estivesse vigente, seguem os valores: 

Custo financeiro: 

Referencial de Custo Financeiro Cotação em 1 de agosto Fator Custo Financeiro 

TLP
(*)

 6,84% a.a. 1,0684 

SELIC 6,40% a.a 1,0640 

TFB36.30 8,10% a.a. 1,0810 

TFB36.60 8,21% a.a.  1,0821 

TFB60.30 8,68% a.a 1,0868 

TFB60.60 8,78% a.a 1,0878 

TFB84.30 9,02% a.a 1,0902 

TFB84.60 9,13% a.a 1,0913 



 

 

Remuneração do BNDES = 1,05% a.a., sendo o Fator Taxa do BNDES = 1,0105 

 

Taxa do agente
(**)

 = 4% a.a., sendo o Fator Taxa do Agente = 1,04 

 

Custo Final em TLP = 1,0684 x 1,0105 x 1,04 - 1 = 12,28% a.a 

Custo Final em TFB36.30 = 1,0810 x 1,0105 x 1,04 - 1 = 13,60% a.a 

Custo Final em TFB36.60 = 1,0821 x 1,0105 x 1,04 - 1 = 13,72% a.a 

Custo Final em TFB60.30 = 1,0868 x 1,0105 x 1,04 - 1 = 14,21% a.a 

Custo Final em TFB60.60 = 1,0878 x 1,0105 x 1,04 - 1 = 14,32% a.a 

Custo Final em TFB84.30 = 1,0902 x 1,0105 x 1,04 -1 = 14,57% a.a 

Custo Final em TFB84.60 = 1,0913 x 1,0105 x 1,04 -1 = 14,69% a.a 

Custo Final SELIC = 6,40 + 5,33 (***) = 11,73% a.a. 

 

(*) Consideramos a previsão FOCUS-IPCA suavizado para os próximos 12 meses, disponibilizado pelo Banco 

Central (3,73% a.a) para fins de demonstração. Lembrando que a inflação real variará mensalmente sobre o 

saldo devedor 

(**) Valor fictício para fins de demonstração do cálculo. 

(***) Conforme Anexo V à Circular SUP/AOI nº 01/2017-BNDES: Os juros são devidos à taxa de 6,40% a.a, para o 

dia 01/08/2018, acima da variação acumulada das taxas médias diárias dos financiamentos apurados no 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxas SELIC), divulgadas pelo Banco Central do Brasil. 

5,33%a.a = Custo Fixo acrescido à Selic = Sobretaxa Fixa + Remuneração do BNDES + Remuneração dos 

Agentes Financeiros 

Participação do BNDES: Até 100%  

Prazos: Até 10 anos, com carência de até 2 anos. 

Garantias: Negociada entre a instituição e o agente. 

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, com a especificação técnica (orçamento ou proposta técnico-comercial) do bem a ser financiado. A 

instituição informará a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as 

garantias. Após aprovada a operação será encaminhada para homologação e posterior liberação dos recursos pelo 

BNDES. 

Vigência: de 31 de agosto de 2018 até 11 de outubro de 2019. 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/182c067d-5b09-47db-97c8-1ba55c617a61/07+17Cir01+Anexo+V+-+Condi%C3%A7%C3%B5es+a+Serem+Observadas+na+Contrata%C3%A7%C3%A3o+-+atualizado.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m8Hphiw
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/e9d6a2f9-bc13-4d4f-9233-bd518f8c6c5c/circular-01-2017-17-01-2017-alterada.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m9PcuZv
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme/canal-mpme/!ut/p/z1/rZNLc9owFIX_ClmwFJJfYGfnAMUlTkl4NMGbjCzLoNaWjCygya_vtUNn2g6h7Uy9knSPpe8cXeEEP-FE0oPYUCOUpAXM10n_efAwGUaha8Uz27oh4SAcRSNrafkjCz-2AvLOFxKcQHnqx8MocEk8sRd9Et4_WE40X9n-ysOfcYITJk1ltnidyozXz0LWRpg9awm6ZKtK3iW5kFQyQUsujaq7hFEodjLVgT-4PKjiwDOlO2XViNsiasbN7hUTGV73WU6zIPMQzXMfuazvocBLKXLdzM38nKcWs09uLthNLpud_sku5Gnru-HdBrCo2SIhc4WfWt-osVhylH5FdLcXtWBUIQbmNdguxCuFOQAmvx5BPsw9OGI5d8bu1CEL-ySIg9tx5M5IPPvojEkYDWPPHd9ak8A5CS64WEMKg3dTWEJMB8GPeCWVLqFHFv8YcvQjpws5Q07iy26XhNAcShr-zZxS-r_dcf46fhIA6KZQ6dtLCGXq-CDVPOea695ew_LWmKq-7pIuOR6PvZaxt1GHXqphpQKWSmnTkNbC8LO8INEq2zeDv2-EMzhbVUNKv1PgqlyVvvOCkrQ_j15vPqHJo2_8F6fYXF19B9PYT-I!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme/canal-mpme/!ut/p/z1/rZNLc9owFIX_ClmwFJJfYGfnAMUlTkl4NMGbjCzLoNaWjCygya_vtUNn2g6h7Uy9knSPpe8cXeEEP-FE0oPYUCOUpAXM10n_efAwGUaha8Uz27oh4SAcRSNrafkjCz-2AvLOFxKcQHnqx8MocEk8sRd9Et4_WE40X9n-ysOfcYITJk1ltnidyozXz0LWRpg9awm6ZKtK3iW5kFQyQUsujaq7hFEodjLVgT-4PKjiwDOlO2XViNsiasbN7hUTGV73WU6zIPMQzXMfuazvocBLKXLdzM38nKcWs09uLthNLpud_sku5Gnru-HdBrCo2SIhc4WfWt-osVhylH5FdLcXtWBUIQbmNdguxCuFOQAmvx5BPsw9OGI5d8bu1CEL-ySIg9tx5M5IPPvojEkYDWPPHd9ak8A5CS64WEMKg3dTWEJMB8GPeCWVLqFHFv8YcvQjpws5Q07iy26XhNAcShr-zZxS-r_dcf46fhIA6KZQ6dtLCGXq-CDVPOea695ew_LWmKq-7pIuOR6PvZaxt1GHXqphpQKWSmnTkNbC8LO8INEq2zeDv2-EMzhbVUNKv1PgqlyVvvOCkrQ_j15vPqHJo2_8F6fYXF19B9PYT-I!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil/!ut/p/z1/tVRdd6IwEP01PsYEQRb2Ta0FLX5Lrbz0hBA0u5poiLrtr9_Rsh-1rbt7uuUlzOQyc-89M-AE3-FE0r1YUCOUpCuI54l7H_k37dAZkIjYw2vSCCMrdnpN0unbeHYCkDeeBsEJXHe9qBX6DomC2sQljeHIssNxXPPiOr7FCU6YNBuzxPNUZry4F7IwwuzYiUGFLNWaV0iZFEzxAuVCUsm40LRATPOMSyZoRosKOQa_p1AKGLE6NtkwkeF5ZjGW5TxDfub4yOG5jyizGLKyLPcz5tLUrZeiLqhOLmvu_kk12FrTvVZvAbSoWSIhc4XvTvJP4tYcpV8R3e5EIRhViIEHGgStxCOFGAgmz1uQ63EdWkzHdtvp2mRSKwE_NQw6dhs0tKK6076xAt8uARdUzMGFT78qBMM-uFAfNUnQdqxBQPBsL_gBx1LpNYzK5B9NDl92uG1ekUbUmURBTGyvbr2zw1l5QkZgQTQagxcj4k5r_7f8Gfsr8qHlp-8t330-Hy9nHGZUfNlukwbsp5KGfzPlhH7Igr6-EW-hgfxipdKnH1RDprYH32mec811dachvTRmU3yukAo5HA7VE-_qQu2rqYbMBohslDZH9oUw_IeGJ9oC1k8aBRCtst3x5e8X8xU6S1WAc-cs8GYdrz37ASWpOw4fm30UtFLvMM3X5THzjPdgrxbfAd-qzb8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

