
Estudos e projetos, obras civis, montagens, móveis e utensílios, equipamentos novos 
nacionais ou importados, inclusive na forma de recomposição do investimento realizado 
nos últimos 12 meses e como complementar projetos financiados com recursos de outros 
fundings e aquisição de terreno associado ao investimento limitado a 20% do projeto. 
Capital de giro até limite de 20% do Faturamento Bruto do último exercício fiscal da 
empresa ou grupo econômico, desde que estes sejam avalistas da operação. Aquisição de 
ativos ou reativação de unidades produtivas por empresas e/ou cooperativas já clientes. 

O que financia

Quem 
Pode ser

Financiado

Prazo
Máximo

Garantia Valor Mínimo
do Financiamento

Valor Máximo
do Financiamento

Participação Taxa

Empresas
produtores rurais

e cooperativas 
com sede nos 

Estados da 
Região Sul.

Até
100%

do investimento.

a partir de 
SELIC* + 
3,6% a.a. 

(variando com 
o prazo de 

financiamento).

Até 240
MESES,
incluídos até 
36 MESES

de carência.

Aval dos sócios, 
hipoteca, 
alienação 

fiduciária de 
imóveis e 

equipamentos 
adquiridos, fundo 
de aval FAMPE, 

carta garantia 
emitida por SGC, 

outras sob 
consulta.

R$ 50.000,00
para micro e pequenas empresas.

e R$ 300.000,00
para as demais.

R$ 10.000.000,00
por cliente/grupo econômico.

Linha de financiamento

Aquisição das chamadas tecnologias habilitadoras cujas fornecedoras (denominadas 
integradoras) são credenciadas na linha junto a FINEP – relação no site. Envolvem máquinas, 
equipamentos, dispositivos e softwares integrados – relação no site. Estão alinhadas nos 
seguintes temas: internet das coisas; computação na nuvem; Big Data; segurança digital; 
manufatura aditiva; manufatura digital; integração de sistemas; digitalização; computação e 
nuvem; sistema de simulação; robótica avançada; e inteligência artificial.

O que financia

Quem 
Pode ser

Financiado

Prazo
Máximo

Garantia Valor Mín. do Financiamento

Valor Máx. do Financiamento

Participação Taxa

Empresas com 
receita 

operacional 
bruta anual ou 

anualizada 
inferior a R$ 300 

milhões.

Até
90% do 
investimento 

para empresas 
com faturamento 

de até 
R$ 4,8 milhões 

e 80% do 
investimento 

para empresas 
com faturamento 

acima de 
R$ 4,8 milhões. 

Até 
8 ANOS,
incluídos até 
24 MESES

de carência.

Aval dos sócios, 
hipoteca, 
alienação 

fiduciária de 
equipamentos 

adquiridos, fundo 
de aval FAMPE, 

carta garantia 
emitida por SGC, 

outras sob 
consulta.

R$ 150.000,00
para micro e pequenas empresas.

e R$ 300.000,00
para as demais.

R$ 3.000.000,00 para  
empresas com até R$16mi/ano de 

receita e R$ 5.000.000,00
para as demais.

Linha de financiamento

Pesquisa e desenvolvimento, ensaios testes e insumos necessários para os testes, 
prototipagem, projetos, aquisição de equipamentos, aquisição e adaptação de tecnologia, 
obras, instalações, matéria-prima para lote pioneiro, treinamento, instalação de planta em 
escala comercial, patenteamento, licenciamento, dentre outros. Capital de giro até 30% 
do valor do projeto.

Projetos de inovação 
no PR, envolvendo 

ineditismo no Brasil, 
desenvolvidos por 

empresas com 
faturamento anual de 

até R$ 90 milhões.

Projetos diversos para 
empresas com 

faturamento anual de 
até R$ 90 milhões, 

desde que instaladas 
em Parques 

Tecnológicos do PR 
devidamente 
registrados.

TJLP* + 1% 
ao ano para 

micro e pequena 
empresa.

TJLP* + 2% 
ao ano para 

média empresa.

TJLP* + 3% 
ao ano para 

micro e pequena 
empresa.

TJLP* + 4% 
ao ano para 

média empresa.

Até 8 ANOS
incluídos até 

24 meses
de carência.

R$ 150.000,00
para micro e pequenas empresas.

e R$ 300.000,00
para as demais.

R$ 10.000.000,00
por cliente/grupo econômico.

Até 90% 
do investimento 
para empresas 

com faturamento 
de até R$ 4,8 

milhões e 

80% 
do investimento 
para empresas 

com faturamento 
acima de 

R$ 4,8 milhões. 

Aval dos sócios, 
hipoteca, alienação 

fiduciária de 
equipamentos 

adquiridos, fundo de 
aval FAMPE, carta 

garantia emitida por 
SGC, outras sob 

consulta.

O que financia

Quem 
Pode ser

Financiado

Taxa com
Capital de

Giro

Prazo Máximo Valor Mínimo
do Financiamento

Valor Máximo
do Financiamento

Participação Taxa sem
Capital de

Giro

Garantia

Estudos e projetos, obras civis, montagens, instalações elétricas, instalações hidráulicas, 
móveis e utensílios, despesas pré-operacionais, P&D, treinamento, equipamentos 
credenciados no FINAME, licenciamento de softwares nacionais credenciados no 
BNDES e serviços correlatos, capital de giro associado limitado a até 30% do valor 
financiado (caso a caso), e outros investimentos sob consulta.

O que financia

Quem 
Pode ser

Financiado

Valor Mínimo do Financiamento

empresas investindo 
no PR e que irão 

operar o investimento 
(exceto clubes, 

sindicatos e setores 
vedados pela política 

operacional do 
BNDES e/ou do 

BRDE); Produtores 
rurais investindo no 

PR nos setores 
agropecuário, 

produção florestal e 
pesca.

Até 10 ANOS
incluídos 6 a 24 

meses de carência. 
Prazos diferenciados 

sob análise.

Garantia

Linha de
Financiamento

Taxa
a partir de

Participação
Máxima (%)

CNAE do
Projeto

R$ 50.000,00
para micro e pequenas empresas.

e R$ 300.000,00
para as demais.

Aval dos sócios e 
hipoteca livre de ônus 

no valor mínimo de 
130% do valor do 

financiamento. 
Outros tipos de 

garantia sob consulta.

Prazo Máximo MPME 
INVESTIMENTO 
(Grupo empresarial 
com até R$ 300mi de 
faturamento anual)

SELIC ou TLP* 
+ 4,95% a.a.
(taxa aprox. efetiva 
para Mar/20 – 
8,65%a.a.)

PF - A 
PJ - Todos100%

GRANDE  - 
PADRÃO (Grupo 
empresarial acima de 
R$300mi de 
faturamento anual)

Selic ou TLP* + 
5,15% a.a.
(taxa aprox. efetiva 
para Mar/20– 
8,90%a.a.)

PF - A02
PJ - Todos, exceto os 
contemplados com a 
condição Incentivada

100%

GRANDE  - 
INCENTIVADA 
(Grupo empresarial 
acima de R$300mi 
de faturamento 
anual)

SELIC ou TLP* + 
4,95% a.a
(taxa aprox. efetiva 
para Mar/20– 
8,65%a.a.)

PF - A (exceto 02)

PJ – E, D3511-5 (1), F4291-0; 
H491 (exceto 4912-4/03); H50 
(exceto H5099-8); H5231-1, P; 
Q (exceto 88), A (exceto 02), 
C10, H5211-7/01 e H5211-7/99 
(2), C25136, C252, C271, 
C27317, C2790202, C28 
(exceto C28534), C30113, 
C303, C193

100%

TLP (Taxa de Longo Prazo)
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/tlp-taxa-de-longo-prazo.

Linha de financiamento

TJLP*
para empresa 

com Receita até 
R$16mi/ano.

TJLP* + 1% 
ao ano para 

empresa com 
Receita entre 

R$16mi e 
R$300mi/ano.

* TJLP (Taxa Juros de Longo Prazo) fixada trimestralmente pelo Banco Central, atualmente em 4,94%a.a.

pesquisa e desenvolvimento, ensaios testes e insumos necessários para os testes, 
prototipagem, projetos, aquisição de equipamentos, aquisição e adaptação de tecnologia, 
obras, instalações, matéria-prima para lote pioneiro, treinamento, instalação de planta em 
escala comercial, patenteamento, licenciamento, dentre outros.

O que financia

Quem 
Pode ser

Financiado

Prazo
Máximo

Garantia Valor Mín. do Financiamento

Valor Máx. do Financiamento

Participação Taxa

Projetos de inovação 
no PR, envolvendo 

ineditismo no Brasil, 
desenvolvidos por 

empresas com 
faturamento anual de 

até R$ 90 milhões 
visando apoiar 

Empresas Brasileiras 
que tenham projetos 
em parceria com ICTs 

(Instituições 
Científicas, 

Tecnológicas e de 
Inovação - Lei 

13.243/16).

Até
100% do 

investimento. 
Porcentual 

mínimo de 15% 
com ICT’s dos 

itens financiáveis. 

Até 
11 ANOS,
incluídos até 

3 ANOS
de carência.

Aval dos sócios, 
hipoteca, 
alienação 

fiduciária de 
equipamentos 

adquiridos, fundo 
de aval FAMPE, 

carta garantia 
emitida por SGC, 

outras sob 
consulta.

Linha de financiamento

TJLP*
para micro e 

pequena 
empresa.

TJLP* + 1% 
ao ano para 

média empresa.

* TJLP (Taxa Juros de Longo Prazo) fixada trimestralmente pelo Banco Central, atualmente em 4,94%a.a.

R$ 150.000,00
para micro e pequenas empresas.

e R$ 300.000,00
para as demais.

R$ 3.000.000,00
para micro e pequenas empresas e

R$ 10.000.000,00
para as demais.

Componente ambiental de projetos enquadrados no Programa BRDE de Produção e 
Consumo Sustentáveis, nos quais haja redução da poluição, contribuição na qualidade 
ambiental ou diminuição do uso de recursos ambientais, com limite até 20% do Patrimônio 
Líquido da empresa/grupo econômico.  

O que financia

Obras civis, instalações, projetos e equipamentos para empreendimentos turísticos, obras e 
serviços reconhecidos pelo Ministério do Turismo - MTur como de interesse turístico e 
capital de giro.

O que financia

Quem 
Pode ser

Financiado

Prazo
Máximo

Garantia Valor Mínimo 
do Financiamento

Participação Taxa

Empresas, 
produtores rurais, 

cooperativas e 
municípios com 
sede e projeto 
nos Estados da 

região de 
atuação do 

CODESUL (PR, 
SC, RS e MS).

Até
100% do 

investimento.

Prazo de 
amortização de 
10 ANOS,
após prazo de 

carência de 
24 MESES.

Prazo de 
amortização de 
10 ANOS,
após prazo de 

carência de 
24 MESES.

Aval dos sócios, 
hipoteca, 
alienação 

fiduciária de 
equipamentos 

adquiridos e 
outras sob 
consulta.

A partir de 
EURIBOR 
3 MESES + 
5,34% a.a. 

sujeito a variação 
cambial do Euro

A partir de      
EURIBOR 
3 MESES + 
4,03% a.a. 

sujeito a variação 
cambial do Euro

* Euribor 3 meses (Euro Interbank Offered Rate) fixada pelo Banco Central Europeu, atualmente em -0,418%a.a. (Set/2019).

R$ 50.000,00
para micro e pequenas empresas.

e R$ 300.000,00
para as demais.

Linha de financiamento

Agência Francesa de Desenvolvimento

Projetos enquadrados no Programa BRDE de Produção e Consumo Sustentáveis, com limite até 
20% do Patrimônio Líquido da empresa/grupo econômico:

I PCH de passagem (barragens abaixo de 15m e reservatórios máximos de 1dia).
II Renovação de projetos de iluminação pública em áreas urbanas.
III Substituição de frotas convencionais de veículos urbanos de transporte de passageiros 

(ônibus) com novos ônibus eficientes.
IV  Instalação de painéis solares fotovoltaicos.
V Outros projetos que resultem em redução de poluição, contribuição na qualidade ambiental 

e/ou uma diminuição do uso de recursos naturais, podem ser analisados caso a caso pelo BEI. 

O que financia

Quem 
Pode ser

Financiado

Prazo
Máximo

Garantia Valor Mín. do Financiamento

Valor Máx. do Projeto
Investimento Total

Participação Taxa

Empresas, 
produtores rurais, 

cooperativas e 
municípios com 
sede e projeto 
nos Estados da 

região de 
atuação do 

CODESUL (PR, 
SC, RS e MS).

Até
75% do 

investimento. 

Aval dos sócios, 
hipoteca, 
alienação 

fiduciária de 
equipamentos 

adquiridos e 
outras sob 
consulta.

Linha de financiamento

* Euribor 3 meses (Euro Interbank Offered Rate) fixada pelo Banco Central Europeu, atualmente em -0,418%a.a. (Out/2019).

R$ 50.000,00
para micro e pequenas empresas.

e R$ 300.000,00
para as demais.

Banco Europeu de Investimento

      50.000.000,00
(cinquenta milhões de euros)

Até  10 ANOS,
incluídos 24 MESES 

de carência* para 
obra civil e 

instalações.

Até 60 MESES,
incluídos 12 MESES 

de carência* para 
equipamentos.

Quem 
Pode ser

Financiado

Prazo
Máximo

Garantia Valor Mín. do Financiamento

Valor Máx. do Financiamento

Participação Taxa

Empresas 
prestadoras de 

serviços que 
exerçam atividades 

econômicas 
relacionadas à 

cadeia produtiva do 
setor, conforme 

disposto no art. 21 e 
seu parágrafo único 
da Lei nº 11.771, de 
17 de setembro de 

2008.

Até
80% do 
investimento 

para obra civil e 
instalações.

Até
100% do 

investimento 
para 

equipamentos.

Aval dos sócios, 
hipoteca, 
alienação 

fiduciária de 
equipamentos 

adquiridos, fundo 
de aval FAMPE, 

carta garantia 
emitida por SGC, 

outras sob 
consulta.

Linha de financiamento

R$ 50.000,00
para micro e pequenas empresas.

e R$ 300.000,00
para as demais.

R$ 10.000.000,00
por cliente/grupo econômico.

De 6% a.a. + 
INPC 

para obra civil e 
instalações.

De 5% a.a. + 
INPC 

para 
equipamentos.

De 5% a.a. + 
INPC 

para capital de 
giro isolado.

Até 48 MESES,
incluindo até  6 

MESES de carência 
para capital 

de giro isolado.

Linha de financiamento


