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APRESENTAÇÃO
O mais novo produto, o BNDES FINAME Materiais Industrializados,
financia insumos para a produção incluindo mais 2.500 itens.
É uma solução que pode ajudar a minimizar os efeitos da pandemia da
COVID-19, na gestão do fluxo de caixa e na previsão de caixa futuro.

Essa linha oferece limite de crédito por 2 anos e é possível obter
reembolso dos materiais adquiridos nos 6 meses anteriores à
assinatura do contrato.
Esse produto é contratado indiretamente, ou seja, está disponível nos
bancos repassadores do BNDES.

Este E-book explica como as empresas podem se beneficiar e as
condições financeiras do novo BNDES FINAME Materiais
Industrializados.

O Núcleo de Acesso ao Crédito - NAC é um serviço
de apoio às micro, pequenas e médias
empresas industriais, prestado pelas Federações
Estaduais de Indústrias e coordenado pela CNI.
Tem o objetivo de orientar no processo de
captação de recursos para viabilizar investimentos e a
operação do setor industrial, contribuindo para a
modernização, o aumento da competitividade e
a ampliação da capacidade produtiva.
O NAC, presente em 22 estados, está treinado e apto a
orientar as empresas no acesso ao recurso.
Em caso de dúvidas ou maiores informações,
procure o NAC mais perto da sua empresa.
Acesse: www.cni.com.br/nac
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O QUE É A LINHA BNDES FINAME
MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS?
É a linha para financiamento para aquisição de bens
industrializados por empresas de todos os portes.

QUAL A FINALIDADE DA LINHA BNDES FINAME
MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS?
A linha tem a finalidade para a aquisição de insumos para sua
produção, renovar seu estoque ou fazer alguma ampliação.
Essa linha oferece um limite de crédito por 2 anos e é possível
obter reembolso dos materiais adquiridos nos últimos 6 meses
anteriores a assinatura do contrato.
A abertura de crédito é efetuada mediante negociação
com os agentes financeiros credenciados pelo BNDES.

QUAIS SÃO OS MATERIAIS QUE PODEM SER
FINANCIADOS PELO BNDES FINAME
MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS?
Podem ser financiados aproximadamente 2.500 itens
industrializados, com agilidade e menos burocracia, sem a
necessidade de credenciamento: são bens industrializados, de
fabricação nacional, a serem empregados no exercício da
atividade econômica do cliente, exceto alimentos, bebidas,
combustíveis, lubrificantes e itens passíveis de serem
credenciados no BNDES. VEJA AQUI a lista dos materiais que
podem ser financiados.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO PODEM SER FINANCIADOS
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COMO SERÁ VERIFICADO SE OS
BENS INDUSTRIALIZADOS SÃO
DE PRODUÇÃO NACIONAL?
A verificação de que os bens financiados são de produção
nacional será por meio do Código de Situação Tributária (CST),
ou do Código de Situação da Operação no Simples Nacional
(CSOSN), na hipótese de fornecedor optante pelo regime do
Simples Nacional.
Será permitido o financiamento à aquisição dos bens que
possuam conteúdo de importação inferior ou igual a 40%, ou
que cumpram o Processo Produtivo Básico (PPB) classificados
com os códigos iniciados com 0 (zero), 4(quatro) e 5 (cinco).

QUEM PODE TER ACESSO
A LINHA DE CRÉDITO BNDES FINAME
MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS?
As empresas de todos os portes, conforme classificação BNDES:
CLASSIFICAÇÃO
Micro

RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL
Menor ou igual a R$ 360.000,00

Pequena

Maior que R$ 360.000,00 e menor ou
igual a R$ 4.800.000,00

Média I

Maior que R$ 4.800.000,00 e menor ou
igual a R$ 90.000.000,00

Média II

Maior que R$ R$ 90.000.000,00 e menor
ou igual a R$ 300.000.000,00

Grande Empresa

Maior que R$ 300.000.000,00
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QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES DA LINHA
BNDES FINAME MATERIAIS
INDUSTRIALIZADOS?
Taxa de Juros é composta por:
TFB (Taxa Fixa do BNDES) ou TLP
(atrelada ao IPCA) ou SELIC
+ 1,15% a.a. (remuneração do BNDES)
+ Spread (do agente financeiro)
O prazo total de financiamento:
Até 84 meses e carência de até 24 meses, limitada a 12
meses, caso seja utilizada a TFB.
Os prazos e as taxas de juros deverão ser negociados caso
a caso, uma vez que a operação é um produto contratado
por meio do Agente Financeiro Credenciado.

QUAIS SÃO AS GARANTIAS EXIGIDAS?
As garantias são negociadas entre o cliente e a instituição
financeira, portanto dependem da análise de crédito que
podem variar de uma instituição financeira para outra, a
empresa pode complementar as garantias com o Fundo
Garantidor para Investimentos BNDES FGI.
Saiba mais acessando a Cartilha FGO
e FGI – Fundos Garantidores de
Risco de Crédito. Acesse, AQUI!
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QUAL É O VALOR MÁXIMO PARA
FINANCIAMENTO NA LINHA BNDES FINAME
MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS?
O limite de financiamento por operação é de R$ 20 milhões,
e não existe um piso mínimo.
O limite por cliente é de R$ 150 milhões, a cada período de
12 meses.
A PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DO BNDES É DE 100%

COMO FAÇO PARA SOLICITAR E UTILIZAR O
FINANCIAMENTO DO BNDES FINAME
MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS?
A solicitação pode ser feita por meio de uma instituição
financeira credenciada (agente financeiro) de sua
preferência, com a estimativa de necessidade de
financiamento ou fluxo futuro de aquisições dos bens
elegíveis, que informará a documentação necessária,
analisará a possibilidade de concessão de crédito e
negociará as garantias.
Após aprovada, a operação será encaminhada ao BNDES para
homologação e posterior liberação dos recursos, mediante
indicação de chave das Notas Fiscais Eletrônicas – NFE.
O BNDES verifica automaticamente os requisitos e a
liberação dos recursos é efetuado diretamente na conta do
tomador do financiamento.
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CLIQUE, AQUI E ENCONTRE A REDE DE
AGENTES
FINANCEIROS
CREDENCIADOS
BNDES

PASSO A PASSO PARA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO

1

Entrar em contato com seu banco de relacionamento;

2

Negociação com seu banco sobre taxas, prazos, garantias etc. Não há
necessidade de informar os materiais serão adquiridos;

3

O Banco enviará a proposta para homologação do BNDES;

4

Após análise em tempo real, o BNDES realiza a liberação de recursos
mediante indicação de chave das Notas Fiscais Eletrônicas, diretamente
na conta do tomador de crédito; e

5

Para novas operações, durante a validade do limite de crédito aprovado
pela instituição financeira, não haverá restrições quanto ao número de
operações, nem da quantidade máxima de NFE.

Ssolicitação pode ser efetuada por
meio do Canal MPME Acesse, AQUI!

O BNDES não realiza ligações e não encaminha links em e-mail, SMS ou
aplicativos de mensagens com oferta de produtos, solicitação de atualização
cadastral ou senha para nenhum de seus produtos.

Em caso de dúvidas acesse os canais de atendimentos do
BNDES ou procure um NAC perto de você.
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS DO BNDES
FINAME MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS?

1

Limite de crédito com liberdade para utilizar ou não os recursos por até
2 anos, com prazo de pagamento até 84 meses, definido junto ao agente
financeiro;

2

Permite reembolso das notas fiscais emitidas até seis meses antes da
contratação do financiamento;

3

Ampla variedade de bens financiáveis, pois podem ser financiados
aproximadamente 2.500 itens industrializados;

4

Agilidade na aquisição do financiamento e flexibilidade no uso dos
recursos, uma vez que podem ser feitas aquisições de produtos de
diversos fornecedores, sem necessidade de credenciamento no CFI
(padrão FINAME);

5

Eficiência na gestão do fluxo de caixa; e

6

Menos burocracia na aquisição e acompanhamento do contrato com
escopo simplificado – apenas apresentação da Nota Fiscal do produto
adquirido.

CONHEÇA ALGUMAS DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS
DO BNDES ACESSANDO OS LINKS ABAIXO
BNDES CRÉDITO PEQUENAS EMPRESAS
BNDES CRÉDITO EMERGENCIAL SUPORTE A EMPREGOS
BNDES SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS

Em caso de dúvidas ou maiores
informações, procure o NAC mais perto
da sua empresa.
Para consultar os contatos, acesse:
www.cni.com.br/nac
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