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Crise fiscal, forte recessão econômica e Lava Jato

Elevado endividamento de empresas e famílias

Desemprego alto e em elevação

Capacidade ociosa na indústria

 Investimento em queda

Concessões interrompidas / insegurança jurídica

Desembolsos suspensos de exportações de serviços de engenharia

BNDES: Atuação // O que encontramos
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PSI x Investimentos na Indústria

Fontes: IBGE, BNDES, IPEA. 

100,0

115,3 117,8 115,0
119,6

115,5 105,1
100,0

237,8

132,6

114,8

207,8

158,0

81,2
75

95

115

135

155

175

195

215

235

255

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investimento em bens de capital da Indústria e PSI 
(2009 = 100)

CA_Industria PSI

PSI não conseguiu elevar investimentos em BK



Ao final de 2016 voltamos aos níveis de...
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AGROPECUÁRIA

Fontes: IBGE e IPEA
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BNDES: formas de atuação // Como apoiamos (2016)

Desembolsos: 

R$ 88,3 bilhões 

Tipo de operação (%)

45%
55%

Operações diretas 

Operações indiretas
Indústria

Infraestrutura

Agropecuária

Comércio e serviços

Desembolsos: 

R$ 88,3 bilhões

Setor de Atividade

21%
34%

29%

16%
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BNDES: Desembolso por ano da aprovação
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Sinais da retomada: Produção industrial interanual volta a crescer após 34 meses

Fonte: IBGE.

• PIB do 1T/2017 será positivo pelo desempenho da indústria
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Sinais da retomada

1 Boletim Focus do BCB, 10/03/2017. 

Crescimento de 35% das aprovações BNDES Finame 1Bim/17 x 1Bim/16
Criação de 35.000 vagas de emprego formal em fevereiro apos quase dois anos de queda
Sucesso nos leilões de aeroportos,

com expressiva competição, ágio e volume de investimentos
Revisão da tendência de rating do pais pela Mudes
Expansão real da arrecadação federal
Recuperação dos indicadores de confiança
Evolução positiva nos preços dos ativos

Expectativas1:
PIB 2017 = 0,48% (equivalente a um crescimento trimestral anualizado de 2,5%)
IPCA 2017 = 4,19%
Produção Industrial 2017 = 1,22%
Selic fim 2017 = 9,0%
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 Devolução de R$ 100 bilhões ao Tesouro Nacional

 Aproximação com os órgãos de controle

 Internacionalização da JBS – Posicionamento com sucesso da 

BNDESPAR

 Financiamento para capital de giro

 Leilão da CELG

 Força-tarefa para concessões interrompidas, revisão das condições de 

financiamento de infraestrutura, linha para revitalização de ativos

BNDES: formas de atuação // O que já fizemos
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 Exportação de serviços de engenharia – Definição de novos critérios 

acordados com o TCU: Termo de Compliance, economicidade, 

acompanhamento e efetividade. Retomada gradual

 Revisão abrangente das políticas operacionais do Banco

 Foco nas MPME – porte das empresas; ampliação dos prazos no 

Finame; redução nos prazos para análise e liberação dos créditos; 

relacionamento digital; ampliação dos canais de distribuição; ampliação 

de uso do FGI

 Revisão das condições de fianças para o completion de projetos

BNDES: formas de atuação // O que já fizemos
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Cronograma das concessões

Distribuição Energia1 1T / 20186

Lotex 1 4T / 2017

Saneamento 1T / 2018

Novas frentes de atuação

Municípios: acordos de cooperação técnica tendo como foco prioritário projetos nas áreas 

de iluminação pública

Estados: programa de desestatização das distribuidoras de gás natural
1 CEAL (Alagoas), CEPISA  (Piauí), Boa Vista (Roraima), CERON (Rondônia), Eletroacre (Acre) e Amazonas.
2 Acre, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

BNDES: formas de atuação // O que já fizemos

LeilãoProjetosCarteira atual Status

estudos contratados e em realização 

estudos contratados e em realização 

Saneamento² 2T / 20185 editais em preparação 

AL, AM realizado pregão contratação consultoria 

Saneamento 1T / 2018MA, PA pregão consultoria em realização hoje 

Saneamento 1T / 2018PE, SE pregão consultoria em 21/03 

Saneamento 1T / 2018RO contratação consultoria em abril/17 
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BNDES: O que já fizemos - Novas políticas operacionais

Novas condições de financiamento: prazo, custo e indução de investimentos 

para aumento da produtividade e das externalidades para a sociedade

Ampliação de acesso ao crédito e a garantias

Agilidade e simplificação: meta de 180 dias 

para análise de operações não automáticas

Novas POs: Foco nos atributos dos projetos, substituindo foco no setor –

incentivos horizontais
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CONSOLIDAÇÃO dos instrumentos de financiamento, 

EVITANDO SOBREPOSIÇÕES: de 101 para 50

Revisão dos PROCESSOS INTERNOS visando MAIOR 

AGILIDADE na concessão de financiamentos

Orientações estratégicas // Simplificação
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Alocação prioritária de recursos em TJLP para investimentos para 

aumento da produtividade com maior retorno social que privado

INFRAESTRUTURA, MPMEs, INOVAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, MEIO 

AMBIENTE e EXPORTAÇÃO

Orientações estratégicas // Ênfases
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Exemplo: QUÍMICA

INDÚSTRIA II
35%

POs ANTIGAS

INOVAÇÃO

INCENTIVADA A: 80%

INDÚSTRIA E SERVIÇOS DIFUSORES DE TECNOLOGIA 

INCENTIVADA B: 60%

EXPANSÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA 

PADRÃO A: 30%

POs NOVAS

PROJETO 1

QUÍMICA VERDE

PROJETO 2

QUÍMICA FINA

PROJETO 3

FERTILIZANTES

Participação máxima em TJLP:

Orientações estratégicas // De foco em setor para foco em projeto
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BNDES Finem – Condições operações diretas // financiamento igual ou 

superior a R$ 20 milhões

LINHAS
PARTICIPAÇÃO

MÁXIMA EM TJLP *

QUALIFICADORES

PROJETOS DE INVESTIMENTO

A
80%

 Inovação

 Meio ambiente

 Projetos de MPMEs

 Educação, saúde, segurança e assistência social (atendimento público)

 Modernização da administração pública

B
60%

 Desenvolvimento territorial dos estados, Distrito Federal e municípios

 Educação, saúde e cultura (atendimento privado)

 Indústria e serviços difusores de tecnologia

 Indústria e serviços intensivos em conhecimento

 Produção de alimentos e biocombustíveis

A
30%

 Expansão da capacidade produtiva

B 0%  Demais investimentos

IN
C

E
N

T
IV

A
D

A
P

A
D

R
Ã

O

* É possível complementar o financiamento até 80% do investimento utilizando taxa de mercado.
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MPME: Agilidade, simplificação e acesso

Agilidade na concessão do crédito - redução prazo tramitação 
Finame de 30 para até 2 dias

Mudança na classificação das empresas de médio porte de até R$ 
90 milhões para até R$ 300 milhões de receita operacional bruta

Acesso a financiamento de até 80% do investimento em TJLP

Ampliação da cobertura do FGI de 70% para até 80% do 
financiamento

Ampliação do acesso a capital de giro associado à compra de 
máquinas e equipamentos

Expansão do prazo financiamento de 5 para 10 anos
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Criação de 

departamento 

dedicado ao 

monitoramento 

e avaliação dos 

projetos

Projetos de 

infraestrutura

acima de 

R$ 1 bilhão: 

avaliação 
externa

Demais projetos

acima de 

R$ 500 milhões:

avaliação 

externa

Orientações estratégicas //  Efetividade

Métricas para Avaliação e Revisão
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Governança 
corporativa

Responsabilidade 
socioambiental

Compliance Transparência

Indução a boas práticas corporativas

Orientações estratégicas // Governança
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Investimento em plantas industriais com características INÉDITAS ou que 

tenham como objetivo a produção de bens não-fabricados no Brasil

Aquisição de bens de informática e automação com tecnologia nacional

Apoio ao PLANO DE INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO

Apoio à Inovação // Linha incentivada A

Objetos passíveis de apoio
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Modalidade direta: financiamento

Valor Mínimo: R$ 10 milhões*

Custo: TJLP + 1,7% + Taxa de Risco de Crédito

Participação: até 80%

Prazo: até 12 anos

Garantias: definidas na análise

Inovação // Financiamentos

Condições – Linha incentivada A

* Para projetos protocolados a partir de abril / 2017

FUNTEC: Fundo tecnológico não reembolsável
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Cartão BNDES

Financiamento a etapas do processo de Inovação e Serviços de P,D&I

BNDES MPME Inovadora

Aumento da competitividade das MPMEs, financiando os investimentos 

necessários para a introdução de inovações no mercado 

 Definição de critérios objetivos para enquadramento pelo agente financeiro 

e o BNDES

BNDES Soluções Tecnológicas

Apoio ao mercado nacional de transferência de tecnologias / know-how, 

financiando empresas e demais instituições que desejem adquirir soluções 

para inovar em seus produtos e processos. 

Inovação // Apoio indireto
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Carteira diversificada 
e rentável

Posicionamento como
principal investidor

líder nas discussões
indutor do mercado

FUNDOS DE INVESTIMENTO

CAPITAL SEMENTE E VENTURE

Capital semente:
2007 - Criatec I

2013 - Criatec II

2016 - Criatec III

43 Fundos, mais de 150 empresas investidas de 18 setores, 

R$ 3 bilhões em capital comprometido, alavancando R$ 16 bilhões

Inovação // Apoio via participação acionária
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Inova Mineral: divulgação dos resultados da 1ª seleção em 20 de março

Estudo de Internet das Coisas: cidades inteligentes, manufatura 4.0. 

Estudo pronto em set/17

Novos fundos de investimentos: contratação de 8 novos fundos de 

Venture Capital, 5 de Private Equity e 4 novos produtos prevista para 

2017/2018. 

Inovação // Ações em andamento

Articulação institucional: manter e reforçar agenda de coordenação e 
cooperação com Sistema Nacional de Inovação e empresas – MEI
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