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BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES 
 
 

CIRCULAR AST Nº 04/2020-BNDES 
 
Atualiza a Lista de Produtos, Linhas e Programas 
Passíveis de Outorga de Garantia pelo Fundo 
Garantidor para Investimentos – FGI.  

 
 
O Superintendente da Área de Saneamento, Transporte e Logística comunica aos 
Agentes Financeiros a alteração a seguir da Lista de Produtos, Linhas e Programas 
Passíveis de Outorga de Garantia pelo Fundo Garantidor para Investimentos – FGI: 
 

1- Operações com recursos do Sistema BNDES: 

1.1- Inclusão da Linha BNDES de Renegociação Emergencial de Operações 
Indiretas Automáticas – BNDES Renegociação Emergencial. 

 

 

A presente Circular tem início de vigência imediato, revogando-se a Circular AST nº 
02/2019, de 08.11.2019. 

 
 

Rio de Janeiro, 30 de Março de 2020. 
 
 
 

Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos 
Superintendente da Área de Saneamento, 

Transporte e Logística
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LISTA DE PRODUTOS, LINHAS E PROGRAMAS PASSÍVEIS DE OUTORGA DE 
GARANTIA PELO FUNDO GARANTIDOR PARA INVESTIMENTOS – FGI 

1. OPERAÇÕES COM RECURSOS DO SISTEMA BNDES 

Produtos, Linhas e Programas passíveis de Cobertura pelo Fundo Garantidor para 
Investimentos – FGI em operações de financiamento do BNDES e da FINAME 
diretamente ou por intermédio de seus Agentes Financeiros, observados os 
dispositivos constantes do Estatuto e dos Regulamentos de Operações do FGI.  

1.1. GARANTIA DIRETA EM OPERAÇÕES DE REPASSE: 

1.1.1 Linhas de financiamento do Produto BNDES Exim: 

 Pré-embarque; 

 Pré-embarque Empresa Âncora. 

1.1.2 Linhas de financiamento do Produto BNDES Finame: 

 BK Aquisição e Comercialização; 

 BK Produção;  

 Moderniza BK; 

 Materiais Industrializados. 

1.1.3 Linhas de financiamento do Produto BNDES Automático: 

 Micro, Pequenas e Médias Empresas – Projetos de Investimento;  

 Emergencial; 

 Empréstimo para Micro e Pequenas Empresas; 

 Crédito Médias Empresas. 

1.1.4 Programas de financiamento: 

 BNDES MPME Inovadora – Programa BNDES de Apoio a Micro, Pequena e 
Média Empresa Inovadora; 

 Programa Fundo Clima, no Subprograma Máquinas e Equipamentos 
Eficientes (operações no âmbito do Produto BNDES Finame). 
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1.1.5 Linhas/Programas de refinanciamento/renegociação: 

 Linha BNDES de Renegociação Emergencial de Operações Indiretas 
Automáticas – BNDES Renegociação Emergencial 
 

 Programa BNDES para Composição de dívidas – Pro – CDD 
 
 
Orientações pertinentes às operações no Pro-CDD: 
 
a) Cada operação do Pro-CDD com garantia do FGI poderá contemplar 

apenas uma operação de origem, necessariamente do mesmo agente 
financeiro.  

b) A nova dívida objeto de composição com garantia do FGI apenas poderá 
contemplar operação de origem que: (i) tenha garantia do FGI ativa, e (ii) 
não tenha sido objeto de pagamento de honra ou de protocolo de 
solicitação de honra com processamento ainda em aberto. 

c) O saldo devedor da operação renegociada será limitado à soma das 
parcelas vencidas e vincendas da operação objeto da composição, 
atualizadas pelos encargos contratuais de normalidade até a data da 
liquidação das mesmas. 

d) O valor garantido da nova operação será limitado ao somatório: (i) do 
valor máximo passível de Pagamento de Honra da operação de origem, 
apurado nos termos do Artigo 25 do Regulamento do FGI no momento 
do protocolo da solicitação, e (ii) do valor do ECG complementar devido 
em função da nova renegociação e multiplicado pelo percentual de 
garantia. 

e) O percentual máximo garantido na nova operação será limitado ao 
percentual da operação de origem. 

f) A nova operação deverá preservar as mesmas garantias constituídas 
para a operação de origem, ressalvadas as condições de liberação ou 
substituição previstas no Artigo 10 dos Regulamentos do FGI. 
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2 OPERAÇÕES DE FGI CRÉDITO LIVRE 

Linhas e Programas de Financiamento passíveis de cobertura pelo Fundo Garantidor 
para Investimentos – FGI em operações contratadas com recursos não originados do 
Sistema BNDES, observados os dispositivos constantes do Estatuto e dos 
Regulamentos de Operações do FGI.   

2.1 LINHAS DE INVESTIMENTO EM ATIVOS FIXOS PRODUTIVOS OU 
DESTINADAS À AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: 

2.1.1 Condições do crédito: 

 Prazo total da operação: entre 24 (vinte e quatro) e 120 (cento e vinte) meses; 

 Prazo de carência: até 12 (doze) meses ou um terço do prazo total, o que for 
menor; 

 Capital de giro associado ao investimento: limitado a 20% (vinte por cento) do 
valor total do crédito. 

2.1.2 Condições da garantia: 

 Percentual garantido: até 80% (oitenta por cento) do valor do financiamento; 

 Taxa de Atualização da Garantia: Taxa Média Referencial do Sistema de 
Liquidação e Custódia – Selic. 

2.2 PROGRAMAS DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP): 

2.2.1 Condições do crédito: 

 Abrangência: financiamentos concedidos por meio dos Programas Inovacred e 
Inovacred Expresso;  

 Prazo total da operação: entre 24 (vinte e quatro) e 120 (cento e vinte) meses; 

 Prazo de carência: até 24 (vinte e quatro) meses. 

2.2.2 Condições da garantia: 

 Percentual garantido: até 80% (oitenta por cento) do valor do financiamento; 

 Taxa de Atualização da Garantia:  

a) Inovacred: Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP descontada de 3% (três 
por cento) ao ano (remuneração do Agente Financeiro). 

b) Inovacred Expresso: Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP. 

2.3 LINHAS DE CAPITAL DE GIRO  

2.3.1 Condições do crédito: 

 Prazo total da operação: até 60 (sessenta) meses; 
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 Prazo de carência: até 12 (doze) meses ou um terço do prazo total, o que for 
menor; 

 É vedada a retenção de recursos da operação garantida pelo FGI para 
pagamento total ou parcial de débitos preexistentes da beneficiária perante o 
Agente Financeiro;  

 É vedada a inclusão de cláusula no contrato de financiamento com a 
beneficiária que a obrigue a utilizar recursos da operação garantida pelo FGI 
para pagamento total ou parcial de débitos preexistentes perante o Agente 
Financeiro.  

2.3.2 Condições da garantia: 

 Percentual garantido: até 80% (oitenta por cento) do valor do financiamento; 

 Taxa de Atualização da Garantia: Taxa Média Referencial do Sistema de 
Liquidação e Custódia – Selic. 

 

2.4 LINHA DE REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO GERAL DE TURISMO - 
FUNGETUR 

2.4.1 Condições do crédito: 

 Prazo total da operação: entre 24 (vinte e quatro) e 120 (cento e vinte) meses; 

 Prazo de carência: 

a) Em operações destinadas exclusivamente à aquisição de máquinas e 
equipamentos para empreendimentos turísticos: até 12 (doze) meses ou um 
terço do prazo total, o que for menor; 

b) Em operações destinadas à implantação, ampliação, modernização ou 
reforma de empreendimentos turísticos: até 36 (trinta e seis) meses ou um 
terço do prazo total, o que for menor; 

 Capital de giro associado ao investimento: limitado a 20% (vinte por cento) do 
valor total do crédito. 

2.4.2 Condições da garantia: 

 Percentual garantido: até 80% (oitenta por cento) do valor do financiamento; 

 Taxa de Atualização da Garantia: Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 
INPC; 

 O Agente Financeiro deve assumir a responsabilidade exclusiva pelo risco de 
crédito, perante o FUNGETUR, das operações firmadas com beneficiários 
finais a serem objeto de garantia do FGI; e  

 É vedada a outorga de garantia do FGI a operações com taxa de juros ao 
tomador, pré ou pós-fixada, descontada do spread do Agente Financeiro, 
inferior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, devendo ser 
previamente habilitadas perante o Administrador do FGI operações nessas 
condições. 
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2.5 LINHAS CONDICIONADAS À PRÉVIA HABILITAÇÃO DO ADMINISTRADOR 
DO FGI: 

 Linhas de financiamento que contemplem operações de crédito com taxa de 
juros ao tomador, pré ou pós-fixada, descontada do spread do Agente 
Financeiro, inferior à Selic. 

2.6 OPERAÇÕES VEDADAS 

2.6.1 Não serão passíveis de cobertura pelo FGI Crédito Livre as 
operações:  

 agrícolas ou de crédito rural;  

 de arrendamento mercantil;  

 de microcrédito no âmbito do  Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado – PNMPO e no âmbito do Produto BNDES 
Microcrédito;   

 de crédito imobiliário;  

 de crédito rotativo; e 

 indexadas em moeda estrangeira.  

2.6.2 Não são passíveis de cobertura pelo FGI quaisquer investimentos ou 
gastos de qualquer natureza no âmbito dos seguintes setores: 

 Comércio de armas no País (CNAE 4789-0/09); 

 Atividades bancárias / financeiras (CNAE Divisão 64 e Grupo 661); 

 Motéis, saunas e termas (CNAE 5510-8/03 e 9609-2/05); e 

 Relacionados a jogos de prognósticos e assemelhados (CNAE 8299-
7/06 e Classe 9200-3). 

2.6.3 Não são passíveis de cobertura pelo FGI quaisquer investimentos ou 
gastos de qualquer natureza que se destinem aos seguintes 
empreendimentos: 

 Empreendimentos imobiliários, tais como edificações residenciais, 
edificações comerciais destinadas à revenda, empreendimentos 
comerciais destinados a aluguéis de escritórios, time-sharing, hotel-
residência e loteamento; 

 Empreendimentos do setor de mineração que incorporem processo de 
lavra rudimentar ou garimpo; e 

 Ações e projetos sociais contemplados com incentivos fiscais. 
 


