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CIRCULAR SUP/ADIG Nº 27/2020-BNDES 
 
 
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2020. 
 
 
Ref.: Produto BNDES Finame (Circular SUP/AOI Nº 43/2018-BNDES, de 16.07.2018) e 

Sistema BNDES Online (Circular SUP/ADIG Nº 17/2018-BNDES, de 26.12.2018). 
 
Ass.: Linha Materiais Industrializados do Produto BNDES Finame.  
 
 

O Superintendente da Área de Operações e Canais Digitais – ADIG, no uso de suas 
atribuições, COMUNICA às Instituições Financeiras Credenciadas a alteração da Linha 
Materiais Industrializados do Produto BNDES Finame, procedendo-se, em razão disso, às 
seguintes alterações: 

1. Inclusão do subitem 8.1.10 na Circular SUP/ADIG Nº 17/2018-BNDES, de 
26.12.2018, que disciplina o Sistema BNDES Online, para permitir o protocolo de 
operações com Beneficiárias Finais de controle de capital estrangeiro, cuja atividade 
financiada não esteja especificada no Decreto nº 2.233, de 23.05.1997, e suas 
alterações, desde que os itens financiados não sejam incluídos em seus ativos fixos, 
nos seguintes termos: 

“8.1.10. Poderão ser realizadas operações no âmbito da Linha MATERIAIS 
INDUSTRIALIZADOS com Beneficiárias Finais sediadas no País, cuja 
maioria do capital votante ou o controle pertença, direta ou indiretamente, 
por pessoa física ou jurídica domiciliada ou sediada no exterior, mesmo 
que atividade econômica objeto do financiamento não esteja especificada 
no Decreto nº 2.233, de 23.05.1997, e suas alterações, desde que os itens 
financiados não sejam incluídos em seus ativos fixos.” 

2. Inclusão do inciso XIII no item DECLARAÇÕES DA BENEFICIÁRIA FINAL das 
“Condições a serem observadas pelas INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
CREDENCIADAS na contratação de quaisquer operações com as BENEFICIÁRIAS 
FINAIS independentemente do Custo Financeiro adotado” do Anexo V (Condições a 
Serem Observadas na Contratação) à Circular SUP/AOI nº 43/2018-BNDES, de 
16.07.2018, nos termos abaixo, a ser observado exclusivamente quando se tratar 
de operação de crédito no âmbito da Linha Materiais Industrializados ao amparo do 
Produto BNDES Finame com Beneficiária Final sediada no País, cuja maioria do 
capital votante ou o controle pertença, direta ou indiretamente, por pessoa física ou 
jurídica domiciliada ou sediada no exterior, e a atividade econômica objeto do 
financiamento não esteja especificada no Decreto nº 2.233, de 23.05.1997, e suas 
alterações: 

 
“XIII.  A BENEFICIÁRIA FINAL, sediada no País, cuja maioria do capital votante ou 

o controle pertença, direta ou indiretamente, por pessoa física ou jurídica 
domiciliada ou sediada no exterior, e a atividade econômica objeto do 
financiamento não esteja especificada no Decreto nº 2.233, de 23.05.1997, e 
suas alterações, no caso de operação de crédito no âmbito da Linha Crédito 
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Materiais Industrializados ao amparo do Produto BNDES Finame, declara que 
os itens objeto deste financiamento não foram incluídos em seus ativos fixos.” 

 

Ficam mantidos os demais critérios, condições e procedimentos operacionais fixados nas 
Circulares SUP/AOI Nº 43/2018-BNDES, de 16.07.2018 e SUP/ADIG Nº 17/2018-BNDES, 
de 26.12.2018 e seus respectivos Anexos, os quais estarão disponíveis, na íntegra, 
devidamente atualizados, no endereço eletrônico do BNDES: http://www.bndes.gov.br. 

Esta Circular entra em vigor na presente data, aplicando-se às operações protocoladas no 
BNDES, para homologação, a partir de 22.05.2020. 

 

 

Marcelo Porteiro Cardoso 
Superintendente 

Área de Operações e Canais Digitais 
BNDES 


