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Apoio do BNDES aos
Investimentos em Telecomunicações
e
Ações Emergenciais contra impactos da COVID-19
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A difusão da internet é uma das maiores prioridades do BNDES
Difusão tecnológica e Inovação
Orientações Estratégicas - As grandes agendas

Entregas para a Sociedade até 2022

O BNDES vem adotando medidas para minimizar os impactos da
pandemia do COVID-19 na economia
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Standstill // Suspensão do fluxo de pagamentos
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Capital de Giro // Micro, pequenas e médias empresas
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MPEs // Crédito para folha de pagamentos
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O BNDES conta com diferentes instrumentos para apoiar os
investimentos em redes de Telecomunicações
Modalidades de Apoio
Aquisição de Equipamentos e
Fibra

Aquisição de Materiais
Apoio ao plano de
investimento dos
provedores
Obra Civil

Capital de Giro Associado
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Aquisição de Equipamentos (i)

Cartão BNDES

Bens novos, insumos e serviços autorizados, expostos no site
www.cartaobndes.gov.br. O Cartão BNDES é emitido por
instituições financeiras credenciadas

Custo financeiro
total:

1,05% a.m.

Itens Financiáveis (exemplos)
 Equipamentos de telecomunicações
 Softwares prontos e serviços de desenvolvimento de
softwares sob encomenda, de websites corporativos e
de lojas virtuais

Prazos de:

Prazo de
parcelamento de 3
a 48 meses
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Aquisição de Equipamentos (ii)

BNDES FUNTTEL

Itens Financiáveis
 Equipamentos e Fibra Óptica desenvolvidos no País*

Custo financeiro
total a partir de:

TR + 2,57% a.a.

 Fibra óptica limitada a 60% do valor total do projeto
Prazos de:

Até 10 anos
(2 a 3 anos de carência)

* Reconhecidos como Bens Desenvolvidos no País pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) nos termos da
Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, e que pertençam às posições NCM 85.17 ou 8544.70
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Finem Telecomunicações

BNDES FINEM TELECOMUNICAÇÕES

Investimentos para a universalização da banda larga,
implantação, expansão e modernização de redes de
telecomunicações
Itens financiáveis
 estudos e projetos
 obras civis
 montagens e instalações





móveis e utensílios
treinamento
máquinas e equipamentos nacionais (credenciados no BNDES)
capital de giro associado, etc.

Custo financeiro
total a partir de:

IPCA + 3,20% a.a. *
* Definida no mês da
contratação. Taxa considerando
contratação em Mar/2020

Prazos de:

Até 10 anos
(2 a 3 anos de carência)
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FINAME DIRETO

BNDES FINAME DIRETO

Itens Financiáveis
 Aquisição de equipamentos+ fibra + capital de giro
associado (até 30% adicionais)
 Aquisição de Materiais com fabricação nacional (ver lista de
NCMs e CSTs no Portal BNDES)

Custo financeiro
total a partir de:

IPCA + 3,20% a.a. *
* Definida no mês da
contratação. Taxa considerando
contratação em Mar/2020

 IOF = 0%!
Prazos de:

Até 10 anos
(2 a 3 anos de carência)
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Debêntures Corporativas
Debêntures Corporativas
Emissões que se destinem a financiar:
 investimentos em ativos fixos
 capital de giro
 pesquisa e desenvolvimento
 fusões, incorporações e aquisições, nos casos em que os
ganhos de escala e escopo advindos da consolidação
sejam importantes para impulsionar o crescimento
posterior
 reestruturação e alongamento de dívidas
 outras finalidades que não as descritas nas alíneas
anteriores, desde que justificáveis para o
desenvolvimento da sociedade emissora

Custo financeiro
total a partir de:

Definição em cada
emissão

Prazos a partir
de:

4 anos
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Fluxo do Pedido de Financiamento

30 a 90 dias

• Análise cadastral e
jurídica do
beneficiário e
garantidores
• Limite de crédito

30 a 90 dias

• Cliente seleciona a
linha de
financiamento*

• Análise das
garantias a serem
constituídas**
• Indicadores de
efetividade são
pactuados

Até 60 dias

• Condições
estabelecidas são
atendidas para
contratação

• Contrato de
recebíveis (quando
aplicável) é
• Minuta do Contrato
negociado em
é definida entre as
paralelo
partes

• Recursos liberados
em 3 a 4 tranches
conforme utilização;
• Acompanhamento
físico e financeiro
conforme contrato e
garantias fornecidas

* Algumas linhas como Finem Telecom podem demandar o envio de projeto
** Informações adicionais para aprofundamento da viabilidade financeira, aspectos ambientais etc. podem ser demandas pela equipe BNDES
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Garantias tipicamente aceitas para financiamento a PSTs

Alternativas

Garantias usualmente utilizadas

Taxa de Risco

1

Título Público

Custodiados ao BNDES com 100% do valor

+ 0,07% a.a.

2

Fiança Bancária

Banco com limite de crédito para operar no
BNDES

+ 0,25% a.a.

3

4

5

Fiança do
Controlador

+

Recebíveis

+

Imóveis

Dispensa de Garantia (pessoal e/ou real)

Necessário contratar Banco para controlar a parte
da receita do PST (recebíveis) dada como
garantia exclusiva ao BNDES
No valor de 130% (avaliação do imóvel pelo
BNDES)
Em função da análise de risco do BNDES, a
garantia pessoal e/ou real pode(m) ser
dispensada(s)

(*) Para essa estrutura de garantia, a taxa de risco é calculada de acordo com a análise da Área de Crédito do BNDES

+ 0% a 5,5%
a.a. (*)
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Obrigado.
Fale conosco: 0800 702 6337
www.bndes.gov.br/faleconosco
DESUL: (11) 3512-5100
desul@bndes.gov.br

www.bndes.gov.br
facebook.com/bndes.imprensa
twitter.com/bndes_imprensa
youtube.com/bndesgovbr

Ouvidoria: 0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvidoria

slideshare.net/bndes

