
Credenciamento Produtos PPB 
Adaptações na Planilha de Cálculo do Índice de Nacionalização 
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INTRODUÇÃO 

• Com a introdução da nova planilha de credenciamento do BNDES 

os produtos que se credenciam pelo PPB passaram a ter que 

apresentar também a nova planilha preenchida: 

• No entanto, o cumprimento do índice mínimo de nacionalização continua não 

sendo necessário para esses produtos. 

• O desenvolvimento da planilha teve como foco os produtos que 

necessitam comprovar índice mínimo de nacionalização: 

• Esse modelo dificultou o preenchimento dos produtos que seguem o PPB por 

não atender a algumas especificidades do segmento. 

• Em virtude disso, o BNDES e a ABINEE iniciaram tratativas com o 

intuito de adequar a nova planilha: 

• Uma nova versão da planilha está em desenvolvimento no BNDES. 
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MUDANÇAS 

• O primeiro passo foi passar a identificar os produtos que seguem 

o PPB na aba Dados Gerais: 

• Introdução do Tipo de Produto “PPB – Automação e Informática” 

 

 

 

• Inclusão do campo “Portarias do PPB” 

 

 

• Inclusão do campo “Tipo de Produção PPB” com duas opções: 

• i) Terceirização Nula ou Parcial da Produção;  

• ii) Terceirização Total da Produção. 

 

0 
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MUDANÇAS 

MUDANÇAS DA ABA DADOS GERAIS 
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MUDANÇAS 

• O segundo passo foi criar abas específicas de Componentes e 

Fabricação Própria adequadas a realidade do segmento; 

• O sistema SigPlani foi tomado como base para essas adaptações; 

• As adaptações implantadas foram: 

• no campo Origem há apenas as opções Nacional e Estrangeira; 

• inclusão do campo Porcentagem SigPlani; 

• inclusão do campo Distribuição Nacional/Importada Permitida; 

• o valor dos componentes será feito apenas em moeda nacional e sem o 

registro dos impostos; 

• os valores de peso não precisam mais ser registrados. 
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MUDANÇAS 

• As informações monetárias têm seu registro dependendo do tipo 

de produção: 

• Terceirização nula ou parcial da produção: deve-se inserir o valor médio 

pago pelos componentes; 

• Terceirização completa da produção: na aba Dados Gerais é preciso 

informar o preço de aquisição do produto na empresa terceirizada, o valor dos 

componentes será estimado automaticamente pela proporção do SigPlani. 
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MUDANÇAS 

MUDANÇAS DA ABA COMPONENTES / FABRICAÇÃO PRÓPRIA (1) 
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MUDANÇAS 

MUDANÇAS DA ABA COMPONENTES / FABRICAÇÃO PRÓPRIA (2) 

As informações monetárias estão 

separadas por tipo de produção e 

dizem respeito apenas ao valor de 

aquisição bruto 

As informações sobre os fabricantes/ 

fornecedores dos componentes, dizem respeito 

apenas ao fabricante/fornecedor principal 
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MUDANÇAS 

• As abas Serviços e Mão-de-Obra não precisaram ser adaptadas: 

• Serviços: 

• no caso da produção nula ou parcialmente terceirizada a aba será preenchida quando 

houver algum processo terceirizado, se não houver terceirização a aba não precisa 

ser preenchida; 

• no caso da produção totalmente terceirizada a aba de serviços deve ser 

obrigatoriamente preenchida. 

• Mão-de-obra: 

• no caso da produção nula ou parcialmente terceirizada a aba deve ser 

obrigatoriamente preenchida; 

• No caso da produção totalmente terceirizada a aba deve ser preenchida caso existam 

etapas feitas internamente (ex: teste e embalagem). 
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