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 Processo de credenciamento no CFI 

 Informações da empresa 

 Informações dos produtos 

 PPB, PNP e metodologias setoriais específicas 

 FCC e emissão da nota fiscal 

 Credenciamento no Cartão BNDES 

Roteiro do treinamento 



 

ATENÇÃO! 

O BNDES NÃO credencia  nem indica quaisquer 

consultores, pessoas físicas ou jurídicas, como 

intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar 

operações com o próprio Banco ou com as 

instituições financeiras credenciadas a repassar 

seus recursos, bem como credenciamento de 

fabricantes.  

  





Credenciamento de 

máquinas e 

equipamentos 



Conceitos gerais 

Processo de credenciamento 

PPB, PNP e metodologias setoriais específicas 

FCC 

Emissão de Nota Fiscal para operação 

Agenda 



Formas de Apoio 

Projetos de Investimento 

  Aquisição de Máquinas Nacionais 

BNDES Automático, capital de giro e seus programas 

BNDES Finame e seus programas 

  Cartão BNDES  

BNDES Soluções Tecnológicas 

BNDES Finem 



Postos de Informações 



Financiar a aquisição, comercialização, 

produção e modernização de MÁQUINAS, 

EQUIPAMENTOS e COMPONENTES 

Objetivo 

 Credenciados no CFI 

 Novos 



Contrata a operação  
Autoriza entrega e faturamento  

Encaminha PL (até 180 dias)* 

Homologa a PAC 

Libera recursos 
para Agente Repassa ao 

  Fabricante em D+1 

Analisa a operação 
Preenche e envia PAC on-line 

Sistemática convencional 

* única prorrogação 90 dias 



Credenciar máquinas e equipamentos para que 

possam ser financiados nas linhas do BNDES 

Objetivo do credenciamento 

 Novos e nacionais 



Qual a razão para o BNDES exigir fabricação no 
país e conteúdo local nos equipamentos? 

Objetivo 

Financiamento 
de longo prazo 

Máquinas 
nacionais 

contrapartida 

Tecnologia 

Cadeia de 
fornecedores 

Empregos 
qualificados 



Credenciamento CFI 

Portal CFI 

Índice  

PPB 

PNP 

Metodologias 

específicas 

Credenciado (F ou FCC) 

Recredenciamento 

Não credenciado (NF) 

Alteração 

cadastral 

Reenquadramento 



Quem pode pedir o credenciamento? 

Fabricante de máquinas, 
equipamentos e 
componentes industriais; 

Estabelecida no Brasil; 

Com unidade industrial no 
país e capacidade instalada 
para fabricação de todo ou 
parte do produto a ser 
cadastrado; 

Apresentando atividade 
industrial. 

Empresa Fabricante Empresa de Engenharia 

Fornecedora de sistemas 
industriais; 

Responsável pela 
engenharia do sistema; 

Estabelecida no Brasil, com 
engenharia brasileira; 

Apresentando atividade de 
engenharia. 



O que pode ser credenciado? 

• Conjunto de componentes que operam 
integrados e em conjunto, gerando, 
transmitindo, transferindo ou 
recebendo energia; 

• Fabricado no Brasil pela empresa 
credenciada; 

• Produto atende ao critério de 
nacionalização. 

• Conjunto de máquinas ou 
equipamentos novos, com função 
produtiva; 

• Engenharia brasileira e da empresa 
credenciada; 

• Sistema atende ao critério de 
nacionalização. 

Máquina 

Sistema industrial 

• Conjunto de componentes que 
operam, interligados a máquinas ou 
integrados a um sistema, sem gerar ou 
transmitir energia; 

• Fabricado no Brasil pela empresa 
credenciada; 

• Produto atende ao critério de 
nacionalização. 

• Peça ou parte que integra uma 
máquina, equipamento ou sistema, 
sendo essencial ao seu funcionamento.  

Equipamento 

Componente 



O que pode ser credenciado? 

Componentes Sistema 

Máquina Equipamento 



Conceitos gerais 

Processo de credenciamento 

PPB, PNP e metodologias setoriais específicas 

FCC 

Emissão de Nota Fiscal para operação 



Processo de credenciamento 

Fabricante acessa o Portal  
CFI e cria um usuário master 

Insere todas as  
informações do produto 

(campos e upload) 

        Submete o pleito 
 ao BNDES 

Insere todas as  
informações da empresa 

(campos e upload) 



Passos iniciais 

Acesso ao site do Portal CFI (https://web.bndes.gov.br/CFI/) 

Este site é suportado pelos seguintes navegadores: Google 

Chrome 34 ou superior, FireFox 38 ou superior Internet Explorer 10 

ou superior. 



Fabricante não está em 

nenhum sistema do BNDES, 

mas é credenciado. 

Acesso ao sistema 

Fabricante tem login em um 

sistema do BNDES, mas não 

está habilitado para Portal 

Fabricante não está em 

nenhum sistema do BNDES, e 

não é credenciado. 



Acesso ao sistema 

Fabricante tem login em um 

sistema do BNDES e está 

habilitado para Portal 



Gestão de usuários 

Apenas o usuário Master CFI tem acesso a esta funcionalidade. 

Usuário Master: cadastrar no mínimo dois 



No caso de esquecimento da senha de um usuário qualquer (não master), apenas 

o master poderá inicializar a senha 

Gestão de usuários 



Passos iniciais 

Tela ao selecionar “Novo credenciamento” 

Caso as informações da empresa não estejam atualizadas 

(maior que 2 anos), o Portal irá para o Formulário da empresa. 

Caso as informações da empresa estejam atualizadas (menor 

que 2 anos), o Portal irá para o Formulário do produto. 



• Cartão CNPJ com todos os CNAES da pleiteante e empresas do grupo 

econômico (industrial) 

• Contrato social, detalhando a participação de cada um dos sócios no fabricante 

• Balanço patrimonial completo dos últimos 3 anos, com detalhamento de 

fabricação própria, revenda, serviços, outros, exportação, revenda de 

importado e P&D 

• Informações de pessoal, caso não esteja na RAIS: P&D, projeto, produção e 

outros, separando nível médio, superior e outros 

• Documentação da estrutura física, detalhando terreno, P&D, projeto, produção 

e outro (em m²) 

• Notas fiscais / inventário de todas as máquinas e softwares usados na 

produção, incluindo nome, fabricante, quantidade e características técnicas 

• Informações a serem preenchidas sobre demanda, concorrentes e 

desenvolvimento tecnológico 

Documentação (para preenchimento 

dos formulários) 



Documentação da empresa  

(para envio ao BNDES) 

Alvará – comprova a autorização de funcionamento, tem de 
estar válido na data do pleito 

Conta de energia do último mês – comprova consumo 
condizente com a atividade executada, precisa ser em nome da 
empresa 

ECF ou DFIS (SIMPLES) – comprova o regime fiscal, 
especificamente a parte onde fica evidenciado  
o recolhimento de IPI, quando for o caso, 
pela empresa (Seção “Resumo dos  
Resultados”) 



Contrato social, estatuto ou requerimento de empresário – 

comprova a constituição regular da empresa, tem de ser 

industrial e  prever a atividade executada 

 

Fotografias – comprovam a atividade industrial. Deve-se inserir 

imagem ampla da fachada e da parte interna da fábrica, com 

máquinas em operação e funcionários  

trabalhando.  Não enviar fotos  

do estoque!    

Documentação da empresa  

(para envio ao BNDES) 

Quando necessário: 
carta da empresa 

digitalizada junto com 
resto da documentação 

(.zip ou .rar) 



Formulário da empresa 

Preenchimento 

automático e não 

editável com 

informações da 

Receita Federal 

Em caso de erro na 

conexão com a RF, o 

formulário é aberto 

para preenchimento 

manual 

Preenchimento manual 

pela empresa 



Formulário da empresa 

Após salvar as primeiras informações, o Portal apresentará mensagem de sucesso, a 

estruturação lateral dos formulários e os botões ao final da página para navegação. 



Formulário da empresa 

Grupo econômico 

Informar grupo 

econômico industrial 



Preencher apenas quando 

“Outros” é maior que zero 

Preencher as informações de 

faturamento líquido dos anos 

indicados, dividido por atividade 

de origem do faturamento. 



Formulário da empresa 

Preencher as informações do 

capital social da empresa e 

sua composição 



Formulário da empresa 

Unidades da empresa 

Inserir outras unidades 

(filiais) relacionadas à atual 

ou futura produção 

industrial 



Formulário da empresa 

Unidades da empresa 

Informações a serem 

repetidas para cada unidade 

cadastrada 



Formulário da empresa 

Softwares e máquinas 

instalados na Unidade 

para fabricação do 

produto final 



Data referência em 

que o documento 

foi elaborado ou 

emitido 

Indicação de documento 

confidencial. Caso seja 

marcado ao carregar, o 

documento só poderá ser 

visualizado pelo usuário que 

carregou o arquivo ou por 

usuários do BNDES 



Requisitos 

𝑰𝑵𝒗 ≥ 𝟓𝟎%* 

𝑰𝑵𝑷 ≥ 𝟔𝟎% 

 Índice de nacionalização 

 

 

Novos  

Fabricação local 

 Agregação de valor  

 Transformação de matéria-prima 

* Até 30/06/17 



Usados 

Itens financiáveis não credenciados 

  
 Não são credenciados no Portal CFI 

 
 Programas agrícolas do governo 

federal (idade variada) 
 

 Exige-se que ao menos a empresa 
seja credenciada no CFI 

Colocar um 

trator 



Importados 

Itens financiáveis não credenciados 

  
 Não são credenciados no Portal CFI 

 Incluem importados adquiridos no Brasil ou nacionais enviados ao 
exterior para alguma etapa de produção (inclusive acabamento) 

 

 Financiáveis:  
 

 Cartão BNDES (setor de confecção e vestuário)  

 BNDES Finem (sem similar nacional) 

 
 



Cálculo 

𝑰𝑵𝒗 = 𝟏 −
𝑿

𝒀
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝑵𝒑 = 𝟏 −
𝑿𝒑

𝒀𝒑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐼𝑁𝑣 ≥ 𝟓0% 

𝐼𝑁𝑃 ≥ 60% 

𝑰𝑵𝒗  = índice de nacionalização em valor (%) 

𝑰𝑵𝑷 = índice de nacionalização em peso (%) 

X = Valor da parcela importada em R$ 

Y = Preço de venda praticado pelo fornecedor 

𝑿𝒑 = peso da parcela importada em kg 

Y𝒑 = peso do equipamento completo em kg 

• BNDES observa preços de 
venda do mercado 

• Não considerar reajustes no 
preço de venda fora da data 
base do contrato 



Cálculo 

Importação direta:  
Valor CIF + II + Direitos 

Antidumping + PIS/COFINS 
 

Importado no Brasil:  
Valor nota – IPI – ICMS 

Preço de venda - IPI - ICMS 

Componentes nacionais Componentes importados 



Dúvidas componentes 

  Componente? 
Informa no 

preenchimento? 
Observações 

Fluidos 
funcionais 

     Exemplos: óleos e tinta. 

Fluidos 
consumíveis 

Exemplos: combustíveis. 

Mão de obra 
própria 

    
Apenas aquela diretamente 

relacionada ao produto fabricado. 

Serviços 
industriais 

(IPI) 
    

Demais 
serviços (ISS) 

- Apenas aqueles diretamente 
relacionados. 

- Podem ser considerados se faturados 
em conjunto com um componente. 

Terceirização Talvez Talvez 
- Poderá ser considerado componente 

ou serviço, dependendo do caso. 
- Necessário informar quando PPB. 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

 A importação de um arquivo .xml já existente pode ser feito através do arquivo 

.xml gerado pelo próprio Formulário Auxiliar de Credenciamento.  

Atenção: Não há botão “Salvar”. Se o usuário quiser gravar os dados já preenchidos no 

Formulário para uso futuro, ele deverá exportar os dados e importar posteriormente. 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

2. Manualmente: Aba Dados Gerais 

Ao inserir as informações de NCM e tipo do Item 

Financiável, as abas Componentes, Serviços e Mão 

de Obra ficarão habilitadas para preenchimento. 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

2. Manualmente: Aba Componentes 

Para inserir manualmente cada componente, basta 

clicar em Novo Componente. 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente 

Informando a Origem do componente, campos 

específicos serão habilitados. 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente 

Informe o Código de Situação Tributária (CST) ou o  

Código de Situação da Operação do Simples Nacional 

(CSOSN) presente na Nota Fiscal do item. 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente 

É possível inserir um componente chamado de Outros, o 

qual representaria partes ou peças tratadas como 

miscelâneas como: porcas, parafusos, etc. bastando 

inserir o código 9999.99.99 no campo “NCM do 

componente”. 

 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente 

Verificar no documento fiscal do produto 

as informações abaixo e somente 

informar os valores unitários. 

 

Os campos relativos a Valores Totais e 

Peso serão automaticamente 

calculados, dependendo do Código CST 

informado e do peso unitário do 

componente. 



Taxa de câmbio 

média da cotação do último 
dia útil dos últimos 36 meses 

anteriores à data base do 
contrato de fornecimento 

 média da cotação do último 
dia útil dos últimos 36 meses 

anteriores ao processo de 
análise do índice ou 

operação de financiamento 
(quando FCC) 

Produtos seriados Produtos sob encomenda 



Taxa de câmbio 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente 

• No campo Fabricante deve ser informado o nome e CNPJ do fabricante do componente, 

caso seja conhecido. 

• No campo Fornecedor deve ser preenchido com o nome e CNPJ do emissor da 

comprovação de aquisição do componente, podendo este ser o mesmo do fabricante 

quando adquirido diretamente 

Três tipos de documento podem ser selecionados: nota fiscal, 

declaração de importação ou proposta comercial/cotação.  



1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234  

Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente 

Chave 

de 

Acesso 

na NFe 

Código do 

Item na NFe 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente 

Os subcomponentes podem ser inseridos da mesma forma que um componente: 

manualmente (Novo Subcomponente) ou por arquivo externo em formato .csv 

(Carregar Subcomponente). 

Informando a Origem do componente como de 

Fabricação Própria, as suas partes, peças ou insumos 

necessários para fabricação devem ser inseridos como 

subcomponentes.  



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

2. Manualmente: Aba Componentes  

É possível Editar as informações de um componente 

que já havia sido inserido clicando em        ou Excluir 

o componente clicando em  . 

É possível acrescentar subcomponentes clicando em                                                          

u   ou carregar novos subcomponentes usando 

arquivo externo clicando em   



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como salvar/exportar? 

• A qualquer momento, o usuário poderá exportar os dados que 

foram preenchidos. Um arquivo de formato .xml será gerado 

contendo todas as informações inseridas. É recomendado fazer 

este procedimento algumas vezes durante o preenchimento do 

Formulário para “salvar” as informações. 

 

• Caso deseje continuar a inserir informações em outro momento, 

basta clicar em Importar Dados e selecionar este arquivo .xml 

gerado. 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como enviar ao BNDES? 

No Portal CFI > Produtos > Documentos, 

anexar o arquivo em formato .xml gerado pelo 

Formulário Auxiliar de Credenciamento. 



• Características técnicas de todos os produtos, incluindo medidas, potência, 

descrição e NCM 

• Documentação completa do pleito PPB, se for o caso, incluindo laudo 

SUFRAMA e a Portaria de fixação 

• Notas fiscais de todos os componentes de máquinas e equipamentos com 

todos os campos preenchidos, nacional ou importado (6 meses) 

• Guias de importação, com todos os campos preenchidos, inclusive tributários 

• Descrição completa dos serviços contratados, com nota fiscal (6 meses) 

• Informação de custos de mão-de-obra própria sobre componentes produzidos, 

incluindo centro de custo e código CBO) 

• Qualquer documentação que justifique a ausência ou complemente algum 

documento obrigatório não apresentado 

 

Documentação produto (para 

preenchimento dos formulários) 

Todo esse preenchimento é obrigatório! 



Catálogo / descritivo técnico – “currículo” da máquina, pode ser 

de catálogo comercial, desde que, além dos preço, inclua 

resumo de suas características 

Formulário auxiliar de credenciamento – é a antiga planilha do 

índice de nacionalização, preencher conforme descrito no 

tutorial. O objetivo é  identificar o conteúdo local, índice é 

calculado sobre preço de venda sem ICMS nem IPI 

Documentação produto (para envio) 



NF de compra dos insumos  

NF de venda do produto – enviar nota de venda ocorrida antes 

do credenciamento de no máximo 6 meses. Pode substituir por 

nota de máquina similar ou pedido de compra, mas aumenta a 

chance de ser FCC 

Foto e imagem do produto 

·Pode-se substituir os componentes após o credenciamento 

desde que não se altere o índice 

Documentação produto (para envio) 



Características técnicas 

Preencher com as 

informações do produto 

Formulário do Produto 

Segmento alvo de 

venda do produto  

(Para quem o produto é 

vendido?) 



Outras informações 

Formulário do Produto 

Informar todos os 

modelos compreendidos 

por esta família. 



Documentos do Produto 

Apenas arquivos de 

imagem 

Para os demais arquivos: 

Apenas arquivos .XML 

gerado pelo Formulário 

Auxiliar de 

Credenciamento 

Data referência em 

que o documento 

foi elaborado ou 

emitido 



• Alvará 

• Contas de energia  

• RAIS + entrega 

• ECF (Escrituração Contábil 

Fiscal) + entrega 

• Fotografia (fábrica e fachada) 

• Contrato social , estatuto ou 

requerimento de empresário 

• Outros conforme solicitação 

do BNDES 

 

• Catálogo / descritivo técnico 

• Formulário auxiliar de 

credenciamento  

• NF de compra de insumos  

• NF de venda do produto Foto 

do produto 

• Imagem do produto 

 

Documentos produto Documentos empresa 

Documentação a ser enviada 

Envio (upload) obrigatório! 



Finalização 

Caso haja alguma pendência no 

credenciamento, será exibida uma 

mensagem de erro como o 

exemplo ao lado.  

Clicando no link, o sistema levará 

para o local onde está a 

pendência. 



Finalização 

Continuação do Resumo 



Confirmação do email 



Confirmação do email 

O campo para preenchimento 

do “Código de Confirmação “ 

encontra-se na parte inferior 

da tela de Características 

Técnicas do produto.  



Análise de Documentos 

1 
São criadas 1 solicitação para o fabricante, em caso de atualização de 

informações, e 1 para cada produto a ser credenciado 

2 
Primeiramente será analisado os documentos do fabricante. Enquanto isso, o 

produto aguarda (Pendente Credenciamento Empresa) 

3 
A solicitação de credenciamento de fabricante poderá ser devolvida, para troca 

de algum documento, se houver necessidade 



Cumprir exigência 

Trocar o arquivo, colocando 

o documento correto, 

conforme o MOTIVO da 

devolução. 



Em exigência 

Prorrogação de prazo: Fale conosco 



Em exigência 

Trocar o arquivo, colocando 

o documento correto, 

conforme o MOTIVO da 

exigência. 



Conclusão da solicitação 

Caso a solicitação do produto tenha 

sido aprovada, o código FINAME deve 

ser consultado no site do BNDES. 



Gerenciamento dos Produtos - Edição 

Clique em Editar para Alterações nos dados básicos do 

produto credenciado. 



Gerenciamento dos Produtos - Exclusão 

Caso o produto não esteja mais no portfolio de produtos da 

empresa, clique em Excluir para descredenciá-lo e anexe 

carta do representante legal. 



Recredenciamento 

 O que é?  

Novo processo de credenciamento 
 

 Como saber?  

Contato direto do BNDES (Fale Conosco) ou Portal CFI 
 

 Principais motivos: 

 
Base desatualizada 

Máquinas que nunca 
venderam 

Migração FCC para F 
(iniciativa BNDES) 

Credenciamento tem validade de 4 anos 
(produto) e 2 anos (empresa) Ver tutorial 



Gerenciamento dos Produtos 

Meus Produtos 



Gerenciamento dos Produtos - Recredenciamento 

Para efetuar o recredenciamento do produto, clique em 

Recredenciamento. 

 

IMPORTANTE: Só aparecem os produtos já credenciados! 



Gerenciamento dos Produtos - Recredenciamento 

Um flag ficará automaticamente marcado para indicar que o 

produto foi credenciado e passará pelo recredenciamento, 

mantendo o mesmo código FINAME. 



Reenquadramento / Reapresentação 

 O que é? 

Alteração de algum parâmetro de classificação de equipamento já 
credenciado  

 Exemplos:  

• FCC para F 

• Produto ou programa em que a máquina pode ser financiada 

• Nome do produto 

• Inclusão/exclusão de distribuidor autorizado  

• Código Finame expirado ou classificados NF 

 Também conhecido como Alteração de item financiável  Ver tutorial 



Gerenciamento dos Produtos - Reapresentação 

Meus Produtos 

Para realizar a reapresentação do produto, clique em 

Reapresentação. Esta ação só estará habilitada para 

Produtos que, por algum motivo, tiveram seu pedido de 

credenciamento negado. 

 

IMPORTANTE: Só aparecem os produtos não 

credenciados ou NF!  



Conceitos gerais 

Processo de credenciamento 

PPB, PNP e metodologias setoriais específicas 

FCC 

Emissão de Nota Fiscal para operação 



Comprovação 

• Documentos de habilitação MCTI e MDIC (conjuntamente) ou 
SUFRAMA (individualmente) 

• Atestar capacidade de cumprimento das etapas do PPB no 
momento do pleito 

• Planilha de demonstração 

• Só será etapa de fabricação terceirizada caso a legislação do PPB 
assim preveja (Decreto nº 5.906/06) 

 

PPB – Processo Produtivo Básico 

Observar Anexo I do Decreto nº 5.906/06 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

Processo Produtivo Básico – PPB > Aba Dados Gerais 

Caso o produto a ser credenciado possua PPB,  

existirão algumas diferenças na aba “Componentes”. 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

Processo Produtivo Básico – PPB > Aba Componentes 

1. Tipo de Produção de PPB: Terceirização Nula ou Parcial 

As informações devem ser as mesmas que constam 

no Sistema de Gestão da Lei de Informática 

(SIGPLANI). 

As informações solicitadas tanto para 

componentes de Origem Nacional quanto 

Estrangeiras são as mesmas. 



 O que é? 

Programa que permite que produtos que não tenham o índice 
mínimo possam se credenciar mediante compromisso do fabricante 
em alcançar o percentual exigido de componentes nacionais 

PNP – Planos de Nacionalização Progressiva 

60% 60% 



PNP – Planos de Nacionalização Progressiva 

 Como funciona?  

• Fabricante elabora e apresenta plano próprio de nacionalização 
detalhado, com o objetivo de atingir o índice padrão de 60%, em 
até 3 anos (negociado) 

• BNDES analisa pleito e negocia parâmetros da nacionalização 
(componentes a nacionalizar, prazo, índices de partida e finais) 

• Exige aprovação da Diretoria do BNDES 
 

 Quem pode se candidatar? 

• Produtos com méritos indicados (sem produção nacional, 
inovação tecnológica, desenvolvimento de cadeia relevante) 

 

 

 



 O que é? 

Metodologia em que o BNDES define critérios específicos de 
credenciamento para determinados setores 

 

 Setores abrangidos atualmente 

• Energia eólica 

• Energia solar (fotovoltaico) 

• Luminárias LED (iluminação pública) 

• Aeronaves de pequeno porte 

 

Metodologias setoriais específicas 

Nem toda 

Metodologia 

Específica 

pressupõe 

Nacionalização 

Progressiva 



Conceitos gerais 

Processo de credenciamento 

PPB, PNP e metodologias setoriais específicas 

FCC 

Emissão de Nota Fiscal para operação 



Finamizável Caso a Caso 

 

Limítrofes de 60% de índice 

Produtos muito customizados (ex. 
sistemas) 

Quando não houver nota de 
venda ou valores acima do padrão 
de mercado 

Outros a critério do BNDES 

 

Enviar sempre a documentação completa!  

Quando será FCC? 



Finamizável caso a caso 

FCC – Exemplo de Observação 

Observação 007: 

A cada operação, deverão ser submetidos à apreciação do BNDES os dados 
abaixo indicados a fim de que se verifique a possibilidade de financiamento  de  

acordo  com os critérios vigentes: 

A) “lay-out” do produto objeto da operação; 

B) desenho técnico detalhado do produto objeto da operação; 

C) proposta técnico-comercial assinada pelas partes; 

D) Fluxograma do processo, com as máquinas/equipamentos listados na 
proposta técnico-comercial; 

E) Demonstração do índice de nacionalização, em valor e em peso; 

F) Comprovação dos valores declarados na planilha do índice de nacionalização. 



FCC – Procedimentos para financiamento 

Mais informações Circular nº 20/2014 

1. Digitalização da documentação comprovação índice 

2. Envio da documentação pelo agente financeiro  via “upload” 

3. Cada documento em um único arquivo  

4. Preferencialmente, em uma das seguintes extensões: .pdf, .png 
ou .dwg 

Finamizável Caso a Caso 



Envia documentação 
digitalizada junto com 

a PAC 

Fluxo do Processo (FCC) 

PAC 
+ 

DECRED 

PAC 
homologada 

DEMAQ recebe 
e encaminha 
para DECRED 

Agente financeiro 

DEMAQ analisa 
e homologa 

PAC 

PAC 

Agente financeiro 

Finamizável Caso a Caso 



Formulário Auxiliar de Credenciamento 

Como preencher? 

Manualmente: Aba Dados Gerais 

Quando se tratar de preenchimento do Formulário Auxiliar de Credenciamento para 

comprovação de uma operação de financiamento de um equipamento, componente ou 

sistema classificado como FCC, as informações complementares indicadas abaixo devem 

ser preenchidas. 



Conceitos gerais 

Processo de credenciamento 

PPB, PNP e metodologias setoriais específicas 

FCC 

Emissão de Nota Fiscal para operação 



Emissão de nota fiscal 

Orientações NF 



Checklist de nota fiscal 

 Dados da NFe são os mesmos da  

Autorização de faturamento? 
 

• Número da PAC/Proposta; 
• Código CFI; 
• Modelo e descrição; 
• Número de série; 
• Valores (verificar também descontos e tributos na seção 

“Totais”);  
• Quantidade; 
• CRT, CFOp e CST/CSOSN. 

 

 O destinatário da NFe é o comprador da PAC? 

 Modelo está contemplado pelo código CFI? 



Checklist de nota fiscal 

 A situação atual da NFe é “Autorizada”? 

 A situação atual do CTe é “Autorizado”? 

 Caso haja mais de uma nota de faturamento para um mesmo 

item, NCMs são iguais?  

 Ano de fabricação do equipamento está na NFe? Se não, será 

preciso informar ao agente financeiro. 

 Se ano de fabricação for 2014 ou antes e o emissor da NFe for 

distribuidor, será necessário enviar nota de venda do fabricante. 

 



Checklist de nota fiscal 

 Emitente da NFe é o fabricante ou o DA? CFOp está correto? 

 CFOp requer o envio de notas de remessa?  

 CRT (tipo de regime na seção “Emitente”) está adequado?  

 Há Carta de Correção Eletrônica na seção “Eventos da NFe”? 

 Consta na NFe a informação de alienação fiduciária/penhor?  

 Descrição do frete foi inserida na seção “Transporte”?  

 Qual o vencimento das duplicatas da participação do BNDES 

(seção “Cobrança”)? Deve ser de, no máximo, 90 dias. 

 CST ou CSOSN está correto? 



Credenciamento 

Cartão BNDES 



Cartão BNDES 

Baseado no conceito de 
cartão de crédito, permite 
financiar de forma ágil e 

simplificada os 
investimentos de MPMEs. 

Objetivo 



 

 
 

 

 
 

Portal 

www.cartaobndes.gov.br 



 Empresas de qualquer porte 

 

 Fabricantes ou distribuidores de 

bens previamente aprovados 

pelo BNDES 

 

 Custo: até 2,7% da venda (Cielo 

cobra R$ 79,90 na primeira 

operação) 
 

 Empresas com faturamento  de até  

R$ 300 milhões 

 Ser correntista em um dos bancos 

emissores 

 Estar em dia com o INSS, FGTS, 

RAIS, tributos federais e legislação 

ambiental 

 Custo: TAC (opcional) 

Atores 

Fornecedores Compradores 

Agentes Financeiros 
viabilizam a compra! 

Adquirentes 
viabilizam a venda! 



Vantagens 

Limite de até R$ 2 milhões, por banco 
emissor 

Prestações fixas em até 48 meses 

Taxa de juros atrativa: 1,12%  a.m. (jun./17) 

Acesso a mais de 72 mil fornecedores 
credenciados 

Crédito rotativo e pré-aprovado; uso automático 

 Mais de 715 mil potenciais clientes com  
R$ 58 bilhões de crédito pré-aprovado 

  Financiamento automático para o 
cliente 

 Sem risco de crédito 

Fabricantes podem indicar distribuidores 

Exposição do catálogo de  produtos 
gratuita  

Fornecedores Compradores 



Modalidade Indireta 

MPME portadora 
do Cartão BNDES 

Fornecedor 
Credenciado 

Negocia o valor da compra  

Informa os dados do Cartão ao fornecedor 
Registra as 

informações no 

Portal do 

Cartão 

Autoriza a venda 

Fornecedor informa no Portal o nº 

da NF (em até 15 dias),  

Recebe o valor da venda em 30 dias 

Compra / Venda 

Não é mais possível cadastrar produtos para venda direta, nem editar o campo “Preço de 
tabela”.   



Itens financiados 

O que pode ser financiado? 

Mais de 277 mil itens, incluindo: 

Máquinas, equipamentos, 
computadores, móveis, 
motocicletas, veículos 
pesados e softwares 

Insumos industriais (têxtil, 
coureiro-calçadista, 
moveleiro, resinas, 
laminados metálicos ou 
plásticos) 

Peças e componentes de 
bens de capital, 
informática e automação 

Materiais para construção 
civil 

Inovação – Serviços 
tecnológicos 

Qualificação profissional 
para o turismo e curso de 
idiomas 



O que NÃO pode ser financiado? 

• Bens usados 

• Itens importados ou não 

autorizados pelo BNDES 

• Imóveis ou terrenos 

• Armas, atividades bancárias 

/financeiras, motéis, saunas e 

termas, mineração rudimentar ou 

garimpo, jogos de prognósticos 

Credenciamento 



Pré-requisitos para credenciamento: 

- atestado de inexistência de similar nacional 

pela ABRAMACO (envio ao BNDES) e 

- máquina utilizada exclusivamente no setor 

Bens importados financiáveis   

 APENAS máquinas importadas do setor de confecção e 
vestuário 

Credenciamento 



Preenche 
informações para  

credenciamento no 
Portal do Cartão 

BNDES 

Processo de Afiliação 

(Visita, Doc., Conta Corr.) 

Montagem do 
Catálogo de 

Produtos 

2ª Análise 

1ª Análise 

Fluxo de credenciamento 

Credenciamento 

Fornecedor 
Ativo 



Credenciamento 

Etapas Descrição 

 ANÁLISE BNDES 
Proposta de credenciamento em análise. Se estiver de acordo, a 
solicitação é enviada para a Adquirente. 

ANÁLISE DE 
AFILIAÇÃO 

A Adquirente entrará em contato para a afiliação. A empresa já deve 
iniciar a montagem do catálogo de produtos.    

HOMOLOGADO A empresa fornecedora está apta a ter seus itens ativados pelo BNDES. 

FORNECEDOR 
ATIVO 

Empresa já está apta a realizar vendas pelo Portal do Cartão BNDES. 



Credenciamento 

• Apenas a raiz do CNPJ:  
matriz (preferencialmente) e filial  

não podem ter cadastros individuais.  
Mesmo vale para grupos econômicos.  

Nesses casos, usar figura do distribuidor. 
 

• Um único domicílio bancário  
para recebimento. 



Adquirentes e Cartão CNPJ 

Recomenda-se  
afiliação a todas 
as adquirentes 

Demais dados serão  
conferidos  

com Cartão CNPJ 

Informações da empresa 



Página da Web 

Demonstra, com fotos e localização,  
a existência da empresa 

Informações da empresa 



• Pessoa que será  contatada 
pela adquirente. 
• Pelo menos um contato sócio  
ou dirigente. 

Contato para o processo de afiliação 

Informações da empresa 



Usuário Master, login e senha 

• Usuário Master: permissão  
para todas as operações 

• Login e senha: acesso ao site 

Empresa já 
cadastrada no BNDES 

(CFI, Consulta PAC, 
Cobrança, Cartão): 
utilizar os mesmos 

login e senha. 

Informações da empresa 



Categorias 

Pesquisar no Portal 
categorização de 

produtos similares 

Informações de produto 



Declaração de origem 

O CPF do usuário será  
exibido na declaração.  

Não compartilhar logins! 

Declaração e exigência de 
preenchimento de planilha de 
índice variam de acordo com 

a categoria do produto, 
podendo até ser dispensadas 

Informações de produto 

Nos casos exigidos, deve-se 
preencher a planilha para 

verificar o índice, mas o envio 
para o BNDES é requisitado 

caso a caso na análise 



𝑰𝑵 =
𝑷𝑽 − 𝑪𝑰

𝑷𝑽
 𝐼𝑁 ≥ 𝟓0% 

𝑰𝑵  = Índice de nacionalização  

PV = Preço de venda  

CI = Custo dos componentes importados 

• Notas fiscais: desconsiderar ICMS e IPI (= CFI) 

• Importados adquiridos no Brasil: valor da nota fiscal em R$ (= CFI) 

• Importação direta: valor em R$ da nota de entrada (≠ do CFI) 

Informações de produto 

* 

* Índice reduzido de 60% para 50% até junho de 2017 

Índice de nacionalização 

Orientações 

Mão de obra e 
serviços não 

contam no índice 



Imagem no formato 

e tamanho exigidos 

(máx. 10 kB) 

Informações de produto 

Cada tipo de 
produto  
tem um 

formulário  
específico, com  

campos 
adequados  
à categoria 

Pode agilizar a 
análise. Se for 

FCC, enviar 
documentação. 



Credenciamento do fabricante 

Após a ativação do 1º produto pelo BNDES, o fabricante homologado torna-se 
Fornecedor Ativo. 

No dia seguinte, o fabricante já pode realizar vendas e indicar os distribuidores 
autorizados. 

Informações de produto 



Situações de um produto: 

Em ativação 

Não aceito pelo 
BNDES 

Ativado pelo BNDES 

Produto 
credenciado 

Aguardando análise pelo BNDES. Fabricante deverá 

aguardar o término da análise e ficar atento a um possível 

contato. 

Recusado pelo BNDES 

Ativado pelo BNDES hoje. Credenciado no dia seguinte. 

Credenciado, mas não pode ser vendido devido a alguma 

limitação da empresa. 

Exibido na vitrine Já pode ser vendido com o Cartão BNDES. 

Informações de produto 



Credenciamento 

BNDES não possui qualquer influência sobre serviços financeiros das adquirentes 
(domicílio bancário, agenda financeira etc.) 

Custos 

Taxa de Afiliação: 

• Cielo - R$ 79,90 (somente na 1ª venda) 

• Cabal Brasil, Getnnet e Rede - No 

momento, não é cobrada taxa de 

afiliação. 

Taxa de Desconto: 

• Cabal - até 2,0%, limitado a R$ 1.000,00 

• Cielo  - até 2,7%  

• Getnet - até 2,5%  

• Rede  - até 2,5%   

Processo de Afiliação 

Contato da adquirente para obter documentação complementar 
(relação completa no Manual) e negociar condições; 
Fornecedor a Adquirente assinam o contrato e homologam a 
afiliação no Portal; 

Prazo médio de afiliação: 2 a 3 semanas 



Distribuidor 
Indicado 

Processo de Afiliação 

(Visita, Doc , Conta-corrente) 

Distribuidor 
Autorizado 

Venda Indireta 

Emissão de NF 

Recebimento em 30 dias 

Fabricante 
Credenciado 1 

Fabricante 
Credenciado 2 

Credenciamento Distribuidor 

Fornecedores 



Distribuidor autorizado 

 

 

Credenciamento Distribuidor 

Fabricante indica os CNPJs de seus distribuidores. 

Distribuidor não monta catálogo. Responsabilidade do 

Fabricante.  

Restrições:  

Não pode comprar pelo Cartão BNDES os produtos que foi 

indicado para distribuir 

Caso queira: prazo de carência de 180 dias  



 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
www.bndes.gov.br 

CENTRAL DE ATENDIMENTO - Operações Indiretas 
www.bndes.gov.br/faleconosco 

0800 702 6337 

CAPACITAÇÃO DE AGENTES FINANCEIROS 
gecap@bndes.gov.br 

CARTÃO BNDES 
0800 702 6337 

  
 
 


