BNDES MODERNIZA BK
BNDES Finame de Modernização de Máqs. Equips. Instalados no País
Modernização de máquinas e equipamentos instalados no país. Independente da Beneficiária
Final, como modernização considera-se:
•

Modernização de máquina ou equipamento, mediante a incorporação de novas
tecnologias e/ou componentes que ampliem a vida útil e/ou otimizem sua
performance original, aprimorando a produtividade, a eficiência energética, a
qualidade do produto, os aspectos ambientais e/ou o aumento de capacidade de
produção; e/ou

•

a conversão de máquina ou equipamento para adequação aos requisitos de
segurança do trabalho estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e pela Norma Regulamentadora n° 12 (NR-12) do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), e suas alterações.

Objetivo

Itens
Financiáveis

Modalidades
Operacionais

O valor total do contrato, incluindo projeto, mão de obra, serviços, componentes e materiais
necessários para a modernização das máqs./ equiptos, quando:
•

Materiais e componentes importados não ultrapassem 40% do valor total financiado;

•

Projeto, mão de obra e serviços sejam nacionais.

•

Finame-Moderniza BK Proprietário: - Financiamento à empresa proprietária das
máqs./equiptos., modernização do bem objeto da operação.

•

Finame-Moderniza BK Fornecedor - Financiamento à empresa contratada para
executar os serviços de modernização das máqs./equiptos., apoiado por capital de giro
destinado ao ciclo de fornecimento da modernização já negociada com a respectiva
tomadora do serviço, contemplando desde o projeto até o recebimento dos pagamentos
da tomadora dos serviços.

Taxas de Juros

TLP ou Selic
+
1,42% a.a.
+
Spread do Agente Financeiro
(negociado)

Custo Financeiro
+
Spread do BNDES
+
Spread do AF

MPMEs: 100%
Grande Empresa: 80%

Participação
BK Proprietário: até 4 anos
Prazo Total

BK Fornecedor: até 2 anos e 6 meses.
Negociadas com o cliente.
Para utilização do BNDES FGI consulte suas condições específicas.

Garantias
•
Limite de
Financiamento

Para modernização de máquinas/equipamentos:
- valor mínimo: R$ 250 mil

• Para adequação aos requisitos NR-12 máquinas/equipamentos:
- valor mínimo: R$ 100 mil

Nota: Elaborado pelo DEFI/ABIMAQ com informações colhidas da Circular nº 43/2018, de 16.07.18. e Circular nº44/2017,
de 27.07.18, sem revisão do BNDES.
Atualizado em jul/18.

