Taxa de juros fixa pré-embarque - TJFPE
Taxa de juros fixa aplicada a todo prazo do financiamento, divulgada trimestralmente,
em vigor na data de contratação da operação. Esta taxa é aplicável para créditos
denominados em dólares dos Estados Unidos da América e corresponderá à soma
dos seguintes componentes:
1. custo médio ponderado de todas as taxas e despesas incorridas pelo BNDES
na captação dos recursos em moeda estrangeira;
2. custo incorrido na hipótese de permuta das dívidas remanescentes do BNDES,
contraídas em outras moedas estrangeiras, por dólares dos Estados Unidos da
América, acrescido do custo incorrido na hipótese de permuta das dívidas
remanescentes do BNDES, contraídas em taxas de juros flutuantes, por taxas
fixas de juros; e
3. Imposto de Renda equivalente ao imposto médio ponderado, devido sobre os
encargos remetidos aos credores do BNDES nas operações de captação de
recursos em moeda estrangeira.
Nas operações no âmbito das Linhas Pré-embarque, Pré-embarque de Curto-Prazo e
Pré-embarque Especial, de empresas de grande porte, cujo objeto do financiamento
sejam bens classificados nos Grupos II e III da Relação de Produtos Financiáveis
(exceto automóveis de passeio), o custo financeiro da operação será de até 80% do
crédito em TJLP e, no mínimo, 20% do crédito atualizado pela variação cambial do
dólar dos Estados Unidos da América, acrescido da Taxa de Juros Fixa Préembarque.
Evolução da Taxa de Juros Fixa Pré-embarque
16/10/2016 a 15/01/2017

4,260038% a.a.

16/07/2016 a 15/10/2016

4,274752% a.a.

16/04/2016 a 15/07/2016

4,262035% a.a.

16/01/2016 a 15/04/2016

4,413955% a.a.

16/10/2015 a 15/01/2016

4,340584% a.a.

16/07/2015 a 15/10/2015

4,380402 % a.a

16/04/2015 a 15/07/2015

4,360218 % a.a.

16/01/2015 a 15/04/2015

4,387975 % a.a.

16/10/2014 a 15/01/2015

4,37487% a.a.

16/07/2014 a 14/10/2014

4,339351% a.a.

16/04/2014 a 15/07/2014

4,217121% a.a.

16/01/2014 a 15/04/2014

4,290314% a.a.

16/10/2013 a 14/01/2014

4,200117% a.a.

16/07/2013 a 15/10/2013

3,889003% a.a.

15/04/2013 a 14/07/2013

3,818128% a.a.

15/01/2013 a 14/04/2013

3,816008% a.a

16/10/2012 a 15/01/2013

3,823976% a.a.

16/07/2012 a 14/10/2012

3,876659% a.a.

16/04/2012 a 15/07/2012

3,930632% a.a.

16/01/2012 a 15/04/2012

4,086605% a.a

16/10/2011 a 15/01/2012

3,972157% a.a

