BNDES MODERNIZA BK
Programa BNDES Finame de Modernização de Máqs. Equips. Instalados no País

Objetivo

Modernização de máquinas e equipamentos instalados no país. Como
modernização entende-se:
•
a reconstrução e/ou recuperação da máquina ou equipamento, mediante a
incorporação de novas tecnologias e/ou peças e componentes que
ampliem a vida útil e/ou otimizem sua performance original, gerando um
aumento da capacidade de produção e da produtividade para a economia
nacional; e
• 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.
Serviços de engenharia prestados por empresas brasileiras, incluindo peças, partes
e componentes necessários à modernização de máqs./equiptos.

•

O valor total do contrato de serviços, incluindo mão-de-obra, serviços de
engenharia, peças, partes e componentes, necessários para a
modernização das máqs./ equiptos., deverá apresentar um índice de
nacionalização de, no mínimo, 60%.

•

O valor referente à aquisição de peças, partes e componentes necessários
à modernização das máquinas e equipamentos não poderá ultrapassar
40% do valor do contrato de serviços de engenharia.

Itens Financiáveis

Modalidades
Operacionais
Taxas de Juros
Custo Financeiro
+
Spread do BNDES
+
Taxa de Intermediação
Financeira
+
Spread do AF

•
•

Finame-Moderniza BK Proprietário: - Financiamento à Empresa proprietária
das máqs./equiptos., objeto de modernização;
Finame-Moderniza BK Fornecedor - Financiamento à empresa contratada
para executar os serviços de modernização das máqs./equiptos.

Média Grande e
Grande Empresa

MPMEs
9,1% a.a
+
Spread do AF
(negociado)

9,5% a.a.
+
Spread do AF
(negociado)

BK Proprietário

Participação

MPME**
até 70%

Média-grande/Grande
empresa***
até 50%

BK Fornecedor

até 70%

** Micro, Pequenas e Médias Empresas: Receita Operacional Bruta – ROB até R$ 90 milhões.
*** Média Grandes Empresas: ROB até R$ 300 milhões.
*** Grandes Empresas: ROB acima de R$ 300 milhões.

BK Proprietário: até 48 meses

Prazo Total

BK Fornecedor: até 18 meses
Estabelecido de acordo com o cronograma definido no contrato celebrado entre o prestador de
serviços de modernização de bens de capital e a empresa proprietária das máqs./equiptos

Garantias

Negociadas com o cliente.
Para utilização do BNDES FGI consulte suas condições específicas.
Veja: Garantias

BNDES MODERNIZA BK
Programa BNDES Finame de Modernização de Máqs. Equips. Instalados no País

Limite de
Financiamento

•

Para modernização de máquinas/equipamentos:




Valor mínimo - R$ 250 mil
Valor máximo - R$ 20 milhões

•

Para adequação aos requisitos NR-12 máquinas/equipamentos



valor mínimo - R$ 100 mil

•

Dirija-se à instituição financeira credenciada, com a avaliação técnica da
máquina ou equipamento a ser modernizado ou recuperado, contendo, a
critério do BNDES, número de série, foto com data e cópia da Nota Fiscal
de compra da máquina ou equipamento, assinada por profissional
qualificado, devidamente identificado;
Proposta técnico-comercial, contendo a apresentação do valor orçado para
a execução dos serviços, inclusive das peças, partes e componentes, e
definindo o escopo da modernização, com o “Aceite” dos serviços pelo
contratante, devidamente identificado;
Contrato de Prestação de Serviços para a modernização ou reforma da
máquina ou equipamento, quando o mesmo já houver sido assinado por
ocasião do envio da proposta de financiamento ao BNDES;
Dados da empresa contratada para executar os serviços de modernização
das máquinas e equipamentos;
Dados da empresa proprietária das máquinas e equipamentos, objeto da
modernização;
Condições do financiamento

•

Encaminhamento

•
•
•
•

Vigência

31/03/2016

Nota: Elaborado pelo DEFI/ABIMAQ com informações colhidas da Circular nº 40/2015, de 25/09/2015 sem
revisão do BNDES.

