
BNDES - FINAME

Módulo nacional é exigido 
(valor superior ao do importado)

Financiamento de até 80% do valor dos bens 
financiáveis (fator de nacionalização)

Taxa de juros: TJLP + 1,5% + 0,5% + remuneração
da instituição financeira credenciada 
(atualizado em 26/07/2016)

Fonte: www.bndes.gov.br/bndesfiname

Códigos (FCC - finamizável caso a caso)
NCM 8501.32.20: 3276613 NNC 8501.33.20: 3276599

NCM 8501.34.20: 3276607

Prazo de até 5 anos e carência de até 2 anos

Não pode ser considerado preço de lista 
(módulo importado)



PROGER URBANO EMPRESARIAL

Até 12 meses de carência

Financiamento de até 80% do projeto

Disponível para empresas que faturam até 
R$ 10 milhões por ano

Valor máximo de R$ 1 milhão

Prazo de até 72 meses

Fonte: http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/
empresas/produtos-e-servicos/credito/financiar-um-
investimento/proger-urbano-empresarial#/



Taxa de juros de 2,5% ao ano

Prazo de até 10 anos

Carência de até 3 anos

Participação máxima de até 100%

Valor máximo de R$ 165 mil

Fonte: http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/
agronegocios/agronegocio---produtos-e-servicos/
credito/investir-em-sua-atividade/pronaf-eco#/

PRONAF ECO



Carência de até 4 anos

Prazo de até 12 anos

A taxa de juros varia de acordo com os valores,
os prazos e as demais condições escolhidas 
pelo cliente no ato da compra

Financiamento de até 60% do projeto

SANTANDER - CDC EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA DE EQUIPAMENTOS

BANCO DA AMAZÔNIA - FNO

Fonte: http://www.bancoamazonia.com.br/index.php/
financiamentos/empresarial-fno/empresarial-fno-
amazonia-sustentavel

Fonte: https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/
produtos-e-servicos/paginas/santander-financiamentos.
aspx



Prazo de até 12 meses

Fonte: https://www.bnb.gov.br/programas_fne/
programa-de-financiamento-a-micro-e-a-
minigeracao-distribuida-de-energia-eletrica-fne-sol

Carência de 6 a 12 meses

Financiamento de até 100%

BNB - FNE SOL

FCO - FUNDO CONSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE

Prazo de até 20 anos



Fonte: http://www.sde.df.gov.br/servicos/sobrefco.html

Carência de até 5 anos

Prazo de até 120 meses

Carência de até 24 meses

Taxas a partir de 0,53% ao mês

DESENVOLVE SP

Fonte: www.desenvolvesp.com.br/



Taxas de juros de 2,5% a 12,75% ao ano

Projetos de até 1 MW

Financiamento de até 100% do projeto

BB Agro Energia

Fonte: http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/
imprensa/n/54949/bb-lanca-programa-para-energia-
limpa-e-estima-liberar-r-2-5-bilhoes#/


