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Equipamentos
Importados

Equipamentos
Nacionais

BDMG 

Fotovoltaico

Finame 

Fundo Clima

Nossa Oferta

Projetos de 
Investimento

Finem Fundo 

Clima

BNDES 

Automático



Equipamentos Nacionais
Credenciados na Finame

Produto Prazo Taxa* Cobertura Garantias

MPE
Finame 

Fundo 

Clima

Até 60 meses com 

até 12 meses de 

carência
A partir de 

4,03% a.a.

ou 0,33% 

a.m.

Até 80% dos 

equipamentos

Equipamentos + 

Fundo de aval + 

aval sócios

Médias 

e 

Grandes

Até 144 meses 

com até 24 meses 

de carência

Equipamentos + 

aval sócios + 

outras garantias 

conforme 

análise de 

crédito e risco**

Giro 

Associado

Até 60 meses com 

até 24 meses de 

carência

A partir de 

Selic + 

4,53% a.a.

Até 30% do 

projeto

* As taxas finais dependem do porte da empresa e da classificação de risco de cada operação.

** Bens imóveis, recebíveis, títulos públicos e privados, carta de crédito, carta de fiança, fundo de aval, dentre outros

MPE

Finame Fundo Clima

Médias e Grandes

Finame Fundo Clima +

Giro Associado

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/5e03ed2a-5f79-4f9d-8a6f-1eee868f2e6c/Produtos+Fundo+Clima+04-06-2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mfcRzO8
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/5e03ed2a-5f79-4f9d-8a6f-1eee868f2e6c/Produtos+Fundo+Clima+04-06-2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mfcRzO8


Equipamentos Importados

Prazo Taxa * Cobertura Garantias

MPE

Até 60 meses 

com 1 mês de 

carência

A partir de:

• 12 meses: 0,98% a.m.

• 36 meses: 1,09% a.m.

• 60 meses: 1,19% a.m.

Até 90% do 

projeto

Equipamentos + 

Fundo de aval + 

aval sócios

Médias 

e 

Grandes

Até 60 meses 

com até 24 

meses de 

carência

A partir de 

Selic + 4,53% a.a.

Até 100% do 

projeto**

Equipamentos + 

aval sócios + 

outras garantias 

conforme análise

de crédito e risco***

* As taxas finais dependem do porte da empresa e da classificação de risco de cada operação.

** Máquinas e equipamentos deve constituir no mínimo 70% do valor do financiamento

*** Bens imóveis, recebíveis, títulos públicos e privados, carta de crédito, carta de fiança, fundo de aval, dentre outros

MPE

BDMG Fotovoltaico

Médias e Grandes



Projetos de Investimento

Prazo* Taxa ** Cobertura Limites

BNDES 

Automático
Até 10 anos

A partir de 

TLP + 5% a.a.

Até 80% do 

projeto

Até R$20MM por 

projeto

FINEM Fundo

Clima
Até 16 anos

A partir de 

4,9% a.a.

A partir de R$3MM

Até  R$30MM por 

beneficiário

* Os prazos totais e de carência dependem das características do projeto

** As taxas finais dependem do porte da empresa e da classificação de risco de cada operação.

*** Garantias conforme análise de crédito e risco, incluindo equipamentos, bens imóveis, recebíveis, títulos públicos e 

privados, carta de crédito, carta de fiança, fundo de aval, dentre outros.

BNDES Automático FINEM Fundo Clima

Projetos de geração de energia elétrica a partir da 
energia solar, incluindo geração distribuída

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima-energias-renovaveis/!ut/p/z1/vVPBcpswEP2WHjhiyQgw7o0hNNTBk9SOa1uXjAAB6oBEhIyTv-_iptO0k9jT6Ux1kbTa1dv3noQo2iEq2SAqZoSSrIH9nvoPiyCNkrmL02tn7ePw7suUJKuNE2w8tD0l4HdGiBE9X_8VUURzaTpTo30mC94_CNkbYQ75qQML16rlFi6FZDIXrOXSqN7CjZA16-1Oq0qzFlblQRbjwWm280a0zOaS60rAoeZSDWzgoh_hulwUaD-b5QQTv7BdN-C2W2RTO_Pz0s6dfB4Eboa9OXmhd6Z_ep794hJ_ENjRy2hZQVvM1LaQpUK7SySgSnx7fKQhaKek4U8G7f6HeNtRvteE8KeVB4TuVyR2FwSvnZeEdH4TJ-4tTm8_kxiHSZR6bnwzvQZJ6SXN9qD57NcNQQTB8MqZpSS9d5wrF20HwY9oI5Vu4Ymu_9LS5CfCe65M_X9EANOrRmU_vk8oMxKAu5qXXHM9OWgI18Z0_UcLW_h4PE5Ozk0qNUwyDZEOjOiUNqN_vTD8TRchRaviMC5emfbb5i30WvXwVP4ERV27aQPybNPsmWBx10ZZsIyJ1wxp-OE7gOVQpA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima-energias-renovaveis/!ut/p/z1/vVPBcpswEP2WHjhiyQgw7o0hNNTBk9SOa1uXjAAB6oBEhIyTv-_iptO0k9jT6Ux1kbTa1dv3noQo2iEq2SAqZoSSrIH9nvoPiyCNkrmL02tn7ePw7suUJKuNE2w8tD0l4HdGiBE9X_8VUURzaTpTo30mC94_CNkbYQ75qQML16rlFi6FZDIXrOXSqN7CjZA16-1Oq0qzFlblQRbjwWm280a0zOaS60rAoeZSDWzgoh_hulwUaD-b5QQTv7BdN-C2W2RTO_Pz0s6dfB4Eboa9OXmhd6Z_ep794hJ_ENjRy2hZQVvM1LaQpUK7SySgSnx7fKQhaKek4U8G7f6HeNtRvteE8KeVB4TuVyR2FwSvnZeEdH4TJ-4tTm8_kxiHSZR6bnwzvQZJ6SXN9qD57NcNQQTB8MqZpSS9d5wrF20HwY9oI5Vu4Ymu_9LS5CfCe65M_X9EANOrRmU_vk8oMxKAu5qXXHM9OWgI18Z0_UcLW_h4PE5Ozk0qNUwyDZEOjOiUNqN_vTD8TRchRaviMC5emfbb5i30WvXwVP4ERV27aQPybNPsmWBx10ZZsIyJ1wxp-OE7gOVQpA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Contato

sustentabilidade@bdmg.mg.gov.br

mailto:sustentabilidade@bdmg.mg.gov.br



