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INOVAçÃo

O Banco do Nordeste
disponibiliza crédito
com juros mais
baixos e melhores

Para crescer é preciso
inovar. E inovar fica mais
fácil com as vantagens
do Banco do Nordeste.

prazos destinado ao
financiamento de projetos
que promovam atividades

Para quem quer investir em Inovação

e e m p r ee n d ime n t os

não faltam oportunidades nem
o apoio do Banco do Nordeste.

i n o va dor e s , com
ênfase na busca de um
melhor posicionamento
c o m p e t it ivo e novas
oportunidades de mercado
para empreendedores e
empresas da Região.
SAC Banco do Nordeste • Ouvidoria:

0800 728 3030
www.bnb.gov.br

PÚBLICO-ALVO
Empresas privadas (firmas individuais e pessoas jurídicas)
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede
e administração no País, na forma da lei, bem como os
produtores rurais, atendidos individualmente ou por meio
de suas entidades associativas.
O QUE O PROGRAMA FINANCIA
Todos os bens e serviços necessários à viabilização
de projetos como os apresentados a seguir:

••
•
•
•
•
••
••
••
•
•

Transferência e aquisição de tecnologias.
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - P, D & I.
Implantação, ampliação, modernização, reforma e
relocalização de centros de Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação - P, D & I.
Investimentos em obras, instalações físicas e
infraestrutura necessária à realização de projetos
de P, D & I.
Implantação de laboratórios de pesquisa ou de controle
de qualidade.
Aquisição de equipamentos novos de pesquisa
necessários à realização de projetos de P, D & I.
Treinamento, consultoria e outros serviços especializados.
Consultorias especializadas para elaboração de projetos
para participação em programas e/ou
editais de subvenção econômica.
Aquisição de máquinas e equipamentos.
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação TIC.
Desenvolvimento ou aquisição de software.
Avaliação e certificação.
Implantação de técnicas modernas de gestão,
de organização da produção ou de prestação dos
serviços.
Projetos relacionados aos seguintes segmentos:
complexo industrial da saúde (novos equipamentos
médicos, materiais, reagentes e dispositivos para
diagnóstico, hemoderivados, imunobiológicos,
intermediários químicos e extratos vegetais para fins
terapêuticos, princípios ativos e medicamentos para uso
humano), química fina (pigmentos e corantes naturais,
intermediários químicos, catalisadores, aditivos, entre
outros), novos fármacos e medicamentos, biotecnologia,
nanotecnologia, novos materiais, microeletrônica,
semicondutores, telecomunicação digital, mecânica de
precisão e automação industrial, inclusive robótica.

••
••
••
•

Incubação e desincubação de empresas.
Propriedade intelectual.
Marketing.
Infraestrutura e apoio.
Aquisição isolada de matérias-primas e insumos.
Capital de giro associado ao investimento, exceto
no setor rural.
Gastos com investimentos, assim como o custeio
a eles vinculado ou não, relativos às explorações
agropecuárias, objetos de programas de difusão
tecnológica.

FONTE DE RECURSOS
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste Programa de Financiamento à Inovação - FNE Inovação.
ENCARGOS FINANCEIROS
a) Juros*
Com Bônus de Adimplência
Integrais

PRAZOS
Os prazos serão fixados em função do cronograma físicofinanceiro do projeto e da capacidade de pagamento do
mutuário, conforme a tabela abaixo:
Prazo Máximo

Finalidades

Carência

Total

Setor Rural
Investimento Fixo

5 anos

15 anos

Investimento Semifixo

3 anos

8 anos

Setor Não-Rural

Encargos Financeiros Anuais
Porte do Mutuário

c) Tarifas
Conforme a regulamentação vigente.

Semiárido
(25%)

Demais
Regiões
(15%)

Setor Rural
Miniprodutor

5,0000

3,7500

4,2500

Pequeno Produtor

6,7500

5,0625

5,7375

Médio Produtor

7,2500

5,4357

6,1625

Grande Produtor

8,5000

6,3750

7,2250

Demais Setores
Microempresa

6,7500

5,0625

5,7375

Pequena
Empresa

8,2500

6,1875

7,0125

Média Empresa

9,5000

7,1250

8,0750

Grande Empresa

10,0000

7,5000

8,5000

*Condições atuais do FNE e sujeitas a alterações.

b) Bônus de Adimplência
Para os pagamentos realizados em dia é concedido
Bônus de Adimplência sobre os juros, sendo de 25% para
empreendimentos localizados no semiárido e de 15%
para empreendimentos localizados fora do semiárido.

Investimento

5 anos

15 anos

Porte do Mutuário

Limite* (%)

Mínimo de
Recursos
Próprios (%)

Mini e Pequeno Produtores /
Micro e Pequena Empresas

100

0

Médio Produtor /
Média Empresa

90 a 95

5 a 10

Grande Produtor /
Grande Empresa

90

10

Limites de Financiamento

*O limite de financiamento dos clientes é calculado sobre o valor do
investimento projetado e levará em conta o porte do mutuário e a
localização e tipologia do município onde o empreendimento estiver
localizado. As agências do Banco do Nordeste estão aptas
a informar o limite de financiamento de seu projeto.

Garantias
As garantias serão, cumulativa ou alternativamente:
Alienação Fiduciária; Fiança ou Aval; Penhor ou Hipoteca.
ACESSO AO FINANCIAMENTO
Tendo cadastro e limite de crédito aprovados no
Banco do Nordeste, basta apresentar o Projeto
de Financiamento ou a Proposta de Crédito.

