
O BNDES tem 
as melhores 
condições  
para você
Oferecemos as menores taxas  

e os melhores prazos para você 

investir em seu negócio.



Como calcular a taxa final do meu financiamento?

A taxa de juros dos financiamentos contratados com o BNDES por meio  

de bancos parceiros é composta por três variáveis:

1 

Custo financeiro:  

Taxa de Longo Prazo (TLP), Taxa Fixa do BNDES (TFB) ou Selic 

(depende da escolha do cliente a partir das opções disponíveis)

2 

Remuneração do BNDES 

(definida para cada linha de financiamento) 

A remuneração do BNDES (o spread) varia de acordo com a linha de financiamento 

escolhida. Quanto maior o potencial de geração de impacto positivo de determinado 

financiamento no desenvolvimento nacional, menor o seu spread. 

3 

Remuneração do banco parceiro 

(negociada com o banco intermediário)

O custo financeiro é determinante na taxa final de seu 
financiamento. Entenda as opções oferecidas pelo BNDES.

O BNDES trabalha com três opções principais de custo financeiro: 

Taxa Selic
Taxa de Longo Prazo 

(TLP) 
Taxa Fixa do BNDES 

(TFB) 

Taxa referencial de 

mercado, integralmente  

pós-fixada

Composta de  

uma parcela pré-fixada  

e outra pós-fixada

Taxa  

integralmente  

pré-fixada



TAXA DE LONGO PRAZO (TLP)

Como é composta a TLP?
Ela é composta de uma parcela fixa e de uma parcela variável:

PARCELA FIXA +  INFLAÇÃO

É definida na contratação

Não muda até o fim do 
financiamento

Anunciada pelo Banco Central a 
cada mês

É calculada com base na média dos 
últimos 3 meses de uma NTN-B de 
cinco anos, multiplicada por um 
redutor decrescente até 2022

Nota do Tesouro Nacional – série B

Varia com IPCA (divulgado 
mensalmente pelo IBGE)

O único componente de risco 
da TLP é a inflação

Ao pegar um financiamento com 
a TLP, o risco de aumento do 
custo está relacionado somente 
à parcela que varia com o IPCA, 
pois a parte fixa da taxa é 
conhecida para todo o fluxo de 
pagamento

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

TLP x taxas de mercado:  
vale a pena? 

A TLP é competitiva. Até 2022,  
o seu custo será mais atraente ainda 
que os custos de mercado.

Por que até 2022? 
Na troca da TJLP para a TLP, em 2018, foi 
estabelecido um período de transição para 
a nova taxa. Nesse período, a parte fixa da 
TLP será multiplicada por um redutor, cujo 
efeito diminui a cada ano, até se tornar 
inexistente em 2023.

As receitas da sua empresa variam com a inflação?
A TLP é a melhor opção para você!

!

!



A TLP é inferior à taxa referencial de mercado (DI) para todos os prazos 
de financiamentos.

Veja a comparação para financiamentos com prazo de 3, 5 e 7 anos.

3 anos 5 anos 7 anos

TLP 93,3% do DI 88,3% do DI 83,5% do DI

Nota: Reflete as condições de mercado no dia 18.3.2019.

Em www.bndes.gov.br/tlp você pode ver a projeção do valor da TLP para contratos 
assinados neste mês considerando a expectativa de inflação para os próximos 12 meses pelo 
Banco Central do Brasil.

Quanto antes a TLP for contratada, até 2022, maior o 
redutor da taxa pré-fixada e mais vantagens para o seu 
financiamento.!

Sua empresa prefere ter uma taxa 100% previsível?

A TFB é a melhor taxa para você!

TFB: PREVISIBILIDADE TOTAL PARA O CLIENTE
Oferecemos ainda a Taxa Fixa do BNDES (TFB), na qual a variação do IPCA é pré-fixada, 
eliminando qualquer alteração da taxa de juros ao longo do seu financiamento.

Com a TFB, é possível prever todo o fluxo de pagamento da sua empresa. Neste caso, é o 
BNDES que arca com os riscos decorrentes das variações da inflação. Quanto maior o prazo, 
maior a proteção oferecida pelo Banco.

O valor da TFB varia diariamente, mas a taxa é fixada para cada financiamento no 
momento da contratação da operação pelo agente financeiro ou no pedido de liberação do 
financiamento ao BNDES. Em operações que usam a Taxa Fixa do BNDES (TFB), o financiamento 
é desembolsado de uma só vez.

Mais prazo a custos competitivos para o seu negócio.
Veja um exemplo dos valores da TFB em 18.3.2019 para financiamentos com prazo de 
pagamento de 3, 5 e 7 anos. 

3 anos 5 anos 7 anos

TFB 7,74 % a.a. ou 
101% do DI

7,84 % a.a. ou  
93% do DI

7,99 % a.a. ou  
91% do DI

Nota: Reflete as condições de mercado no dia 18.3.2019 e operações com até 30 dias entre contratação e liberação. Não inclui os spreads do 
BNDES e do agente repassador.

Em www.bndes.gov.br/tfb você pode conhecer a variação histórica da taxa e as linhas que 
podem operar com ela.

!



Central de Atendimento BNDES

Tel.: 0800 702 6337
www.bndes.gov.br/faleconosco

Ouvidoria do BNDES

Tel.: 0800-702-6307 – Fax: (21) 2052-7117
Caixa Postal: 15054
20031-120 – Rio de Janeiro – RJ
www.bndes.gov.br/ouvidoria

Atendimento empresarial presencial

Rio de Janeiro
Avenida República do Chile, 100 – Centro
20031-917 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: 0800 702 6337 
Atendimento sem agendamento prévio de 10h às 18h

São Paulo
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510
5º andar – Vila Nova Conceição
04543-906 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3512-5100 – Fax: (11) 3512-5199
Atendimento mediante agendamento prévio

Brasília
Setor Comercial Sul – Quadra 9 – Torre C
12º andar – 70308-200 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3204-5600 – Fax: (61) 3204-5635
Atendimento mediante agendamento prévio

Recife
Rua Padre Carapuceiro, 858, 18º e 19º andares
Centro Empresarial Queiroz Galvão 
Torre Cícero Dias – Boa Viagem
51020-280 – Recife – PE
Tel.: (81) 2127-5800 – Fax: (81) 2127-5806
Atendimento mediante agendamento prévio 

Além dos escritórios acima, temos postos de informações parceiros pelo Brasil. Confira a lista em www.bndes.gov.br/atendimento. 

 

As informações contidas nesta publicação são 
baseadas nas Políticas Operacionais do BNDES 
em vigor. As condições podem ser alteradas 
a qualquer tempo. Para conhecê-las, acesse:  
www.bndes.gov.br. 

O BNDES não credencia nem indica quaisquer 
consultores, pessoas físicas ou jurídicas, como 
intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar 
operações com o próprio Banco ou com as 
instituições financeiras credenciadas a repassar 
seus recursos.

 youtube.com/bndesgovbr

 twitter.com/bndes

 slideshare.net/bndes

 facebook.com/bndes.imprensa

 linkedin.com/company/bndes

 www.bndes.gov.br
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