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O Apoio do BNDES à

Saúde

Encontro ABRASP

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018

Complexo da Saúde
Dinâmica
da Inovação
Introdução
// Saúde
como desenvolvimento
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Necessidade humana básica

Serviços
de saúde
Medicamentos
Máquinas e equipamentos
Material de consumo

Ensaios clínicos
Feedback do usuário
Necessidades e prioridades

Indústrias
de saúde
Geração e difusão de tecnologia
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Introdução // Prioridade para o BNDES
Infraestrutura

> Desenvolver e apoiar projetos
que permitam aumentar a
produtividade e a conexão entre
os mercados, viabilizando novos
negócios

Educação,

Estrutura produtiva

> Apoiar a transformação de
modelos de negócio tradicionais
e a inserção do Brasil na
economia global e do
conhecimento

saúde e segurança

> Aumentar o nível de qualificação
e os padrões de produtividade do
trabalho e melhorar as condições
atuais de saúde e segurança
pública

Missões transversais
Sustentabilidade

Inovação

Apoiar a migração para a economia
verde dando protagonismo ao Brasil

Estimular inovação e empreendedorismo
como alavanca de desenvolvimento

Desenvolvimento regional

Mercado de capitais

Desenvolver as diversas regiões do país, com
apoio às empresas e órgãos públicos

Desenvolver o mercado, promovendo o
crowding in e a indução de boas práticas
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Introdução // Síntese dos desafios da Saúde
Modelo de atenção à saúde
• Prevenção e cuidado integral
• Foco na Atenção Primária => maior resolubilidade
• Novos modelos de pagamento por serviços

Racionalização e eficiência
• Integração de redes regionalizadas de saúde
• Melhoria de gestão nas unidades de saúde
• Transformação digital

Competitividade industrial
• Avanço na trajetória de Inovação
• Internacionalização
• Biotecnologia
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Produtos BNDES // Visão geral

Cartão BNDES
Crédito
rotativo

BNDES Giro

Projetos de
investimento
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Produtos BNDES // Projetos de investimento

OPERAÇÕES DIRETAS

OPERAÇÕES INDIRETAS

Financiamento >= R$ 10 milhões

Financiamento < R$ 150 milhões
EMPRESÁRIO

EMPRESÁRIO

Instituição
financeira
credenciada

Informação e
relacionamento

Contratadas diretamente com o BNDES

Contratadas por meio de instituições
financeiras credenciadas no BNDES

Entre R$ 10 e R$ 150 milhões: cliente escolhe
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Produtos BNDES // Projetos de investimento

Prazo Máximo

Participação

Saúde: até 20 anos
De acordo com o prazo de maturação
do projeto

Saúde: 80% de participação
MPME: até 100% de participação

Custo
Financeiro
TLP ou
Selic

+

Taxas BNDES

Spread
Básico

Spread de
risco

+

Taxa do agente
financeiro
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Produtos BNDES // Projetos de Investimento: Condições financeiras

INCENTIVADA

LINHAS

PARTICIPAÇÃO
MÁXIMA EM
TLP (*)

Spread
básico

QUALIFICADORES
TIPOS DE INVESTIMENTO

A

80%

0,9

• Inovação
• Investimentos Sociais de Empresas

B

80%

1,3

• Investimentos em Serviços de Saúde
• Investimentos da Indústria de Saúde

OBS: Na indústria, podem ser feitas operações diretas a partir de R$ 10 milhões
(*) do total do projeto
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Produtos BNDES // Projetos de investimento

Itens financiáveis

Sistemas de
informação

Obras civis

Certificação

Máquinas e
equipamentos

Treinamento

Móveis e
utensílios

Capital de giro
associado
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Cartão BNDES // Compradores

 Micro, pequenas e médias
empresas

Vantagens
 Limite de até R$ 2 milhões, por banco
emissor

 Solicite seu cartão pela internet

 Prestações fixas em até 48 meses

 Compre o que sua empresa
precisa para crescer

 Taxa de juros atrativa: 1,39% a.m.
(maio/2018)

 O Cartão BNDES não permite
saque de dinheiro

 Financiamento de até 100% do valor
do produto
 Crédito rotativo e pré-aprovado, de
uso automático
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Produtos BNDES // Visão geral
Classificação de porte
MPMEs
PORTE
DA EMPRESA
RECEITA
OPERACIONAL
BRUTA (anual)

Micro

Pequena

Média

Grande

Até
R$ 360 mil

Até
R$ 4,8
milhões

Até
R$ 300
milhões

Acima de
R$ 300
milhões

Quando a empresa for controlada por outra empresa ou pertencer a um
grupo econômico, a classificação do porte se dará considerando-se a
receita operacional bruta consolidada
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Cartão BNDES // Fluxo de solicitação

1

2

3

Empresa solicita
o
cartão no portal

Empresa entrega
documentação no
banco emissor

Preenche proposta de
solicitação no Portal do
Cartão, que é enviada
automaticamente ao
banco emissor

Verificar a
documentação
necessária, de acordo
com o banco emissor

4
Banco realiza a
análise do
crédito
Banco emissor
analisa a
documentação e
define limite de
crédito

Prazo médio de emissão: 30 dias

Empresa assina
Termo de Adesão
Assinatura do Termo
de Adesão ao
Regulamento do
Cartão BNDES
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Cartão BNDES // O que pode ser financiado

 Máquinas, equipamentos, computadores, móveis
 Veículos comerciais (exceto utilitários) e motocicletas
 Softwares
 Materiais para construção civil
 Inovação
 Serviços tecnológicos
 Avaliação de conformidade
 Peças e componentes de máquinas, equipamentos, informática e automação
 Propriedade intelectual (por exemplo: registro de marcas de patentes)
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Produtos BNDES // BNDES Capital de Giro

Crédito
Cartão BNDES
rotativo

BNDES Giro

Projetos de
investimento
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Capital de giro // BNDES Giro

O que pode ser financiado?
 Capital de giro (recurso para a empresa aplicar nas atividades do dia-a-dia)

Qual o limite do financiamento?
 O banco definirá o valor do financiamento de acordo com a análise de crédito,
considerando, entre outros fatores, o faturamento da empresa e sua capacidade de
pagamento
 O limite máximo é de R$ 70 milhões por cliente a cada 12 meses

PRAZO: 5 anos
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Produtos BNDES // Descomplicando a TLP

TLP em 3 FRASES

1

A TLP é uma taxa de juros pré-fixada indexada à Inflação

2

A componente prefixada confere maior previsibilidade às
empresas quanto ao fluxo de pagamento da dívida

3

Até 2023, o custo da TLP é significativamente mais
competitivo que o Custo de Mercado
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Produtos BNDES // Descomplicando a TLP
Taxa equivalente de um fluxo de pagamento em TLP em % do DI?
Equivalência em %DI – TLP com diferentes alfas

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%

α 2019 (J=3.47%)

Prazo Total (em meses)
Data-base: 14-ago-18

228

204

180

156

132

108

84

60

α 2018 (J =3.00%)

36

Taxa DI% Equivalente

TLP x DI

Hipótese
Carência: 24 meses
Amortização: SAC
Em 2018, o custo de
funding que o BNDES
repassa nos
financiamentos é
significativamente
inferior a 100% do DI.
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Carteira de crédito // Estoque de operações ativas
Indústrias de saúde

Serviços de saúde

 R$ 4,1 bilhões (46%)

 R$ 4,8 bilhões (54%)
 Investimentos públicos e
privados
 Máquinas e equipamentos
(FINAME)
 Reestruturação financeira
(Santas Casas)

R$ 8,9 bilhões
contratados

 Capacidade produtiva
 Inovação
 Instituições de Ciência e
Tecnologia

Transparência: todas as operações estão disponíveis e detalhadas na internet
http://www.bndes.gov.br/transparencia
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Carteira de crédito // Exemplos de projetos de investimento

•
•
•
•
•
•
•

Plano de Inovação
Desenvolvimento / certificação de produtos
Unidade produtiva
Centro de distribuição
Modernização e aquisição de equipamentos
Investimento Social da Empresa
Biotecnologia

22
Carteira de crédito // Relatório de Efetividade

Destaques da Saúde
•

Apoio ao Plano Emergencial da Fiocruz de
combate ao vírus zika

•

Apoio ao desenvolvimento da Vacina contra a
Dengue (IB)

•

Empresas apoiadas pelo BNDES investem 32 a
40% a mais em P&D que empresas não apoiadas
semelhantes (modelo econométrico com microdados)

•

+1500 leitos SUS adicionados (2016-17)

www.bndes.gov.br/efetividade

23

OBRIGADA!
Carla Reis
Gerente Setorial
Complexo Industrial e de Serviços de Saúde
creis@bndes.gov.br

