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Carta AGS/DECISS 42/2021 e AF/DESOF 01/2021        Rio de Janeiro, 15 de junho de 2021 

 

 

À Senhora 

Dra. Nisia Verônica Trindade Lima 

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz 

Av. Brasil, 4365, Manguinhos – Rio de Janeiro, RJ 

 

 

Assunto: Resposta ao Ofício 334/2021 em 09 de abril de 2021, da Presidência da Fiocruz -
Possibilidades de apoio do BNDES ao Edital RDC Presencial  nº 01/2021-BM - Novo Centro de 
Processamento Final de Biofármacos e Vacinas - da Fiocruz 

 

Prezada Presidente, 

 

A presente Carta responde à solicitação registrada no Ofício 334/2021, de 09 de 
abril de 2021, no qual a Fiocruz apresenta as motivações pelas quais avalia como positiva a 
participação do BNDES no projeto de implantação de seu Novo Centro de Processamento 
Final.  

O BNDES reconhece a relevância do projeto para o país, entendendo que tal 
participação é relevante para a sociedade brasileira. Neste sentido, apresentamos as 
alternativas de apoio do banco à implantação do Complexo Industrial de Biotecnologia em 
Saúde – CIBS (objeto do Edital RDC Presidencial nº 01/2021-BM), vinculado ao Instituto de 
Imunobiológicos em Saúde/Bio-Manguinhos, a ser instalado no Distrito Industrial de Santa 
Cruz, no município do Rio de Janeiro, RJ.  

Considerando o expressivo volume de investimentos a ser realizado em um 
projeto estratégico para a saúde no Brasil, o BNDES deverá apoiar a construção do complexo 
conjuntamente com outros co-financiadores e garantidores de longo prazo, com os quais 
compartilhará funding e risco, para o alcance dos objetivos do projeto. 

Mais detalhes de cada uma destas modalidades são apontados no documento 
em anexo. A comunicação para o mercado poderá ocorrer em data acordada em comum 
acordo entre BNDES e Fiocruz. 

 

Atenciosamente, 

 

 

João Paulo Pieroni 
Chefe de Departamento 

AGS/DECISS 
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Rafael Dornelles Feler 
Chefe de Departamento 

AF/DESOF 
 
 
 
 

Julio Costa Leite 
Superintendente 

Área de Gestão Pública e Socioambiental – AGS 
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Anexo 1 

Possibilidades de Apoio do BNDES à implantação do Complexo Industrial de 
Biotecnologia em Saúde – CIBS, no âmbito do Edital RDC Presidencial nº 01/2021-BM 

 

A participação do BNDES nos investimentos ocorridos no âmbito do Edital RDC Presidencial nº 
01/2021-BM poderá se dar por meio de: 

• concessão de crédito de longo prazo, no âmbito do produto BNDES Finem 
(na modalidade Corporate Finance e/ou Project Finance, de forma direta ou 
indireta);  

• concessão de garantias, no âmbito do produto BNDES Garantias; e/ou 

• subscrição de títulos ou valores mobiliários.  

 

1. Concessão de crédito de longo prazo 

 

O valor do crédito, definido a critério do BNDES, será determinado conforme a 
capacidade de execução e de pagamento do projeto, bem como a análise do devedor e de 
sua margem para operar com o BNDES, e da sua capacidade de suporte financeiro ao 
empreendimento. 

As condições aqui apresentadas são aplicáveis às operações de financiamento na 
modalidade direta.  

• Participação: Até 80% do volume de investimentos 

• Itens financiáveis: estudos e projetos de engenharia, obras civis, aquisição de 
máquinas e equipamentos nacionais, serviços técnicos 

• Prazos: Total: 20 anos 

Carência: até 5 anos 

• Taxa de Juros = (1 + Custo financeiro) x (1 + (Remuneração básica do BNDES 
+ Taxa de risco de crédito)) – 1 

 Custo financeiro: TLP ou Selic 

 Remuneração básica do BNDES: 1,3% a.a. 

 Taxa de risco de crédito: variável, conforme risco do cliente/projeto, 
garantidor e prazo de financiamento 

 

A taxa de risco de crédito será calculada na fase de análise do projeto, conforme 
metodologia específica, amparada por informações internas e externas, e pode contemplar, 
nos casos de financiamento sob a modalidade de Project Finance, além da situação 
econômico-financeira da empresa, uma avaliação qualitativa, sua relação com devedores e 
garantidores, dentre outros fatores, levando-se em conta: 
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i. a classificação de risco dos controladores da SPE (se for o caso), conforme a 
dependência do projeto e do financiamento em relação aos mesmos; 

ii. o risco de implantação do projeto e os respectivos mitigadores; 

iii. o grau de alavancagem; 

iv. a suficiência, previsibilidade e estabilidade dos fluxos de caixa do projeto; 

v. o risco operacional do projeto e respectivos mitigadores; e 

vi. o valor, liquidez e segurança das garantias oferecidas pela concessionária. 

 

Além das taxas supracitadas, há cobrança de outras tarifas (comissões e 
encargos), conforme política de tarifas divulgada no sítio eletrônico do BNDES, a qual pode 
sofrer alterações a qualquer tempo.  

O BNDES poderá ainda apoiar a emissão de títulos de dívida corporativa por 
meio da subscrição de debêntures simples. O investimento deverá estar enquadrado no limite 
máximo de exposição da sociedade emissora, definido pelo BNDES, e o prazo de vencimento 
das debêntures deverá ser superior a 48 meses. 

As debêntures deverão apresentar classificação de risco realizada por agência 
independente, registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 

• Observações sobre capital próprio e participação do BNDES 

De acordo com a análise do projeto apresentado ao BNDES, será definido o 
montante de capital próprio a ser aplicado, podendo também ser requisitado aporte adicional 
em situações específicas, tais como: completion físico do projeto, eventos de vencimento 
antecipado antes do atingimento dos indicadores de desempenho, entre outros. 

A definição da participação máxima do BNDES ocorrerá durante a análise da 
operação com base, dentre outros fatores, na avaliação da margem do cliente para operar com 
o BNDES, das projeções econômico-financeiras e dos custos do projeto, das garantias 
apresentadas, podendo resultar em uma menor alavancagem para o financiamento e/ou uma 
menor participação do BNDES no financiamento do projeto.  

• Indicadores financeiros, físicos e técnicos 

Serão estabelecidos indicadores financeiros, físicos e técnicos durante a etapa de 
análise da operação de crédito, para a definição contratual das etapas de completion físico e 
financeiro. 

Os indicadores financeiros mais utilizados pelo BNDES são (i) Índice de 
Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD); (ii) Patrimônio Líquido/Ativo Total (PL/AT); e (iii) Dívida 
Líquida/EBITDA (DL/EBITDA).  

Os indicadores físicos poderão ser estabelecidos de acordo com a execução dos 
investimentos.  
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Esta lista de indicadores físicos e financeiros é exemplificativa e não exaustiva, 
sendo possível o estabelecimento de outros indicadores após a análise do projeto, de acordo 
com a avaliação do BNDES e dos demais credores do projeto.  

 

• Estrutura de Garantias 

Determinada em função da análise técnico-econômica do empreendimento e 
dos acionistas, podendo envolver, dente outras, durante todo o prazo do financiamento, as 
seguintes garantias: 

 Fiança dos controladores 

 Hipoteca de bens imóveis; 

 Penhor de ações da SPE, se for o caso; 

 Outorga do direito de assumir o controle da beneficiária (step in rights); 

 Cessão fiduciária de direitos creditórios e recebíveis do Contrato BTS, inclusive 
nas garantias contratadas pelo locatário, com constituição de conta 
centralizadora; e 

 Constituição de conta reserva (3 a 6 vezes o serviço mensal da dívida), além 
de outras alternativas previstas nas normas internas de garantias do Sistema 
BNDES. 

 

As garantias do financiamento poderão ser compartilhadas com todos os 
credores, em condições a serem estabelecidas no instrumento contratual. 

O enquadramento da operação e o estabelecimento das condições definitivas do 
financiamento dependerão da análise econômico-financeira dos investidores, à luz das Políticas 
de Crédito e Operacionais das instituições financeiras. 

O pleito de concessão de apoio financeiro seguirá o disposto nas normas 
internas do BNDES, que compreende análise da capacidade de endividamento da demandante 
e dos garantidores, aspectos econômicos, ambientais e jurídicos. Ressalte-se, ainda, que os 
clientes e garantidores deverão possuir Habilitação válida no BNDES. 

 

2. Concessão de garantias 

 

Serão aplicáveis à concessão de garantias as mesmas condições das operações 
de financiamento na modalidade direta, apresentadas no início do item 1. 

A prestação da garantia poderá compreender até 100% das obrigações 
pecuniárias devidas pelo cliente e se aplicar tanto às operações de financiamento como de 
emissão de títulos e valores mobiliários (incluindo Certificado de Recebíveis Imobiliários – CRIs 
ou cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários). 

O BNDES exigirá a apresentação de contragarantias, cujas condições gerais, 
inclusive para sua liberação, serão estabelecidas durante a análise da operação, considerando 
os riscos envolvidos em cada fase do projeto, e conforme estabelecido nas normas internas do 
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Sistema BNDES, admitindo-se, para as operações de garantias de certificados de recebíveis ou 
outros instrumentos congêneres, a utilização de cotas subordinadas adquiridas pelos emissores 
ou por outros investidores como mitigante de risco. 

Assim como no caso de concessão de crédito, o pleito de concessão de garantia 
seguirá o disposto nas normas internas do BNDES, devendo os clientes e contragarantidores 
possuírem Habilitação válida. 

3. Quem pode solicitar 

Sociedades com sede e administração no País. 

4. Disponibilidade do financiamento 

Este documento apresenta as condições financeiras disponíveis no BNDES para 
os investimentos do projeto, cujo prazo e montante serão definidos durante a fase de análise e 
não implica direito à obtenção do financiamento ou concessão da garantia. 

Os pleitos apresentados ao BNDES seguirão o fluxo disposto nas normas internas 
do BNDES, que compreende análise da capacidade de endividamento do demandante e dos 
garantidores, aspectos econômicos, ambientais e jurídicos. Ressalte-se, ainda, que os clientes e 
garantidores deverão possuir Habilitação válida no BNDES.  

À época do protocolo do pedido de apoio financeiro, estes poderão optar entre 
as condições elencadas no comunicado e as constantes das Políticas Operacionais do BNDES 
que estiverem em vigor na data da solicitação de apoio, vedada a combinação de regras. 

5. Como solicitar 

As solicitações de apoio devem ser encaminhadas pela empresa interessada ou 
por intermédio da instituição financeira credenciada, por meio de consulta enviada ao Portal 
do Cliente. 
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