
Durante o ano de 2015, foi operacionalizado o contrato de prestação de serviços com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome



Nova linha de financiamento 

destinada à aquisição de 

sistemas de micro e 

minigeração distribuída de 

FNE Sol

minigeração distribuída de 

energia, a partir de fontes 

renováveis, com recursos do 

Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste –

FNE.



Itens financiáveis: 

Sistemas de micro e 

minigeração de energia elétrica 

fotovoltaica, eólica ou de 

FNE Sol

fotovoltaica, eólica ou de 

biomassa, bem como sua 

instalação.



Público alvo: 

Empresas industriais, 

agroindustriais, comerciais e de 

prestação de serviços, 

FNE Sol

prestação de serviços, 

produtores rurais, empresas 

rurais, cooperativas e 

associações legalmente 

constituídas.



Juros: 

Entre 6,5% a.a. e 11,00% a.a.*        

a depender do porte do cliente.

FNE Sol

* Já incluído bônus de adimplência de 15% sobre os juros.



Limites de financiamento: 

Até 100% do valor do 

investimento, a depender do 

porte do cliente, da localização 

FNE Sol

porte do cliente, da localização 

e das garantias oferecidas.



Reembolso: 

Parcelas mensais compatíveis 

com o valor estimado da 

redução na conta de energia 

FNE Sol

redução na conta de energia 

do cliente após a implantação 

do sistema de compensação.



Prazo: 

Até 12 anos.

Carência: 

FNE Sol

Carência: 

6 meses a 1 ano.



Garantias: 

Possibilidade de aceitação de 

alienação fiduciária dos 

equipamentos financiados 

FNE Sol

equipamentos financiados 

como garantia exclusiva da 

operação ou em composição 

com outras garantias.



Garantias: 

FNE Sol

Setor Porte
Intervalos de valores 

das operações
Composição de Garantias

Rural

Pequenos e 
miniprodutores 

até R$20mil Aval ou fiança;

de R$20mil a R$200mil 
Alienação fiduciária dos 
sistemas financiados mais 
aval; ou Hipoteca;

Rural

Demais portes

até R$30mil Aval ou fiança;

de R$30mil a R$ 200mil 
Alienação fiduciária dos 
sistemas financiados mais 
aval; ou Hipoteca;

Demais 
Setores

Qualquer porte

até R$50mil Aval ou fiança;

de R$50mil a R$200mil 
Alienação fiduciária dos 
sistemas financiados mais 
aval; ou Hipoteca;

Todos os 
Setores

Qualquer Porte acima de R$200mil Hipoteca.

OBS: Tabela de referencia;



Fluxo simplificado 

da operaçãoda operação



FNE Sol
Leva a 
proposta a 
uma 
agencia do 
BNB mais 
próxima;

Procura uma 
empresa 
especializada 
de sua 
confiança;

Cadastra o 
cliente, 
analisa  a 
proposta de 
financiamento 
e submete à 
aprovação;

Assina 
contrato;

Desembolsa 
1ª parcela;

Inicia o 
reembolso 
do crédito.

Desembolsa 
2ª parcela;

Desembolsa 
3ª parcela;

Elabora  pré-
dimensiona-
mento do 
sistema e 
respectivo 
orçamento;

Elabora projeto 
de execução do 
sistema e auxilia 
cliente na 
solicitação de 
acesso junto à 
concessionária;

Instala 
medidor 
bidirecional 
e ativa o 
sistema;

Emite 
parecer de 
acesso;

Entrega os 
equipamentos 
no endereço 
do cliente;

Instala o 
sistema;



Obrigado!Obrigado!




