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Financiamento de Investimentos (longo prazo) 
Linhas e Programas BNDES 

 
 

Financiamento de Custeio (curto prazo) 



 
- BNDES/ABC 
- BNDES/PRONAMP 
- BNDES/PRONAF 
- BNDES/MODERAGRO  
- BNDES/MODERFROTA 
- BNDES/INOVAGRO 
- BNDES/MODERINFRA 
 
 
 

Financiamento de Investimentos (longo prazo) 
 



 
 
 
 
 
  
 Condições variáveis (cfe. finalidade): 
 Prazo de 5 a 15 anos 
 Taxa de juros de 8% a 8,5% fixos ao ano 
 Limite de R$ 2,2 milhões por beneficiário / ano safra 

BNDES/ABC (Agricultura de Baixo Carbono) 

- Recuperação de Pastagens Degradadas 
- Implantação e melhoramento do Plantio Direto na Palha 
- Tratamento de Dejetos e Resíduos da produção animal 
- Recomposição e manutenção de APPs 
- Plantio de Florestas comerciais 
- Integração Lavoura – Pecuária – Floresta 
 



 
 
 
 
 
  
 Condições : 
 Prazo de 8 anos (carência inclusa de até 3 anos) 
 Taxa de juros de 8,5% fixos ao ano 
 Limite de R$ 430 mil por beneficiário / ano safra 

BNDES/PRONAMP (Progr. Apoio Médio Produtor) 

- Armazéns, Benfeitorias, Irrigação, Eletrificação 
- Correção de Solos, Implantação de Pastagens 
- Produção de Animais de pequeno, médio e grande porte 
- Máquinas e Implementos 
- Itens diversos 
 
 



 
 
 
 
 
  

BNDES/PRONAF  
(Progr. Nac. de Fortalecimento da Agric. Familiar) 

- Pronaf Mais Alimentos; 
- Pronaf Agroindústria; 
- Pronaf Agroecologia; 
- Pronaf Eco; 
- Pronaf Mulher; 
- Pronaf jovem;  
 Condições : 
 Prazo de 5 a 10 anos (carência inclusa de até 3 anos). 
 Taxa de juros de 2,5 a 5,5 % ao ano. 
 Limite de R$ 165 mil por beneficiário/ ano safra 



 
 
 
 
 
  
  

Progr. Estadual de Expansão da Agropecuária Irrigada 

MAIS ÁGUA, MAIS RENDA 

- Coordenação da Secr. Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação 
 
- Licenciamento Ambiental simplificado 
 
- Incentivo financeiro investimentos em Irrigação (reembolso parcial) 
 
- Financiamento pelas linhas PRONAF, PRONAMP e MODERINFRA 
 
- Estímulo ao Uso Racional da Água na Irrigação (projetos, sistemas e 
equipamentos técnica e ambientalmente adequados) 



 
 
 
 
 
  
  

Projetos para Financiamento de Investimentos 

O que é necessário:  
- Projeto técnico elaborado por responsável que irá acompanhar a 
implantação/implementação/comprovação do projeto. 
- Cumprir Check list de abertura/análise/contratação (conforme a 
instituição financeira). 
 
Maiores dificuldades:  
- Falta de documentação necessária para alguma das fases, 

principalmente na comprovação;  
- Ausência ou inconsistência da caracterização técnica para 

enquadramento nos objetivos da linha de financiamento. 



 
 
 
 
 
  
  

Atuação dos Bancos de Desenvolvimento 
 

  

http://intranet/


 
 
 
 
 
  
  

Estratégias regionais do Sicredi: 
  
- Incorporação do tema nos encontros de plano safra com 
as Cooperativas com a participação da Emater;  
- Divulgação do Programa através de ferramentas internas 
de comunicação; 
- Disponibilização de materiais de divulgação nas unidades 
de atendimento (ex. folders a serem confeccionados pelo 
SEAPI e/ou Emater); 
-  Cooperativas abordarem este tema nos encontros com 
os técnicos vinculados. 



 
 
 
 
 
  
  

Ações do BANCO DO BRASIL para Difusão do Programa: 

- Difusão do conhecimento técnico entre a rede de 527 empresas de 
assistência técnica conveniadas com o Banco no RS. 
- Esta rede inclui tanto as empresas particulares como os  escritórios 
da EMATER e cooperativas de produção rural. 
- O Banco do Brasil dispõe de 18 Engenheiros Agrônomos que estão 
distribuídos em todo o estado. 
- São realizadas reuniões com as empresas, pelo menos duas vezes 
por ano, quando são divulgadas as orientações e diretrizes vigentes 
para cada safra agropecuária.  
 

http://www.bb.com.br/


• Reuniões regionais com técnicos conveniados para 
divulgação do Programa e dos Seminários regionais -  
Supervisores de Crédito Rural; 

• Projeto e assistência técnica obrigatória para todas 
operações de investimento e custeio agrícola (técnicos 
Conveniados e Emater); 

• Participação de treinamentos; 
• Disponibilização de recursos para linhas específicas de 

apoio ao Programa. 
• Participação Programas Estaduais – Mais Água, Mais 

Renda; Pleapo (Plano Estadual de Agroecologia e Produção 
Orgânica). 

 
 

 
 

Estratégias Banrisul 


