
Apoio à 
agroindústria
Assim como você, o BNDES acredita que o 
campo é um lugar fértil de oportunidades 
para o desenvolvimento de bons negócios.



O BNDES é o maior financiador de investimentos da 
agropecuária brasileira. São diversas opções de finan-
ciamento para o setor que vão atender às necessidades 
de agricultores e pecuaristas de todos os portes, desde 
o pequeno produtor familiar, passando pelas coopera-
tivas, até os grandes empreendedores do agronegócio.

São operações que podem ser contratadas direta-
mente com o BNDES ou por meio de instituições  
financeiras credenciadas.

Fique por dentro  da melhor solução para o seu investi-
mento agropecuário.



Financiamento O que pode ser financiado Quem pode ser financiado Para quê? Taxa de juros Prazos  Quanto pode ser financiado

Empresarial 1 (pode ser contratado diretamente com o BNDES ou por meio de agente 
financeiro)

Programa ABC

Investimentos que contribuam para a redução de impactos ambientais 
causados por atividades agropecuárias, como implantação de integração 
lavoura, pecuária e floresta; recuperação de pastagem degradada; plantio 
comercial de florestas; e tratamento de dejetos

Produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas)  
e cooperativas agropecuárias,inclusive para 
repasse a cooperados

Agropecuária sustentável

Até 5,25% a.a. para  
adequação ou regularização  
de propriedades frente à 
legislação ambiental 

Até 6% a.a. para demais casos

Até 12 anos, incluindo até  
8 anos de carência, conforme 
finalidade

Até 100% dos itens financiáveis, limitado, por ano 
agrícola, a:

 ▪ R$ 5 milhões para empreendimento individual; 
e

 ▪ R$ 20 milhões para empreendimento coletivo

Inovagro

Incorporação de inovações tecnológicas nas propriedades rurais,  
visando o aumento da produtividade e a melhoria de gestão,  
como serviços de agricultura de precisão; e programas de computadores  
para gestão, monitoramento ou automação

Produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) e 
cooperativas agropecuárias

Incorporação de 
inovação tecnológica nas 
propriedades rurais

Até 6,0% a.a.

Até 10 anos, incluídos até  
3 anos de carência.
 
Aquisição de matrizes e 
reprodutores: até 5 anos,  
incluído até 1 ano de carência 

Até 100% dos itens financiáveis, limitado a:

 ▪ R$ 1,3 milhão para empreendimento individual; 
e

 ▪ R$ 3,9 milhões para empreendimento coletivo

Moderagro

Projetos de modernização e expansão da produtividade nos setores 
de produção, beneficiamento, industrialização, acondicionamento e 
armazenagem de produtos agropecuários, incluindo ações voltadas à 
recuperação do solo e à defesa animal

Produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) 
e cooperativas agropecuárias, inclusive para 
repasse a cooperados

Produção, beneficiamento e 
armazenamento

Até 7% a.a.
Até 10 anos, incluindo  
até 3 anos de carência

Até 100% dos itens financiáveis, limitado a:

 ▪ R$ 880 mil para empreendimento individual;

 ▪ R$ 2,64 milhões para empreendimento coletivo; 
e  

 ▪ R$ 400 mil por cliente para a aquisição de 
animais

Moderfrota
Aquisição de tratores, colheitadeiras, plataformas de corte, pulverizadores, 
plantadeiras, semeadoras e equipamentos para preparo, secagem e 
beneficiamento de café

Produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) e 
cooperativas agropecuárias

Tratores agrícolas e 
implementos
associados e colheitadeiras

Até 7,5% a.a.  
(receita operacional  
bruta ou renda anual  
bruta até R$ 90 milhões)                              

Até 9,5% a.a.  
(receita operacional  
bruta ou renda anual  
bruta acima de R$ 90 milhões)  

Itens novos: até 7 anos,  
incluindo até 11 meses  
de carência

Itens usados: até 4 anos,  
incluindo até 11 meses  
de carência

Até 90% dos itens financiáveis

Moderinfra

Desenvolvimento da agropecuária irrigada sustentável, incluindo todos os 
itens inerentes ao sistema de irrigação, além de investimentos voltados para 
proteção de cultivos, incluindo aquisição, implantação e recuperação de 
equipamentos e instalações

Produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) e 
cooperativas agropecuárias

Sistemas de  
irrigação e  
proteção de  
cultivos

Até 7% a.a.
Até 10 anos, incluindo  
até 3 anos de carência

Até 100% dos itens financiáveis, limitado a:

 ▪ R$ 3,3 milhões para empreendimento 
individual; e

 ▪ R$ 9,9 milhões para empreendimento coletivo

Pronamp
Investimentos em atividades rurais dos médios produtores rurais, como 
construção, reforma ou ampliação de instalações; obras para tratamento

Médios produtores rurais, posseiros, 
arrendatários ou parceiros que tenham 
renda bruta anual de até R$ 2 milhões, da 
qual no mínimo 80% originária da atividade 
agropecuária ou extrativa vegetal

Modernização e ampliação 
para médios produtores 
rurais

Até 6% a.a.
Até 8 anos, incluindo  
até 3 anos de carência

Até 100% dos itens financiáveis, limitado a:

 ▪ R$ 430 mil para empreendimento individual; e  

 ▪ R$ 20 milhões para empreendimento coletivo, 
com limite de R$ 430 mil por participante 

1 Programas Agropecuários do Governo Federal: condições financeiras vigentes até junho/2019. 
2 Alternativamente, poderão ser utilizadas taxas pós-fixadas. 
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Financiamento O que pode ser financiado Quem pode ser financiado Para quê? Taxa de juros Prazos  Quanto pode ser financiado

PCA
Aumento da capacidade de armazenagem,  
por meio da construção, ampliação, modernização  
ou reforma de armazéns

Produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) e 
cooperativas agropecuárias

Construção e ampliação de 
armazéns

Até 5,25% a.a. para 
investimentos relativos à 
armazenagem de grãos de 
unidades com capacidade de até 
6 mil toneladas;  e 

Até 6% a.a. para demais 
atividades

Até 15 anos, incluindo  
até 3 anos de carência

Até 100% dos itens financiáveis destinados a 
investimentos na armazenagem de grãos

Prodecoop
Modernização de sistemas produtivos e de comercialização do complexo 
agroindustrial das cooperativas brasileiras

Cooperativas singulares ou centrais de produção 
agropecuária, agroindustrial, aquícola ou 
pesqueira; produtores rurais (pessoas físicas 
ou jurídicas) associados a essas cooperativas; 
federações e confederações formadas 
exclusivamente por cooperativas dos tipos 
mencionados

Modernização de sistemas 
produtivos  
e de comercialização 
e aquisição de ativos 
operacionais de 
empreendimentos  
já existente

Até 7% a.a.
Até 10 anos, incluindo  
até 3 anos de carência

Até 90% com valor máximo de até R$ 150 
milhões por cooperativa

BNDES Agro
Aumento da capacidade de armazenagem das agroindústrias de carnes, 
leite, açucar e trigo, e aquisição de pulverizadores aéreos agrícolas para 
produção agropecuária ou florestal

Empresas e cooperativas dos segmentos 
cerealista  e agroindustrial, para o aumento 
da capacidade de armazenagem; e produtores 
rurais (pessoas físicas e jurídicas) para a aquisição 
de pulverizadores aéreos

Armazenagem e aeronaves 
pulverizadoras

OPERAÇÕES INDIRETAS

Custo financeiro: TLP 

Taxa do BNDES: 1,45% 

Remuneração do  
agente financeiro
limitada a 2,25%

OPERAÇÕES DIRETAS 

Custo financeiro: TLP 

Remuneração do  
BNDES: 1,3% a.a. 
 
Taxa de risco de crédito

Até 12 anos, incluindo  
3 anos de carência

Até 80% dos itens financiáveis

3

3  Veja como calcular a taxa de juros em www.bndes.gov.br/taxadejuros. TLP – Taxa de Longo Prazo, fixada mensalmente. 



Financiamento O que pode ser financiado Quem pode ser financiado Para quê? Taxa de juros Prazos  Quanto pode ser financiado

BNDES 
Prorenova

Renovação e implantação de novos canaviais com a utilização de variedades 
protegidas, ou de clones potenciais de cana-de-açucar (cana planta)

Produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) de 
cana de açucar e produtores (pessoas jurídicas) 
de açucar ou etanol

Projeto de plantio de cana-
de-açucar,  variedades 
protegidas ou clones 
potenciais

OPERAÇÕES INDIRETAS

Custo financeiro: TLP 

Taxa do BNDES: 1,45%

Remuneração do  
gente financeiro
limitada a 2,25% a.a.

OPERAÇÕES DIRETAS 

Custo financeiro: TLP 

Remuneração  
do BNDES: 1,3% a.a.  

Taxa de risco de crédito

Até 7 anos, incluindo  
18 meses de carência

Até 80% do projeto de investimento, limitado a 
100% dos itens financiáveis e a R$ 7,35 mil por 
hectare de cana-de-açucar 

Operações com valor acima de R$ 150 milhões, 
deverão ser realizadas por meio de apoio direto 
ou indireto não-automático, quando há consulta 
prévia ao BNDES

Procap-Agro

Recuperação ou reestruturação patrimonial de cooperativas  
agropecuárias, agroindustriais, aquícolas e pesqueiras,  
por meio do financiamento para integralização  
de quotas-partes e para obtenção de capital de giro

Cooperativas agropecuárias e produtores  
rurais (pessoas físicas e jurídicas) que sejam 
associados a cooperativas agropecuárias

Capitalização de capital 
de giro para cooperativas 
agropecuárias

Custo financeiro: TLP

Remuneração do BNDES 
+ remuneração do agente 
financeiro: 3,7 a.a.

Capital de giro: até 2 anos, 
incluindo até 6 meses de 
carência.

Demais casos: até 6 anos, 
incluindo até 2 anos de carência

Até 100% dos itens financiáveis
 ▪ limitado a R$ 45 mil, para o produtor 

cooperado

 ▪ limitado a R$ 65 milhões, para a Cooperativa.

Programa de 
Incentivo à 
Revitalização  
de Ativos 
Produtivos

Aquisição de ativos produtivos e economicamente viáveis (ativo-alvo), 
inclusive participações societárias; estudos, projetos, consultorias e 
auditorias, desde que vinculados aos objetivos do programa; capital de 
giro associado à aquisição e operação inicial do ativo-alvo; e montante 
destinado à liquidação ou redução da exposição remanescente do BNDES 
ou do agente financeiro à vendedora ou ao seu grupo econômico.

Sociedades empresárias e cooperativas, com 
sede e administração no país, na qualidade de 
compradoras, desde que estas:

 ▪ sejam dotadas de capacidade gerencial e 
situação econômico-financeira compatíveis 
com a exploração pretendida do ativo-alvo;

 ▪ sejam dotadas de capacidade gerencial e 
situação econômico-financeira compatíveis 
com o financiamento pleiteado;

 ▪ não integrem o grupo econômico da 
vendedora ou sejam parte relacionada a esta; e

 ▪ não sejam identificadas como agentes  
da vendedora.

Financiamentos  
a partir de  
R$ 20 milhões para 
a compra de ativos 
de empresas em crise 
econômico-financeira 
por empresas saudáveis, 
que atendam a critérios 
específicos

OPERAÇÕES INDIRETAS 

Custo financeiro: TLP 

Taxa do BNDES: 1,93% a.a. 

Remuneração do agente 
financeiro negociada entre  
a instituição e o cliente  

OPERAÇÕES DIRETAS 

Custo financeiro: TLP

Remuneração do BNDES:  
1,7% a.a. 

Taxa de risco de crédito   

O prazo de financiamento 
compreende os prazos de 
carência e de amortização 
e será definido pelo BNDES 
em função da capacidade de 
pagamento do cliente e do setor 
de atuação.

Até 100% dos itens financiáveis

4

4  Veja como calcular a taxa de juros em www.bndes.gov.br/taxadejuros. TLP – Taxa de Longo Prazo, fixada mensalmente. 
5 Programas Agropecuários do Governo Federal: condições financeiras vigentes até junho/2019. 



Financiamento O que pode ser financiado Quem pode ser financiado Para quê? Taxa de juros Prazos  Quanto pode ser financiado

Agricultura familiar 5  (pode ser contratado diretamente com o BNDES ou por meio de agente financeiro)

Pronaf
Implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, 
beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural  
ou em áreas comunitárias rurais próximas

Cooperativas agropecuárias, produtores rurais 
(pessoas físicas e jurídicas) e seus familiares que 
possuam Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 
emitida pela Secretaria Especial da Agricultura 
Familiar e do Desenvolvimento

Agricultura familiar

Até 2,5% a.a. ou até 4,6% a.a.
(conforme o caso)

Pronaf B (renda anual familiar 
até R$ 20 mil): 0,5% a.a.

Até 10 anos, incluindo até 3 
anos de carência, conforme a 
finalidade 

Pronaf B: até 2 anos, sem 
carência

Até 100% dos itens financiáveis, limitado a:

 ▪ Até R$ 330 mil para empreendimento 
individual, dependendo da finalidade;

 ▪ R$ 35 milhões para agroindústria (cooperativas);  

 ▪ Pronaf B - Até R$ 5 mil para agricultores 
individuais e até R$ 15 mil por família ; e

 ▪ Casos específicos dependendo do subprograma

Máquinas e equipamentos

BNDES Finame 
(contratado por 
meio de agente 
financeiro)

Aquisição de máquinas, equipamentos, sistemas  
industriais, bens de informática e automação, ônibus, caminhões  
e aeronaves executivas, novos e de fabricação nacional

Produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas), 
cooperativas agropecuárias, transportador 
autônomo de carga e outras  
pessoas jurídicas

Máquinas e equipamentos

Custo financeiro: TFB, TLP ou 
Selic

Taxa do BNDES:
1,42% a.a. (BK Aquisição, 
exceto ônibus e caminhões  
para grande empresa) 

2,25% (ônibus e caminhões 
para grande empresa)

Remuneração do  
agente financeiro

Até 10 anos, incluindo  
até 2 anos de carência

MPME:6

 ▪ Até 100% dos itens financiáveis

Para demais empresas:
 ▪ Até 80% do valor dos itens financiados;

 ▪ Para ônibus e caminhões, a parcela que exceder 
a participação de 60% do BNDES terá custo 
baseado em referenciais de mercado.                    

6 MPME – receita operacional bruta ou renda anual bruta até R$ 300 milhões.  

7 Para ser apoiado diretamente, o cliente deve ter indicador financeiro [(dívida líquida) / (Ebitda)] menor ou igual a 6,0 (seis),  
apurado com base nas demonstrações financeiras das principais empresas do grupo; OU apresentar, como garantia, fiança bancária.



Financiamento O que pode ser financiado Quem pode ser financiado Para quê? Taxa de juros Prazos  Quanto pode ser financiado

Projetos de investimento

BNDES 
Finem – Linha 
incentivada B
(contratação 
com o BNDES)

Investimentos em produção, armazenagem e processamento de alimentos 
para uso humano e animal, bem como em biocombustíveis convencionais  
ou de primeira geração

Empresas; fundações, associações  
e cooperativas; e entidades e órgãos públicos.

Projetos de investimento

Custo financeiro: TLP

Remuneração  
do BNDES: 1,3% a.a. 

Taxa de risco de crédito

Até 20 anos

Até 100% dos itens financiáveis (MPMEs)

Até 100% dos itens financiáveis, limitado a 80%  
do valor total do projeto (demais empresas)

BNDES 
Automático
(contratado por 
meio de agente 
financeiro)

Custo financeiro: TLP

Taxa do BNDES:
1,42% a.a. (MPMEs)

1,85% a.a. (Grandes empresas - 
setores incentivados)

2,25% a.a. (Grandes empresas 
- padrão)

Taxa do agente financeiro

Até 20 anos com até  
3 anos de carência

Mudanças climáticas

Fundo Clima
Apoio a projetos relacionados à redução de emissões de gases do efeito 
estufa e à adaptação às mudanças do clima.

Pessoas físicas (residentes e domiciliadas no país), 
empreendedores individuais e pessoas jurídicas 
(exceto a União)

 
 
 
 
Máquinas e equipamentos 
eficientes, gestão e serviços 
de carbono e projetos 
inovadores
 
 
 
   

OPERAÇÕES DIRETAS

Custo financeiro: 0,1% a.a.

Remuneração  
do BNDES: 0,9% a.a.

Taxa de risco de crédito

OPERAÇÕES INDIRETAS 

Custo financeiro: 0,1% a.a.

Taxa do BNDES: 0,9% a.a. 
(micro e pequenas empresas)

1,4% a.a. (médias  
e grandes empresas)

Taxa do agente financeiro 
limitada a 3% a.a. 

Até 12 anos com até  
2 anos de carência

Até 80% dos itens financiáveis, limitado a  
R$ 30 milhões a cada 12 meses



Como obter  
o financiamento indireto?
Você pode enviar uma proposta diretamente 
a um ou mais bancos credenciados por 
meio do Canal MPME. Ao se identificar, o 
canal irá indicar aqueles mais adequados 
às suas necessidades. O banco escolhido 
irá informar quais os demais documentos a 
serem apresentados  
e analisará o pedido. Se aprovada, a 
operação será encaminhada ao BNDES  
para homologação e liberação de  
recursos. Solicite seu financiamento em 
www.bndes.gov.br/canal-mpme.

Alternativamente, caso seja de seu 
interesse, procure diretamente o banco de 
sua preferência com a indicação de sua 
necessidade de investimento.

Para saber quais são os bancos credenciados, 
acesse www.bndes.gov.br/instituicoes.

Nas operações diretas, consulte o roteiro 
completo e a documentação necessária e acesse 
o sistema de Consulta Prévia Eletrônica em 
www.bndes.gov.br/Finem.

Como solicitar  
o financiamento direto?
Acesse a página do sistema de Consulta Prévia 
Eletrônica do BNDES em www.bndes.gov.br/
consulta-eletronica e encaminhe sua solicitação.

Saiba mais em www.bndes.gov.br/
financiamento.

Baixe o APP BNDES AGRO. O aplicativo que 
facilita a sua vida no campo.

Com ele, é possível saber de forma prática e ágil a  
sua melhor opção de financiamento e ainda simular  
o valor das prestações a pagar.

Cartão BNDES Agro
Mais uma opção para o produtor rural

Como solicitar seu Cartão BNDES Agro?

Pela internet, no site do Cartão BNDES  
(www.cartaobndes.gov.br), clique em Solicite 
seu Cartão BNDES Agro e siga as instruções.



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 este 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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