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O Programa de Modernização da Agricultura e Conservação de Recursos Naturais - MODERAGRO é uma linha de crédito fixo, 
destinada a investimentos agropecuários com recursos do BNDES.                                                                                                                                                                                                  
a) apoiar o desenvolvimento da produção de espécies de frutas com potencial mercadológico interno e externo, especialmente no 
âmbito do Programa de Produção Integrada de Frutas (PIF Brasil), assim como beneficiamento, industrialização, padronização e demais 
investimentos necessários às melhorias do padrão de qualidade e das condições de comercialização de produtos frutícolas (Moderagro 
Fruta);                                                                                                                                                                                                                                                         BNDES/        

Moderagro

Linhas de Crédito RSA

Característica RSA

• incentivar projetos que visem à conservação e à proteção do meio ambiente, à recuperação de áreas degradadas ou alteradas e ao 
desenvolvimento de atividades sustentáveis;
• apoiar a adaptação dos processos produtivos a tecnologias apropriadas às condições ambientais da região;
• incentivar a recuperação da área de reserva legal, matas ciliares e de preservação ambiental;                         
• propiciar condições para expansão da atividade orgânica;     
• incentivar a implantação de empreendimentos florestais, com foco na geração de empregos e renda;                         
• apoiar, também, a viabilização de projetos que contemplem seqüestro de carbono e redução de emissão de gases de efeito estufa.

• contribuir para a redução do déficit existente no plantio de árvores utilizadas como matérias-primas pelas indústrias, principalmente a 
indústria moveleira;
• incrementar a diversificação das atividades produtivas no meio rural;
• gerar emprego e renda de forma descentralizada;        
• alavancar o desenvolvimento tecnológico e comercial do setor, assim como a arrecadação tributária;            
• sociais: fixar o homem no meio rural e reduzir a sua migração para as cidades, por meio da viabilização econômica de pequenas 
médias propriedades;                                         
• ambientais: contribuir para a preservação das florestas nativas e ecossitemas remanescentes.



BB Florestal - 
Pronaf 

Florestal

PRONAF 
Agroecologia

Investimentos em projetos que preencham os requisitos definidos pela Secretaria da Agricultura Familiar/MDA, para:      
• sistemas agroflorestais;                                       
• exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo e manejo florestal, incluindo-se os custos relativos à implantação 
e manutenção do empreendimento;                    
• recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas, para 
cumprimento da legislação ambiental; 
• enriquecimento de áreas que já apresentam cobertura florestal diversificada, com o plantio de uma ou mais espécies florestais, nativas 
do bioma.

Atendimento de propostas de crédito de investimentos relacionadas com projetos específicos de sistemas de produção agroecológica 
ou orgânica, incluindo-se os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento.

b) fomentar os setores da apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, chinchilocultura, floricultura, horticultura, pesca, 
ovinocaprinocultura, ranicultura, sericicultura, suinocultura e a defesa animal, particularmente o Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) e a implementação de sistemas de rastreabilidade bovina e bubalina (Moderagro 
Desenvolvimento e Defesa Animal), além de projetos de adequação sanitária ou ambiental, relacionados às atividades constantes das 
finalidades deste Programa.            



BNDES 
Produsa

PRONAF ECO

O Programa de Estímulo à Produção Agropecuária Sustentável-Produsa, é uma linha de crédito fixo, com recursos do BNDES, que 
incorporou o antigo Programa de Integração Lavoura-Pecuária - Prolapec e os itens do Programa de Modernização da Agricultura e 
Conservação de Recursos Naturais – Moderagro relacionados à correção e conservação de solos, recuperação de pastagens, ações de 
adequação e preservação ambiental.
• disseminar o conceito de agronegócio responsável e sustentável, agregando características de eficiência, de boas práticas de 
produção, responsabilidade social e de preservação ambiental;  
• estimular ações de sustentabilidade ambiental no âmbito do agronegócio;                                                                                                                                                                        
• estimular a recuperação de áreas produtivas degradadas, inclusive pastagens, para o aumento da produtividade agropecuária em 
bases sustentáveis;                            
• apoiar ações de regularização das propriedades rurais frente à legislação ambiental (reserva legal, áreas de preservação permanente, 
tratamento de dejetos e resíduos, entre outros); 
• diminuir a pressão por desmatamento em novas áreas, visando a ampliação da atividade agropecuária em áreas degradadas e que estejam sob processo de recuperação;                            
• assegurar condições para o uso racional e sustentável das áreas  agrícolas e de pastagens, reduzindo problemas ambientais;       
• intensificar o apoio à implementação de sistemas produtivos sustentáveis, como o sistema orgânico de produção agropecuária.

Implantar, utilizar, recuperar ou adotar: 
• tecnologias de energia renovável, como o uso da energia solar, da biomassa, eólica, mini usinas de biocombustíveis e a substituição 
de tecnologia de combustível fóssil por renovável nos equipamentos e máquinas agrícolas; 
• tecnologias ambientais, como estação de tratamentos de água, de dejetos e efluentes, compostagem e reciclagem;
• armazenamento hídrico, como o uso de cisternas, barragens, barragens subterrâneas, caixas d'água e outras estruturas de 
armazenamento e distribuição, instalação, ligação e utilização de água;
• pequenos aproveitamentos hidroenergéticos;
• silvicultura, entendendo-se por silvicultura o ato de implantar ou manter povoamentos florestais geradores de diferentes produtos, 
madeireiros e não madeireiros;
• práticas conservacionistas e de correção da acidez e fertilidade do solo, visando sua recuperação e melhoramento da capacidade 
produtiva.



PRONAF

BB Crédito 
Pronto

FAT Taxista

Crédito Veículo 
Ecoeficiente

BB Crediário

BB Leasing 
Outros Bens

Microcrédito

Aquisição de materiais de construção em lojas convêniadas;
Aquisição de órteses e próteses com condições especiais para pessoas com deficiência física;
Aquisição de equipamentos de aquecimento solar;
Financiamento de despesas com o pagamento de mensalidades e matrículas escolares;
Aquisição de eletrodomésticos com condições especiais;
Financiamento de despesas com viagens e lazer, tais como: Passagens aéreas, terrestres, marítimas ou ferroviárias, diárias de 
pousadas e hotéis, locação de veículos, pacotes de turismo, dentre outros.

Arrendamento mercantil que pode ser destinado à aquisição de bens que contribuam para a preservação ambiental.

Linha de microcrédito disponível para correntistas com renda mensal de até R$ 1 mil, além de aposentados e pensionistas do INSS com 
benefício mensal no valor de até dois salários mínimos.

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf, criado em 1995 pelo Governo Federal, destina-se ao apoio 
financeiro das atividades agropecuárias e não-agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho da família 
produtora rural.

Tem como objetivo fortalecer atividades do agricultor familiar, integrá-lo à cadeia do agronegócio, aumentar sua renda e agregar valor 
ao produto e à propriedade, mediante a:
• profissionalização dos produtores e familiares;
• modernização do sistema produtivo;
• valorização do produtor rural familiar. 

Criado para facilitar aos clientes o acesso aos recursos de microcrédito disponibilizados pelo BB, com base na resolução 3.109, do 
Conselho Monetário Nacional  CMN., com taxa de juros de 2% a.m

Financiamento de veículos automotores para taxistas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, com o propósito de 
renovar a frota de veículos, favorecer a geração/manutenção de emprego e renda e contribuir para o meio ambiente, na medida em que 
a referida linha só permite financiar automóveis cujo combustível seja de origem renovável.

Financiamento de veículos automotores classificados pelo Ministério do Meio Ambiente como "Nota 5" no quesito ecoeficiência com 
taxas reduzidas, para clientes correntistas do BB.



Crédito 
Imobiliário - 
Programa 
Minha Casa 
Minha Vida

Caminho da 
Escola

BNDES 
Governos

Finame PSI

Provias

PMAT

Financiamento para aquisição, pelas Prefeituras, de máquinas e equipamentos destinados à intervenções em vias públicas, rodovias e 
estradas. Provoca impactos socais pela melhoria na qualidade de vida da população abrangida pelas ações proporcionadas pelos 
projetos e bens financiados.

Financiamento para modernização das administrações tributárias municipais, com a melhoria do gasto público, redução do custo 
praticado nas prestações de serviço nas áreas de administração geral, assistência à criança e jovens, saúde, educação e geração de 
trabalho e renda.

 riscos decorrentes da não preservação ambiental e demais questões pertinentes 

Financiamento de ônibus escolares, para o transporte diário de alunos de escolas da rede pública de educação básica, nos municípios e 
estados brasileiros.

Financiamento, para os Estados, de obras públicas, equipamentos e instalações. Provoca impactos socais pela melhoria na qualidade 
de vida da população abrangida pelas ações proporcionadas pelos projetos e bens financiados.

Financiamento, para os Estados, de ônibus, máquinas e equipamentos novos. Provoca impactos socais pela melhoria na qualidade de 
vida da população abrangida pelas ações proporcionadas pelos projetos e bens financiados.

Os empreendimentos financiados pelo Programa deverão:
• prever a inclusão de idosos e portadores de necessidades especiais;
• normas e atitudes de prevenção ambiental, como: utilização de equipamentos e soluções, tais como: energia solar, sensores de 
presença para uso de energia com inteligência, coleta seletiva de lixo, medidores individuais de água e gás, captação e reuso de água 
da chuva, janelas venezianas, lâmpadas fluorecentes compatas, etc.
• atender recomendações na execução das obras, tais como:
    • minimizar os impactos da obra no meio ambiente;
    • aproveitar, passivamente, os recursos naturais do ambiente local;
    • realizar a gestão e economia de água e energia na construção;
    • promover o uso racional dos materiais de construção;
    • arborizar e estimular o plantio de árvores nos terrenos;
    • estimular a coleta seletiva de lixo e o reaproveitamento do lixo seco;
    • promover discussões e difundir entre seus membros conhecimentos sobre reaproveitamento de materiais, uso racional dos recursos 
naturais, medidas alternativas de baixo custo de aquecimento de água/materiais degradáveis para construção/outros, 



BB 
Microcrédito 

DRS

PROESCO

BB Giro 
Rápido

BB Giro APL

BB Capital de 
Giro Mix Pasep

FAT Giro 
Setorial

Empréstimo pré-aprovado para atendimento às necessidades de capital de giro das micro e pequenas empresas, composto por duas 
modalidade de crédito - Cheque Especial e Crédito Fixo Reutilizável. O produto agrega valor social por disponibilizar diferenciais 
mercadológicos às micro e pequenas empresas. Dentre eles, podemos citar o financiamento das compras realizadas por cartão de 
crédito empresarial, ou seja, a adoção da taxa de juros do produto BB Giro Rápido em substituição à taxa de juros do cartão de crédito. 
Em 2010, o produto passou a compor a cesta ofertada aos Microempreendedores Individuais, ampliando a abrangência social dessa 
linha de crédito.

Empréstimo para fazer frente às necessidades de capital de giro das micro e pequenas empresas integrantes de Arranjos Produtivos 
Locais - APL. A atuação do BB em APL tem o objetivo de melhorar o relacionamento com o segmento de micro e pequenas empresas, 
por meio da participação ativa nos Arranjos, em parceria com as demais instituições, para mapear as necessidades das empresas e 
ofertar soluções financeiras adequadas, considerando a sustentabilidade dos empreendimentos e as características específicas de cada 
Arranjo.

Empréstimo para fazer frente às necessidades de capital de giro das micro e pequenas empresas . Em 2009, foi disponibilizada a 
contratação de BB Capital de Giro Mix Pasep com a vinculação da garantia do Fundo Garantidor de Operações – FGO, que facilitou o 
acesso ao crédito por micro e pequenas empresas, uma vez que a apresentação de garantias constitui uma das principais barreiras na 
contratação de empréstimos, e possibilitou a redução dos encargos financeiros.

Em 2010, a linha FAT Giro Setorial teve como objetivo proporcionar a geração de emprego  e renda mediante apoio financeiro às 
empresas que atuam nos segmento de bares e restaurantes devidamente cadastrados no Ministério do Turismo, setor intensivo em 
mão de obra e com dispersão geográfica abrangendo todos os pontos do país. 

Linha de crédito que visa atender as necessidades de financiamento de microempreendedores urbanos. Com valores situados entre R$ 
200 e R$ 5 mil, taxa de juros de 0,95% ao mês e prazo de até 60 meses, a linha representa uma importante ferramenta no impulso de 
negócios de empreendedores urbanos beneficiários de Planos de Negócio DRS, possibilitando ao tomador uma melhor adequação de 
seu fluxo financeiro. Até o final de 2010, foram contratadas 32,2 mil operações do BB microcrédito DRS, totalizando R$ 75,7 milhões.

Linha para financiamento de até 90% de projetos de eficiência energética que comprovadamente contribuam para economia de energia, 
aumentem a eficiência global do sistema energético ou promovam a substituição de combustíveis de origem fóssil. 



Proger Urbano 
Investimento

Instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) no 
início de 1994, o PROGER tem por finalidade a promoção de ações voltadas à geração de empregos e renda, mediante concessão de 
linhas especiais de crédito a setores que usualmente têm pouco ou nenhum acesso ao sistema financeiro, tais como pequenas e 
microempresas, cooperativas, formas associativas de produção e iniciativas de produção própria da economia informal.


