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Soluções em 
Agronegócio



O Banco do Brasil, maior parceiro do agronegócio brasileiro, está sempre pensando em 
você e na sua produção. Por isso, disponibilizamos os melhores produtos e serviços  para o 
seu negócio, seja para você, seja para sua empresa.

Aqui você encontra crédito, desde o custeio até a comercialização, com as melhores 
condições do mercado. Você também conta com programas especiais, convênios e soluções 
para a compra de insumos, máquinas e equipamentos, além de seguros adequados para ter 
a sua lavoura protegida.

Do agricultor familiar ao produtor rural, da agroindústria às cooperativas, todos contam com 
o banco que faz a diferença para o agronegócio.

Tenha uma boa leitura e descubra as melhores soluções para o seu negócio.

Faz diferença ter um banco que investe 
no agronegócio.



Agora as empresas e cooperativas agropecuárias também contam com 
um cartão exclusivo: o Ourocard Empresarial Agronegócio.
Com ele, sua empresa ou cooperativa podem adquirir bens e produtos 
agropecuários, por meio de fi nanciamento rural previamente contrata-
do, efetuando o pagamento diretamente nos estabelecimentos conve-
niados ao BB.
 
Benefícios:
• Utilização gradual dos recursos liberados para a empresa e a             
 cooperativa, reduzindo o valor dos encargos cobrados ao fi nal 
 do fi nanciamento rural;
• Agilidade, facilidade, comodidade e segurança na aquisição de 
 bens e produtos agropecuários;
• Ampla rede de estabelecimentos comerciais conveniados.

O Ourocard Platinum Agronegócio é um cartão feito sob medida 
para o produtor rural. Com ele, além das funções débito, crédito 
e bancária, é possível a compra dos insumos necessários para o 
plantio da safra e aquisição de máquinas, implementos agrícolas ou 
animais, que podem ser pagos com débito direto no fi nanciamen-
to rural previamente contratado. Outra vantagem é a redução dos 
encargos cobrados ao fi nal do fi nanciamento rural, pela utilização 
gradual dos recursos disponíveis para o produtor. Ourocard Plati-
num Agronegócio, uma exclusividade do Banco do Brasil.                                                                                                             
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No Banco do Brasil, o produtor rural e suas cooperativas agropecuá-
rias podem  fi nanciar as despesas normais das atividades agrícolas 
e pecuárias. O custeio agrícola destina-se à aquisição de insumos, 
realização de tratos culturais e colheita, benefi ciamento ou indus-
trialização do produto fi nanciado e produção de mudas e sementes 
certifi cadas e fi scalizadas. No custeio pecuário, nas despesas do 
dia a dia estão incluídas a compra de medicamentos e vacinas, a 
limpeza e a reforma de pastagens e a silagem. As atividades aquí-
cola e pesqueira (industrial ou artesanal) também são benefi ciadas. 
Esses fi nanciamentos para custeio também podem ser realizados 
com cooperados das cooperativas de crédito rural por meio da sis-
temática de repasse.

Para você que quer ampliar, diversifi car e modernizar a produção, o 
Banco do Brasil fi nancia a aquisição de máquinas agrícolas novas 
ou usadas, tratores, implementos, colheitadeiras, animais para cria 
e recria, animais para a produção de leite, sêmen e embriões de 
animais de raças especializadas na produção de leite, assim como 
a implantação de sistemas de armazenagem e de irrigação, proje-
tos de melhoria genética, correção de solo, recuperação de pas-
tagens, ações de adequação e preservação ambiental, entre ou-
tras fi nalidades. Para a cooperativa agropecuária que quer realizar 
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investimento, o Banco do Brasil fi nancia a implantação, ampliação 
e modernização dos sistemas de benefi ciamento, industrialização 
e comercialização. Converse com nossos funcionários e escolha a 
melhor opção para o seu empreendimento. Veja também, ao fi nal 
da cartilha, tabela com as principais linhas de investimento agrope-
cuário.

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) foi criado com o objetivo de fortalecer atividades do agricul-
tor familiar e de suas cooperativas e aumentar sua renda, agregan-
do valor ao produto e à propriedade daqueles que desenvolvem a
atividade com a sua força de trabalho e a de sua família. O Progra-
ma atende agricultores familiares que possuem renda bruta familiar
anual de até R$ 110 mil e que apresentam a Declaração de Aptidão
ao Pronaf (DAP) – documento que qualifi ca o produtor a solicitar
crédito para atividades agropecuárias (custeio e investimento) e não 
agropecuárias (artesanato e turismo rural). Além disso, o agricultor
familiar pode contar com o seguro de produção – PROAGRO MAIS
–, que permite cobertura decorrente de eventos climáticos naturais,
doenças fúngicas ou pragas sem método difundido de controle ou
prevenção, e ainda garante uma renda mínima para sua família; e
com o seguro de preço – PGPAF –, que garante ao produtor o re-
cebimento de um bônus sempre que o preço de mercado de seu
produto* estiver abaixo do preço de garantia para sua região.

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura FamiliarO Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura FamiliarO Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Pronaf

* Preço de mercado apurado pela CONAB para algodão em caroço, alho, amendoim, arroz longo fi no em 
casca, borracha natural (heveicultura), carne de caprino, carne de ovino, cará, inhame, castanha de caju, 
cebola, feijão, juta, malva, milho, pimenta do reino, raiz de mandioca, soja, sorgo, tomate, castanha do 
Brasil (em casca), borracha natural extrativa, café, girassol, leite, mamona em baga,sisal, trigo, triticale, 
açaí (fruto), babaçu (amêndoa), pequi (fruto), piaçava (fi bra), carnaúba, pó cerífero de carnaúba e cera 
de carnaúba.

melhor opção para o seu empreendimento. Veja também, ao fi nal 
da cartilha, tabela com as principais linhas de investimento agrope-



 • Pronaf Mulher: investimento para atividades agro-
 pecuárias, turismo rural, artesanato e outros interes-
 ses da mulher agricultora.
• Pronaf Jovem: investimento para projetos específi cos de 
 jovens com idade entre 16 e 29 anos, voltados para atividades 
 agropecuárias, turismo rural, artesanato e outras atividades.
• Pronaf Agroindústria: custeio e investimento para implanta-
 ção, ampliação, recuperação e modernização de pequenas e 
 médias agroindústrias e cooperativas agropecuárias.
• Pronaf Agroecologia: investimento para produção e implantação 
 de sistemas de produção agroecológica e/ou orgânica.
• Pronaf Florestal: investimento para sistemas agrofl orestais, ex-
 ploração extrativista ecologicamente sustentável; plano de mane-
 jo e manejo fl orestal; recomposição e manutenção de áreas de 
 preservação e enriquecimento de áreas que já apresentam cober-
 tura fl orestal diversifi cada.
• Pronaf Semiárido: investimento para infraestrutura hídrica e de-
 mais infraestruturas de produção agropecuária, com base em pro-
 jetos de convivência com o semiárido.
• Pronaf ECO: investimento para implantação, utilização e/ou recu-
 peração de tecnologias de energia renovável, tecnologias ambien-
 tais, armazenamento hídrico, pequenos aproveitamentos hidro-
 energéticos, silvicultura e correção da acidez e melhoramento do 
 solo.
• Pronaf Mais Alimentos: projetos de investimento destinados à 
 aquisição de máquinas, tratores, implementos agrícolas e matri-
 zes, formação de pastagens, implantação de pomares e estufas,

Pronaf Mulher: investimento para atividades agro-
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irrigação e armazenagem, associados à produção de milho, feijão, 
arroz, trigo, mandioca, olerícolas, frutas, leite, café, gado de corte, 
suinocultura, avicultura, caprinos e ovinos. 

O BB Agro Revenda Conveniada é uma parceria negocial entre o 
Banco do Brasil e as empresas que fabricam ou comercializam má-
quinas, equipamentos, implementos e insumos agropecuários.
O convênio tem como objetivo principal garantir aos clientes que 
a aprovação das propostas e a entrega dos bens comercializados 
aconteçam no menor tempo possível, em decorrência da agilização 
do processo de contratação. Permite, também, o acompanhamento 
da situação das operações, tanto pela revenda como pelo cliente, 
por meio do Portal de Agronegócios (bb.com.br/agronegocio).

É um modelo de convênio, formalizado com empresas fornecedoras 
de insumos, máquinas e implementos agropecuários, que prevê a 
concessão de fi ança ou aval dessas empresas em operações de 
fi nanciamento de seus clientes – produtor rural ou cooperativa agro-
pecuária. 
Além de possibilitar aumento nas vendas sem comprometer o capi-
tal de giro das empresas fornecedoras, os fi nanciamentos ampara-
dos por  convênio BB Agro Risco da Conveniada apresentam mais 
agilidade em sua aprovação e liberação e não comprometem o limite 
de crédito do mutuário.

suinocultura, avicultura, caprinos e ovinos. 
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O BB Convir é um convênio de integração rural entre o Banco do 
Brasil e empresas integradoras que industrializam, benefi ciam ou 
comercializam produção agropecuária. O convênio permite fi nanciar 
a atividade desenvolvida pelos produtores rurais integrados a essas 
empresas, em custeio ou investimento, por meio das diversas linhas 
de crédito rural disponíveis.

Vantagens para as empresas integradoras:
• Segurança quanto à época de entrega e à quantidade da produ-
 ção;
• Melhor gerenciamento da qualidade da produção, devido à assis-
 tência técnica prestada aos produtores;
• Maior independência em relação às pressões do mercado para 
 aquisição da produção;
• Melhor relacionamento com os fornecedores, em função do atendi-
 mento diferenciado oferecido no âmbito do convênio; 
• Liberação do capital de giro da empresa para outras fi nalidades.

Vantagens para o produtor rural:
• Financiamentos, de custeio ou investimento, para a condução de 
 sua atividade;
• Garantia de co mercialização de toda a sua produção comprome-
 tida com o convênio;

O BB Convir é um convênio de integração rural entre o Banco do 

BB Convir  



• Recebimento
  de assistência 
 técnica gratuita, 
 elevando a sua capaci-
 tação para a atividade;
• Parceria com empresas de
  comprovada capacidade adminis-
 trativa e de atuação na atividade;
• Melhor posicionamento no mercado,
 devido à negociação da produção antes do
 plantio.

O Banco do Brasil concede adiantamento sobre o valor de títulos 
vincendos relativos à comercialização de produtos agropecuários 
de produção própria. O crédito benefi cia produtores rurais, coope-
rativas agropecuárias e agroindústrias (que sejam também produ-
toras rurais dos produtos comercializados). As condições da linha 
são as seguintes:
• Limite fi nanciável: até 70% do montante 
comercializado pelo proponente no ano anterior;
• Prazos: mínimo de 60 e até 360 dias.
Os recursos são liberados à medida que o produtor apresenta os 
títulos ao Banco e, quando ocorre a liquidação desses títulos, os 
valores são destinados à amortização ou liquidação das operações 
de adiantamento.

 plantio.

O Banco do Brasil concede adiantamento sobre o valor de títulos 

Adiantamento 
sobre Recebíveis
do Agronegócio



Modalidade de fi nanciamento destinada ao comprador de 
produtos agropecuários, pessoa física ou jurídica, que adqui-

re esses produtos diretamente dos produtores rurais ou coo-
perativas. 

Para o vendedor, produtor rural ou cooperativa, a operação 
possibilita o recebimento à vista dos valores relativos à ven-

da da produção agropecuária que, normalmente, é negociada 
a prazo pelo comprador. Os encargos fi nanceiros podem fi car a 

cargo do comprador (emitente do título) ou do produtor ou coope-
rativa (descontante), conforme acordado entre as partes.

Com essa linha de crédito, seus cheques pré-datados podem ser 
transformados em dinheiro na hora. Conheça as vantagens:
• Operação de curto prazo com as melhores condições do mercado;

• O prazo para desconto é de até 180 dias e os cheques 
 pré-datados fi cam guardados no Banco do Brasil para depósito 

 nas datas “programadas”;
• Possibilita a liberação de recursos para aproveitar oportunidades 

 de negócio, sem ter de esperar a data de depósito dos cheques;
• A operacionalização é simples e rápida e o crédito é imediato na 

 conta corrente.

Com essa linha de crédito, seus cheques pré-datados podem ser 

Desconto de Cheques

Modalidade de fi nanciamento destinada ao comprador de 

Desconto de Nota 
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• Possibilita a liberação de recursos para aproveitar oportunidades 



Com a Cédula de Produto Rural, o produtor rural garante recursos, 
de forma simples e rápida, para desenvolvimento de suas atividades, 
independentemente da fase em que se encontra a produção agro-
pecuária. O produtor poderá optar pelo compromisso futuro de qui-
tação fi nanceira (CPR Financeira) ou de entrega do produto (CPR 
Física). O aval do Banco do Brasil em CPR Física (BB CPR) confere 
credibilidade e aumenta o interesse dos investidores, facilitando a 
negociação dos títulos no mercado.

No Banco do Brasil, os produtores rurais, cooperativas agropecuá-
rias e demais empresas do agronegócio podem efetuar a Proteção 
de Preços de produtos agropecuários em Bolsas de Mercadorias 
e Futuros. Para efetuar a proteção são utilizados contratos futuros 
ou contratos de opções. Com contratos futuros é possível fi xar um 
preço futuro de venda ou de compra de um produto em uma data 
futura. Nos contratos de opções é possível assegurar o “di-
reito” de comprar ou de vender um produto até uma 
data futura, por um preço determinado. É uma 
forma de “seguro” do preço do produto. 
Os custos das operações (mar-
gem de garantia, ajustes 

Cédula de Produto
Rural – CPR

negociação dos títulos no mercado.

No Banco do Brasil, os produtores rurais, cooperativas agropecuá-

Garantia de Preços
Agropecuários – GPA



diários, prêmios de opções) podem ser fi nanciados pelo Banco. Os 
produtos mais negociados neste mercado são: café, milho, soja e 
boi gordo.

Um seguro criado especialmente para quem tem fi nanciamento 
agrícola no Banco do Brasil e deseja ter sua lavoura protegida. No 
BB Seguro Agrícola a produtividade segurada e as taxas cobradas 
são municipalizadas, permitindo a adequação do seguro às neces-
sidades do produtor. Para as culturas irrigadas existem condições 
diferenciadas. O BB Seguro Agrícola permite a proteção das cultu-
ras de milho e soja em todos os Estados que possuem zoneamento 
agrícola. Também é permitido segurar as lavouras de arroz irrigado, 
cana-de-açúcar e algodão nos principais Estados produtores. Na 
safra de inverno, a proteção pode ser oferecida para o trigo e o milho 
safrinha.

BB Seguro Agrícola



Vantagens na contratação 
do BB Seguro Agrícola:
• Parte do prêmio é subvencionada
 pelo Governo Federal;
• O prêmio do seguro é fi nanciado pelo
 Banco do Brasil;
•  Bônus de 5% do prêmio pago se o segurado não 
 tiver comunicação de sinistro.

Riscos cobertos pelo BB Seguro Agrícola:
• Tromba d’água;
• Ventos fortes e ventos frios;
• Granizo;
• Geada;
• Chuvas excessivas;
• Seca;
• Variação excessiva de temperatura;
• Incêndio e queda de raio.



O Banco do Brasil disponibiliza recursos para fi nanciar todas as 
fases do processo produtivo da pecuária por meio de diversas linhas 
de crédito, convênios e serviços. Os fi nanciamentos são destinados 
a produtores; cooperativas; indústrias de insumos, máquinas e 
implementos; empresas dos segmentos da pecuária de corte e 
de leite, avicultura, suinocultura, ovinocaprinocultura, aquicultura e 
pesca.

No Banco do Brasil é possível obter recursos com as melhores 
condições do mercado para fi nanciar as fases de produção, 
benefi ciamento, industrialização e demais investimentos necessários 
ao incremento da produção e à melhoria dos padrões de qualidade e 
das condições de comercialização de produtos da fruticultura. O BB 
Fruticultura disponibiliza solução completa de produtos e serviços 
para atender às necessidades de toda a cadeia frutícola: produtores, 
cooperativas, agroindústrias, supermercados e empresas expor-
tadoras.

pesca.

No Banco do Brasil é possível obter recursos com as melhores 

BB Fruticultura

BB Pecuária



O Programa BB Florestal fi nancia implantação, manutenção e am-
pliação de fl orestas destinadas ao uso industrial. Além disso, os re-
cursos do Programa podem ser utilizados na recuperação de áreas 
degradadas e na formação de reserva legal. Os fi nanciamentos são 
destinados a produtores, cooperativas, agroindústrias e empresas 
exportadoras de produtos fl orestais.

O Banco do Brasil oferece diversas linhas de crédito para instalação, 
ampliação e modernização de sistemas de armazenagem, propor-
cionando importantes diferenciais aos produtores para estocagem e 
conservação da produção agrícola, reduzindo custos com transpor-
te, secagem e armazenamento e, consequentemente, conferindo 
mais autonomia à comercialização. As linhas de crédito são destina-
das a produtores, cooperativas, empresas exportadoras, armazena-
doras e processadoras de produtos agropecuários.

BB Armazenagem  

BB Florestal  



O Programa BB Produção Orgânica visa apoiar 
as atividades agropecuárias que seguem as 
normas técnicas do sistema orgânico e agroe-
cológico de produção, disponibilizando linhas 
de crédito para custeio, investimento e comer-
cialização das atividades previstas no plano de 
manejo aprovado pela Instituição Certifi cadora.  

O Programa colabora para a expansão da pro-
dução de biodiesel no País, disponibilizando 
recursos para produção de plantas oleaginosas 
que sejam matéria-prima, bem como fi nancian-
do a construção de plantas industriais para  pro-
cessamento do biodiesel, além de auxiliar na 
organização da cadeia produtiva por meio de 
convênios operacionais e de integração.

O Programa colabora para a expansão da pro-O Programa colabora para a expansão da pro-

BB Biodiesel

O Programa BB Produção Orgânica visa apoiar O Programa BB Produção Orgânica visa apoiar 

BB Produção Orgânica



De forma programada, desburocratizada e com a 
credibilidade da marca Banco do Brasil, pessoas 
físicas e jurídicas podem adquirir tratores, cami-
nhões e implementos agrícolas.

Benefícios:
• Inexistência de juros e de IOF sobre a opera-
 ção;
• Taxa de administração mensal de 0,10% nos
 grupos em formação. Como exemplo, uma 
 carta de crédito de R$ 69.830,00 fi ca com 
 uma prestação mensal de R$ 854,29;
• Não há cobrança de taxa de adesão;
• Grupos com prazos de até 100 meses;
• Podem ser adquiridos tratores e caminhões no-
 vos ou usados, com até 10 anos;
• Não impacta o limite de crédito do cliente;
• Possibilidade de antecipar a aquisição do bem, 
 mediante oferta de lance.

BB Consórcio 
Trator e Caminhão   



O portal bb.com.br/agronegocio reúne informações, serviços e fun-
cionalidades voltadas aos interesses da cadeia do agronegócio. Os 
usuários têm acesso a cotações de commodities, previsões e aná-
lises meteorológicas, conteúdo técnico sobre o mercado, além de 
informações sobre os produtos e serviços que o Banco do Brasil 
oferece. Destaca-se, ainda, o site Propostas de Negócios, que per-
mite ao produtor rural ou fornecedor conveniado registrar intenções 
de fi nanciamento e acompanhar todo o processo pela internet.

Portal de 
Agronegócios



Observações
1) Os pedidos de fi nanciamento serão atendidos de acordo 
com as normas do Crédito Rural e os normativos internos do 
Banco do Brasil S/A.

2) As contratações ocorrerão de acordo com a disponibilidade 
orçamentária do Banco do Brasil S/A e dos programas ope-
racionalizados com fontes de recursos específi cas, como 
BNDES/Finame, por exemplo.

3) As condições das linhas de crédito, prazos e taxas
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

*OPERAÇÕES NO ÂMBITO DO PRONAF – é obrigatória  a 
apresentação da Declaração de Aptidão do Produtor (DAP) 
para acessar o crédito.

*PRONAF INVESTIMENTO – o valor fi nanciado poderá ser 
elevado em até 50% se o crédito for destinado à aquisição 
de máquinas, tratores e implementos agrícolas, veículos 
utilitários, embarcações, equipamentos de armazenagem, 
equipamentos de irrigação, novos e usados, exceto veículos 
de passeio.

*PROGER RURAL INVESTIMENTO – linha de crédito
destinada a produtores rurais com renda bruta anual de até 
R$ 500 mil. 

* BNDES AUTOMÁTICO E FINAME AGRÍCOLA – operações 
com PJ poderão ser corrigidas por outro índice que não a 
TJLP.

Taxas especiais

Uma tabela para guardar no bolso.



Central de Atendimento BB

4004 0001 ou 0800 729 0001

SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Defi ciente Auditivo ou de Fala

0800 729 0088

ou acesse bb.com.br 



INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 
TRADICIONAL (MCR 6.2)*

*Obs: para propostas acolhidas em feiras e exposições

Frente

De acordo com o orçamento, limitado ao teto de R$ 200 
mil por benefi ciário em cada ano-safra.

a) aquisição de animais para criação, recriação, recriação/
engorda conjuntamente e engorda em confi namento:
I – bovinos e equinos, inclusive sêmen de reprodutores de alta 
linhagem, embriões, congelados ou não, ou gestações;
II – bubalinos, ovinos e caprinos;
III – reprodutores e matrizes suínos, de alta linhagem;
IV – ovos para incubação, aves reprodutoras selecionadas 
(machos e fêmeas), frangas para produção de ovos e pintos 
de um dia para criação e produção de ovos;
V – abelhas (enxames com ou sem a colmeia);
VI – coelhos e outros animais de pequeno porte destinados à 
produção de carne e pele;
b) aquisição de animais para serviço;
c) novilhas e matrizes de bovinos, bubalinos e caprinos para 
a produção de leite;
d) reprodutores e sêmen, bem como embriões ou gestações 
(itens relativos a animais de alta linhagem de raças 
especializadas na produção de leite).

Pecuária leiteira: até 80% do orçamento.
Para os demais casos, em relação ao orçamento:
até 100% para mini/pequeno/médio;
até 80% para demais.

24 meses: animais para criação, recriação e recriação/
engorda conjuntamente e para serviço.
De 24 a 36 meses: pecuária leiteira.

6,75% a.a.

Tabela de Soluções 
para o seu agronegócio
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INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 
POUPANÇA-OURO

Caminhões novos (carga de até 27 toneladas). Chassis 
e carrocerias de caminhões, de fabricação nacional, no-
vos. Quadriciclos e motocicletas novos, adequados às 
condições rurais. Embarcações e aeronaves, novas. Cabines 
de tratores e colheitadeiras, novas. Recuperação ou reforma 
de máquinas, tratores, embarcações e equipamentos, além 
de peças de reposição novas, exceto quando decorrente de 
sinistro coberto por seguro. Fundação, renovação e ampliação 
de lavouras de cana. Formação de lavouras permanentes. 
Florestamento e refl orestamento. Animais para criação, re-
criação, recriação/engorda e serviços. Aquisição de repro-
dutores e animais para engorda em confi namento. Pecuá-
ria leiteira. Implementos e equipamentos agropecuários 
novos. Máquinas agrícolas novas ou usadas, com até 15 
anos de fabricação e no máximo 15 mil horas trabalhadas. 
Obras de irrigação, açudagem, drenagem, proteção e re-
cuperação do solo. Formação ou recuperação de pasta-
gens. Construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e 
instalações permanentes.

Caminhões, chassis e carrocerias de caminhões: até 
80% do valor do bem.
Financiamentos para lavoura de cana: até 100%
do valor do orçamento.
Pecuária leiteira: até 80% do orçamento.
Para os demais casos, em relação ao orçamento:
até 100% para mini/pequeno/médio;
até 80% para demais.

Sem limite.

Taxa prefi xada.

Mínimo de 30 dias e máximo de 3 anos.

Pr
og

ra
m

a
Va

lo
r F

in
an

ci
ad

o
Ite

ns
 F

in
an

ci
áv

ei
s

Li
m

ite
 d

e 
Fi

na
nc

ia
m

en
to

Pr
az

o
En

ca
rg

os

FINAME AGRÍCOLA

Sem limite.
As propostas de operação de valor acima de R$ 10 
milhões dependem de consulta prévia à Finame

Pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas: 
até 100%.
Grandes empresas: até 80%.

TJLP + taxa de juros*.
(*) variável conforme público-alvo (pessoas físicas ou 
jurídicas).

Máquinas e equipamentos agropecuários novos, de 
fabricação nacional, cadastrados na Finame.

Até 90 meses. Prazos superiores a 90 meses 
dependem de consulta prévia à Finame.
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MODERINFRA

Até R$ 1 milhão por benefi ciário. Admite-se crédito 
coletivo de até R$ 3 milhões, mantido o teto individual 
de R$ 1 milhão por benefi ciário.

Investimentos fi xos e semifi xos relacionados a siste-
mas de irrigação e sistemas de armazenamento. 
Contempla somente equipamentos novos, nacionais 
e cadastrados na Finame, identifi cados como passí-
veis de apoio no Moderinfra.

Até 100% do valor do investimento.

Até 96 meses, incluída carência de até 12 meses.

6,75% a.a.
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BNDES MODERAGRO FRUTA

Até R$ 250 mil por benefi ciário, para empreendimento 
individual, e até R$ 750 mil para empreendimento 
coletivo, respeitado o teto individual por benefi ciário.

Implantação, melhoramento ou reconversão de 
espécies de frutas.
Instalação de agroindústria para benefi ciamento e 
transformação de frutas.
Instalação, ampliação e modernização de unidades 
armazenadoras e de sistemas de preparo, limpeza, 
padronização e acondicionamento de frutas e seus
derivados. Implantação de equipamentos e 
instalações para a proteção de pomares contra a 
incidência de granizo.

Até 100% do valor do investimento total.

Até 96 meses, incluída carência de até 36 meses.

6,75% a.a.
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MODERFROTA 

e barras de 18m ou mais, com idade máxima de 5 anos;
IV – plantadeiras acima de 9 linhas e semeadoras acima 
de 15 linhas, com idade máxima de 5 anos;
V – os bens usados deverão ser adquiridos de Rede 
Autorizada de Fabricantes Cadastrados no BNDES, 
revisados e com certifi cado de garantia emitido por
concessionário autorizado.

a) no caso de fi nanciamentos para produtores rurais 
benefi ciários do Proger Rural, o somatório dos valores 
concedidos por benefi ciário não deve ultrapassar o teto
de R$ 200 mil;
b) aquisição de equipamentos para preparo, secagem 
e benefi ciamento de café: R$ 20 mil por benefi ciário, 
somente para produtores com renda bruta anual de até
R$ 60 mil;
c) demais: não há teto de valor de fi nanciamento.

a) itens novos cadastrados na Finame e identifi cados 
como passíveis de atendimento pelo Moderfrota: tratores 
e implementos associados, colheitadeiras e equipamentos 
para preparo, secagem e benefi ciamento de café;
b) itens usados:
I – tratores com idade máxima de 8 anos;
II – colheitadeiras com idade máxima de 10 anos, 
incluindo ou não a sua plataforma de corte;
III – pulverizadores autopropelidos, montados ou de 
arrasto, com capacidade de tanque acima de 2.000 litros 

Em relação ao orçamento:
a) até 100% do valor dos bens objeto do fi nanciamento, 
para os produtores benefi ciários do Proger Rural;
b) até 90% do valor dos bens objeto do fi nanciamento, 
para os demais produtores.

a) até 48 meses: para todos os itens usados;
b) até 60 meses: para tratores e implementos novos e para 
equipamentos para preparo, secagem e benefi ciamento 
de café, novos;
c) até 72 meses: para colheitadeiras novas com suas 
plataformas de corte novas, quando faturadas em 

conjunto com as colheitadeiras novas.

7,5% efetivos ao ano, para produtores rurais benefi ciários 
do Proger Rural.
9,5% efetivos ao ano, para os demais produtores.

BNDES PRODUSA

Pr
az

o

a) até R$ 400 mil, por benefi ciário, quando se tratar de 
projetos produtivos destinados à recuperação de áreas 
degradadas;       
b) até R$ 300 mil, por benefi ciário, nos demais casos.            

a) implantação de sistemas orgânicos de produção 
agropecuária, inclusive serviços e insumos inerentes ao 
período de conversão e à fase relativa à certifi cação, 
como inscrição, inspeção e manutenção, dentre outros 
itens;                                
b) implantação e ampliação de sistemas de integração 
de agricultura com pecuária, ou de agricultura, pecuária 
e silvicultura - ILPS;                           
c) correção de solos e uso de várzeas já incorporadas ao 
processo produtivo e projetos de adequação ambiental 
de propriedades rurais à legislação vigente.

Até 100% do investimento total.

a) sistemas produtivos de integração agricultura, 
pecuária e silvicultura, quando a componente silvicultura 
estiver presente: até 144 meses, incluídos até 24 meses 
de carência, admitida a carência de até 36 meses, 
exclusivamente quando a silvicultura exigir;                                         
b) correção de solo: até 60 meses, incluídos até 6 meses 
de carência, admitida a carência de até 24 meses, se a 
peculiaridade do empreendimento necessitar;                  
c) demais: até 60 meses, incluídos até 24 meses de 
carência, podendo atingir até 96 meses, incluídos até 36 
meses de carência, unicamente se o empreendimento 
exigir.

a) projeto destinado à recuperação de áreas 
degradadas: 5,75% a.a.;                            
b) demais: 6,75% a.a.           

Anotações



PRODECOOP

BNDES PROPFLORA
BNDES MODERAGRO 
DESENVOLVIMENTO
E DEFESA ANIMAL

a) investimentos fi xos ou semifi xos, inclusive os 
relacionados ao sistema de exploração denominado 
manejo fl orestal. São consideradas como investimento 
as despesas de implantação da fl oresta e as despesas 
de manutenção no primeiro ano; 
b) custeio associado ao projeto de investimento, rela-
cionado com gastos de manutenção no segundo, ter-
ceiro e quarto anos, limitado a 35% do valor do inves-
timento;
c) despesas relacionadas ao uso de mão de obra 
própria, desde que compatíveis com estruturas de cus-
tos de produção regional (coefi ciente técnico, preço e 
valor), indicadas por instituições ofi ciais de pesquisa ou
de assistência técnica (federais ou estaduais), e desde 
que se refi ram a projetos estruturados e assistidos 
tecnicamente, admitindo-se, nessa hipótese, que a com-
provação de aplicação dos recursos seja feita mediante 
apresentação de laudo de assistência técnica ofi cial 
atestando que o serviço, objeto de fi nanciamento, foi 
realizado de acordo com o preconizado no projeto, de-
vendo ser apresentado laudo pelo menos uma vez a ca-
da semestre civil;
d) implantação de viveiros de mudas fl orestais.

a) mini e pequeno produtor: até 80% do orçamento;
b) demais produtores: até 70% do orçamento;
c) associações e cooperativas do Grupo 1(*): até 80%;
d) cooperativas do Grupo 2(*): até 70%.
Grupo 1 – cooperativas com, pelo menos, 70% do qua-
dro social ativo constituído de mini e pequenos pro-
dutores rurais.
Grupo 2 – demais cooperativas.

Até R$ 200 mil por benefi ciário.

6,75% a.a.

Até 48 meses, para implantação de viveiros de mudas 
fl orestais (incluída carência).
Até 144 meses nos demais casos (incluída carência).

Até R$ 10 milhões, a cada período de 12 meses.

Até 90% do valor do projeto, independentemente do nível 
de faturamento bruto anual verifi cado no último exercício 
fi scal da cooperativa. Até R$ 20 milhões para capital de 
giro não associado (o valor não será deduzido do teto de 
fi nanciamento por cooperativa).

Até R$ 50 milhões por cooperativa para empreendi-
mentos em uma única Unidade da Federação.
Até R$ 20 milhões para capital de giro não as-
sociado. Podem ser elevados em 100% para em-
preendimentos da própria cooperativa em outra Unidade 
da Federação ou em empreendimentos realizados no 
âmbito da cooperativa central.

a) estudos, projetos e tecnologia;
b) obras civis, instalações e outros investimentos fi xos;
c) máquinas e equipamentos nacionais novos, constantes 
do Credenciamento de Fabricantes Informatizados (CFI);
d) despesas pré-operacionais e de importação de equipa-
mentos, em moeda nacional;
e) capital de giro, associado ou não ao projeto de inves-
timento.

Capital de giro não associado: até 24 meses, sem 
carência.
Demais casos: de 30 a 144 meses, com carência de até 
36 meses.

6,75% a.a.

6,75% a.a.

PRONAF INVESTIMENTO 

Até 100% do orçamento, limitado ao teto.

Teto de R$ 36 mil por benefi ciário e de acordo com o 
enquadramento do agricultor familiar.  

Investimentos para atividades agropecuárias (tratores, 
máquinas, animais, infraestrutura de produção e servi-
ços, inclusive implementos usados) e não agropecuárias 
(como turismo rural, produção artesanal e atividades 
ligadas ao agronegócio familiar).

a) máquinas, tratores e implementos agrícolas novos: 
até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência, quando a 
atividade assistida requerer esse prazo e o projeto
técnico ou a proposta simplifi cada de crédito comprovar 
a sua necessidade;
b) demais investimentos: até 8 anos, incluídos até 5 
anos de carência, quando a atividade assistida requerer 
esse prazo e o projeto técnico ou a proposta simplifi cada 
de crédito comprovar a sua necessidade, ou até 3 anos
de carência, nos demais casos.

De 1 a 5% a.a. em função do somatório das operações 
ativas do produtor, contratadas a partir de 01.07.2009.

PRONAF MAIS ALIMENTOS

Acima de R$ 7 mil e até R$ 100 mil, por unidade familiar.

Até 100% do  orçamento, limitado ao teto.

2% a.a.

Projetos de investimento em infraestrutura, tais como 
aquisição de tratores, máquinas, implementos agrícolas 
e matrizes, formação de pastagens, implantação de 
pomares e estufas, irrigação e armazenagem associados 
à produção de açafrão, centeio, sorgo, milho, feijão, 
arroz, trigo, mandioca, olerícolas, frutas, leite, café, 
gado de corte, suinocultura, apicultura, aquicultura, 
pesca, avicultura, caprinos e ovinos.

Até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência.
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Até R$ 250 mil por benefi ciário para empreendimento 
individual e até R$ 750 mil para empreendimento coletivo, 
respeitado o teto individual por benefi ciário.

Investimentos fixos e semifixos para o desenvolvi-
mento da apicultura, aquicultura, pesca, avicultura, 
floricultura, horticultura, ovinocaprinocultura, rani-
cultura, sericicultura, suinocultura, cunicultura, chin-
chilocultura, pecuária leiteira e defesa animal.

Até 100% do valor do investimento total.

Até 96 meses, incluída carência de até 24 meses.

6,75% a.a. 

Até R$ 10 milhões, a cada período de 12 meses.

BNDES AUTOMÁTICO
AGROPECUÁRIO

Investimentos destinados a implantação, ampliação, 
recuperação e modernização de atividades agrope-
cuárias, incluindo obras de infraestrutura, aquisição 
de máquinas e equipamentos nacionais novos e ca-
pital de giro associado.

De 60 a 100% do valor do orçamento/projeto.

TJLP + taxa de juros*.
(*) variável conforme público-alvo (pessoas físicas ou 
jurídicas) 

Até 144 meses (incluída a carência).
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PROGER RURAL INVESTIMENTO

Até R$ 200 mil por benefi ciário, por ano agrícola. 
Empreendimento coletivo: de acordo com o número de 
benefi ciários, respeitado o teto individual por participante e 
limitado a 10 mutuários.

Itens relativos a investimento rural para aumento da 
renda e geração de emprego no campo.

Até 100% do valor da proposta, desde que as parcelas de 
reposição do crédito não excedam a 70% da capacidade 
de pagamento apurada.

Recursos do FCO: mínimo de 18 meses e máximo de 
20 anos, de acordo com o item fi nanciado. Carência: 
máximo de 3 anos.
Demais fontes: até 8 anos, com carência limitada a
3 anos.

Recursos do FCO:                                                           
- miniprodutores: 5,00% a.a.; 
- pequenos produtores: 6,75% a.a. 
- médios produtores: 7,25% a.a.                                                  
Demais fontes: 6,25% a.a.             
- médios produtores: 7,25% a.a.                                                  
Demais fontes: 6,25% a.a.             

CPR – Cédula de Produto Rural 
(Física e Financeira)

Valor da produção agropecuária, com base nos preços 
médios de mercado, observado o teto defi nido para o 
produtor e os prazos de negociação.

Comercialização antecipada da produção (CPR Físi-
ca) ou obtenção de recursos para fi nanciar o empreen-
dimento agropecuário (custeio ou comercialização).

Percentual sobre a produção agropecuária estimada/
obtida, de acordo com a fase do empreendimento 
(planejamento, desenvolvimento, pré-colheita, produto 
colhido/acabado etc.).

A partir de 20 e até 360 dias.

A defi nir, para CPR Financeira.
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BNDES PSI
(Linha válida até 31.12.2009)

FINAME PSI
(Linha válida até 31.12.2009)

Sem limite.
As propostas de operação de valor acima de R$ 10 
milhões dependem de consulta prévia à Finame.

Aquisição de máquinas e equipamentos agropecuários 
novos, de fabricação nacional, cadastrados na Finame 
e no âmbito de projeto de investimento.

Pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas: 
até 100%.
Grandes empresas: até 80%.

Tratores e implementos: até 60 meses;
Colheitadeiras e suas plataformas de corte: até 72 
meses;
Demais: até 96 meses.
Carência: de 3 a 24 meses.

4,5% a.a.

Sem limite.
As propostas de operação de valor acima de 
R$ 10 milhões dependem de consulta prévia 
à Finame.

Aquisição isolada de máquinas e equipamentos  
agropecuários novos, de fabricação nacional, cadas-
trados na Finame.

Pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas: 
até 100%.
Grandes empresas: até 80%.

Tratores e implementos: até 60 meses;
Colheitadeiras e suas plataformas de corte: até 72 
meses;
Demais: até 96 meses;
Carência: não há.

4,5% a.a.
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