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Apoio ao setor ruralApoio ao setor rural

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA

• PRONAF Investimento e Custeio para a Agricultura Familiar 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abatecimento - MAPA 
Programas Agropecuários do Governo Federal Operacionalizados pelo BNDES

• ABCABC Agricultura de baixo carbono

• MODERAGRO Modernização de setores agropecuários específicos

• MODERINFRA Apoio à irrigação e armazenagem 

• MODERFROTA Renovação da frota de tratores e colheitadeiras

• PRODECOOP

• PROCAP-AGRO

Apoio ao cooperativismo de produção

agropecuária



Instituição Financeira 
Credenciada

Informação e
Relacionamento

Produtor Rural EMPRESÁRIO

Operações Indiretas Automáticas
Por intermédio das Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES

Modelo de Atuação



Cooperativas de Crédito: ApoioCooperativas de Crédito: Apoio

PROCAPCREDPROCAPCRED
Objetivo
Promover o fortalecimento da estrutura patrimonial das cooperativas de 
crédito, por meio da concessão de financiamentos diretamente aos 
cooperados.

Encargos financeiros
até 9,5% a.a. (Custo Financeiro (5,5% a.a.) + BNDES (1% a.a.) + Remuneração da 
Instituição (até 3% a.a))

Prazos
O prazo total da operação deverá ser de até 6 anos, incluído até 1 ano de 
carência.



Cooperativas de Produção: ApoioCooperativas de Produção: Apoio

PROCAPPROCAP--AgroAgro
Objetivo
• Promover a recuperação ou a reestruturação patrimonial das cooperativas   
• Saneamento financeiro (integralização de quotas-parte)
• Capital de giro

Objetivo
• Incrementar a competitividade do complexo agroindustrial das cooperativas 
• Modernização dos sistemas produtivos e de comercialização.

PRODECOOPPRODECOOP

• Taxas de Juros: 5,5% a.a. ou 9,0% a.a.(Giro)
• Prazos:  Até 6 anos - carência de até 2 anos (Cotas-partes)

Até 2 anos - carência de até 6 meses (Giro)

• Taxas de Juros: 5,5% a.a. 
• Prazos:  Até 12 anos - carência de até 3 anos



Linhas Especiais do BNDES



Operação Direta

AgropecuAgropecuááriaria
O BNDES apoia projetos de investimentos visando à implantação, à modernização, à
expansão da capacidade produtiva, ao aumento da produtividade e à eficiência da 
agropecuária brasileira .

Empreendimentos ApoiEmpreendimentos Apoiááveisveis
Projetos de ampliação da capacidade produtiva, implantação, recuperação, 
modernização e otimização de empreendimentos do setor de Agropecuária.

Valor mValor míínimo de financiamentonimo de financiamento
R$ 10 milhões. 
(Para valores inferiores, o financiamento é feito por meio do Produto BNDES Automático)

•• Taxas de Juros Taxas de Juros 
Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES +

Taxa de Risco de Crédito + Taxa de Intermediação Financeira

a) Custo Financeiro: TJLP (hoje é 5,5% a.a.)
b) Remuneração Básica do BNDES: 1,3% a.a.
c) Taxa de Risco de Crédito: até 4,18% a.a. 
d) Taxa de Intermediação Financeira: 0,5% a.a.  

(somente para grandes empresas – MPME’s estão isentas da taxa)



Operação Indireta

O que pode ser financiado?
• Máquinas e equipamentos nacionais

BNDES - PSI

Taxas de Juros: 2,5% a.a. até 31.12.2012

Participação BNDES: 90,0% ou 100% para MPMEs

Prazo: Até 10 anos, incluídos 3 a 24 meses de carência 



Parceiros

Cartões emitidos: 544 mil

Cartão BNDES

Taxa de juros em agosto: 
0,91% a.m.

Criada em janeiro de 2000, a CABALCABAL Brasil é resultado da aliança entre duas importantes 
entidades de origem cooperativista, o BANCOOBBANCOOB - Banco Cooperativo do Brasil e a CABALCABAL
Cooperativa de Provisión de Servícios Ltda, com sede em Buenos Aires – Argentina, proprietária da 
Bandeira Cabal, criada em 1980. 

ProdutosFornecedores

Futuro Parceiro

Cadastrados: 
45 mil

Cadastrados: 
+ de 200 mil



Cartão BNDES

O que pode ser financiado?

Mais de 200 mil itens, incluindo:

Máquinas, 
equipamentos, 
computadores, móveis, 
motocicletas, veículos 
pesados e softwares

Máquinas, 
equipamentos, 
computadores, móveis, 
motocicletas, veículos 
pesados e softwares

Insumos industriais (têxtil, 
coureiro-calçadista, 
moveleiro, resinas, 
laminados metálicos ou 
plásticos)

Insumos industriais (têxtil, 
coureiro-calçadista, 
moveleiro, resinas, 
laminados metálicos ou 
plásticos)

Peças e componentes 
de bens de capital, 
informática e 
automação

Peças e componentes 
de bens de capital, 
informática e 
automação

Qualificação profissional 
para o turismo
Qualificação profissional 
para o turismo

https://www.cartaobndes.gov.br

Inovação – Serviços 
tecnológicos
Inovação – Serviços 
tecnológicos

Materiais para 
construção civil
Materiais para 
construção civil



Programas Agropecuários do 
Governo Federal 



ObjetivosObjetivos: 

 Fomento aos setores da apicultura, aquicultura, avicultura, chinchilicultura, 
cunicultura, floricultura, fruticultura, horticultura, ovinocaprinocultura, pecuária 
leiteira, pesca, ranicultura, sericicultura e suinocultura

 Defesa animal e rastreabilidade

 Recuperação de solos (corretivos agrícolas)

O que pode ser financiado?

 Investimentos, individuais ou coletivos, relacionados 
com os objetivos do Programa

Operações Indiretas: MODERAGRO

• Taxas de Juros: 5,5% a.a.

• Participação BNDES: 100%  

• Prazo: Até 10 anos, incluídos 3 anos de carência 



 Equipamentos usados: tratores e colheitadeiras (com ou 
sem plataforma), pulverizadores, plantadeiras e 
semeadoras com idade máxima entre 5 e 10 anos

Operações Indiretas: MODERFROTA

O que pode ser financiado?

 Objetivo:

Financiar a aquisição de tratores agrícolas e implementos associados, 
colheitadeiras e equipamentos para preparo, secagem e beneficiamento de 
café

• Taxas de Juros: 5,5% a.a.

• Participação BNDES: até 90%  

• Prazo: Até 4 anos, incluídos 18 meses de carência 



Operações Indiretas: MODERINFRA

O que pode ser financiado?

 Investimentos, individuais ou coletivos, 
relacionados com os objetivos do 
Programa

Objetivos: 

 Apoiar a agropecuária irrigada, de forma a minimizar o risco na produção 
e aumentar a oferta de produtos

 Ampliar a capacidade de armazenamento da produção agropecuária

 Proteger a fruticultura contra a incidência de granizo

 Apoiar a construção e ampliação das instalações destinadas à guarda de 
máquinas e implementos agrícolas e à estocagem de insumos

• Taxas de Juros: 5,5% a.a.

• Participação BNDES: até 100%  

• Prazo: Até 12 anos, incluídos 3 anos de carência 



Objetivos:
• Recuperação de áreas e pastagens degradadas;
• Implantação de sistemas orgânicos de produção agropecuária; 
• Implantação e melhoramento de sistemas de plantio direto "na  

palha";
• Implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária, lavoura-

floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta; 
• Implantação, manutenção e manejo de florestas comerciais;
• Tratamento de dejetos e resíduos, dentre outros.

PROGRAMA ABC

O que pode ser financiado?
 Investimentos, individuais ou coletivos, 

relacionados com os objetivos do Programa

• Taxas de Juros: 5,0% a.a.

• Participação BNDES: 100%  

• Prazo: Até 15 anos, incluídos 8 anos de carência 



O Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar 

PRONAF



PRONAF

Nível de 
participação

100%

Taxa de Juros
0,5% a.a. a 
4,0% a.a.1, 
variando de 

acordo com linha
de financiamento

e valor 
financiado

Prazo de 
Amortização
Até 10 anos, 

incluindo prazo de 
carência de até 3 

anos

Limite de Financiamento
Até R$ 130 mil por mutuário individual;

Até R$ 10 milhões em operações coletivas

1 – Encargos cobrados nas linhas de Pronaf B e Custeio, respectivamente.

PRONAF - Condições Gerais de 
Financiamento
PRONAF - Condições Gerais de 
Financiamento
CUSTEIO 
• 1,5% a.a. operações até R$ 10 mil 
▪ 3% a.a. operações entre R$ 10 mil e R$ 20 mil 
▪ 4,0% a.a. operações entre R$ 20 mil e R$ 80 mil

INVESTIMENTO:
• 1% a.a. operações até R$ 10 mil
▪ 2% a.a. operações entre R$ 10 mil e R$ 130 
mil  e em operações coletivas 
AgroindAgroindúústriastria
▪ 1% a.a. contratos individuais até R$ 10 mil  e 
Cooperativas até R$ 1 milhão 
▪ 2% a.a. contratos individuais entre R$ 10 mil  
e R$ 130 mil e Cooperativas entre R$ 1 e R$ 
10 milhões 




