
 

 

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC 

NÚCLEO DE ACESSO AO CRÉDITO – NAC/RS 

Para maiores informações e/ou esclarecimentos, favor contatar-nos pelo telefone (51) 3347.8508/8566 ou pelo 

e-mail nac@fiergs.org.br 

Nº 14 – 26 de julho de 2018 

BNDES altera condições das linhas relacionadas ao Plano Safra 2018/2019 

Recentemente o BNDES publicou novas condições para as linhas relacionadas á agricultura, em virtude do Plano 

Safra 2018/2019, segue abaixo a relação das linhas e suas respectivas mudanças: 

a) BNDES Agro: Redução na remuneração do BNDES  e aumento no limite do spread do agente financeiro, 

aumento no prazo de carência e foi inclusa novas condições especiais para financiamentos específicos 

que devem seguir as exigências do Manual de Crédito Rural – MCR. 

b) BNDES Prorenova: Redução da remuneração do BNDES e aumento no limite da remuneração do agente 

financeiro, assim como aumento de prazo.  

c) Procap Agro – Programa de capitalização de cooperativas agropecuárias: apenas houve a renovação da 

vigência até 30/06/2019. 

d) Prodecoop – Programa de desenvolvimento cooperativo: Mudança na taxa de juros de TLP para taxa 

Pré-fixada e pós-fixada.  

e) Moderfrota: Mudança na taxa de juros de efetiva para taxa Pré-fixada e pós-fixada.  

f) Moderinfra: Mudança na taxa de juros de efetiva para taxa Pré-fixada e pós-fixada e redução do limite 

de financiamento. 

g) Moderagro: Modificação na taxa de juros de fixa para Pré-fixada e pós-fixada e aumento no limite de 

financiamento. 

h) PCA – Programa de Construção e Ampliação de Armazéns: Alteração na taxa de juros de fixa para Pré-

fixada e pós-fixada e observação de limite para investimentos com armazenagem para grãos. 

i) Inovagro: Mudanças na taxa de juros de fixa para Pré-fixada e pós-fixada e aumento no limite de 

financiamento. 

j) Programa ABC: Alteração na taxa de juros de fixa para Pré-fixada e pós-fixada e aumento do limite de 

financiamento.  

k) Pronamp: Modificação na taxa de juros, de fixa para Pré-fixada e pós-fixada. 

l) Pronaf Mais Alimentos: Alteração na taxa de juros, de fixa para Pré-fixada e pós-fixada e aumento no 

limite de financiamento coletivo.  

m) Pronaf Mulher: Apenas teve a renovação da vigência até 30/06/2019. 

n) Pronaf Agroecologia: Alteração na taxa de juros, de fixa para Pré-fixada e pós-fixada e aumento no 

limite de financiamento coletivo. 

o) Pronaf ECO: Alteração na taxa de juros, de fixa para Pré-fixada e pós-fixada.  

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/procap-agro
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-mulher


 

 

p) Pronaf Agroindústria: Mudança na taxa de juros, de fixa para Pré-fixada e pós-fixada. 

q) Pronaf Jovem: Mudança na taxa de juros, de fixa para Pré-fixada e pós-fixada. 

r) Pronaf Microcrédito (Grupo ‘’B’’): Apenas teve a renovação da vigência até 30/06/2019. 

s) Pronaf Cota-Partes: Mudança na taxa de juros, de fixa para Pré-fixada e pós-fixada. 

 Em anexo se encontra os detalhes de cada alteração citada acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-microcredito-grupo-b


 

 

ANEXO - DETALHAMENTO DAS MUDANÇAS NAS LINHAS  

 

BNDES Agro: Apoio ao aumento da capacidade de armazenagem das agroindústrias e à aquisição de 

pulverizadores aéreos agrícolas. 

 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro TLP TLP 

Remuneração do BNDES 1,5% a.a 1,45% a.a 

Remuneração do Agente Limitada a 2,2% a.a Limitada a 2,25% a.a 

Prazo de Carência 3 anos Entre 3 e 36 meses 

 

Condições Especiais: Exclusivamente nas hipóteses previstas a seguir, os financiamentos concedidos no 

âmbito deste Programa estão subordinados às normas gerais do crédito rural, devendo ser observadas as 

exigências do Manual de Crédito Rural – MCR: 

 Financiamento concedido à cooperativa de produtores rurais; 

 Financiamento concedido à pessoa jurídica de direito privado que exerça atividade agroindustrial, 

exceto cooperativa de produtores rurais, exclusivamente quando tal atividade seja exercida na sua 

propriedade rural e não ocorra alteração da natureza do produto; e 

 Financiamento concedido à pessoas jurídicas de direito privado, empresários individuais e pessoas 

físicas, que tenham como objetivo aquisição de pulverizadores aéreos agrícolas para uso na atividade 

de produção na atuação do setor agropecuário e/ou de base florestal. 

Vigência: Até 29/06/2019. 

 

BNDES Prorenova: Financiamentos para a renovação e implantação de novos canaviais para incentivo à 

produção de cana-de-açúcar no país. 

 

Beneficiários Finais: 

 Produtores rurais de cana de açúcar e suas cooperativas; e 

 Pessoas jurídicas que sejam produtores de açúcar ou etanol e exerçam de forma preponderante a 

atividade industrial relacionada ao plantio de cana-de-açúcar, inclusive usinas e destilarias de etanol e 

açúcar, cooperativas de produção, cooperativas de produtores e entidades societárias por cotas. 

Obs: Beneficiárias estrangeiras ou controladas, direta ou indiretamente, por estrangeiros não residentes no 

País não podem exercer eventual direito de preferência de aquisição de imóvel rural previsto em contrato parceria 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-agro
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-prorenova


 

 

rural durante a vigência do contrato de financiamento, salvo se cumpridos os requisitos estabelecidos pela Lei nº 

5.079, de 05.10.1971. 

  

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro TLP TLP 

Remuneração do BNDES 1,5% a.a 1,45% a.a 

Remuneração do Agente Limitada a 2,2% a.a Limitada a 2,25% a.a 

Prazo  72 meses 84 meses 

 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

Prodecoop - Programa de desenvolvimento cooperativo para agregação de valor à produção agropecuária: 

Financiamento para a modernização de sistemas produtivos e de comercialização do complexo agroindustrial das 

cooperativas brasileiras. 

 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro TLP ou taxa pré-fixada Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada Até 3,7% a.a Até 7% a.a 

Taxa pós-fixada X 1,28% a.a + Fator de Atualização 

Monetária (FAM) 

Remuneração do Agente Limitada a 2,8% a.a Já incluída nas taxas pré-fixada e 

pós- fixada. 

 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

Moderfrota: Financiamento para aquisição de tratores, colheitadeiras, plataformas de corte, pulverizadores, 

plantadeiras, semeadoras e equipamentos para beneficiamento de café. 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/prodecoop
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderfrota


 

 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 7,5% a.a
(1)

 e 10,5% a.a
(2)

 Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 7,5% a.a
(1)

 ou até 9,5% a.a
(2)

 

Taxa pós-fixada X Até 1,76% a.a
(1)

 ou até 3,67% a.a 
(2)

 + 

Fator de Atualização Monetária (FAM) 

Remuneração do Agente Limitada a 2,8% a.a Já incluída nas taxas pré-fixada e pós- 

fixada. 

1 - Beneficiários com renda anual bruta de até R$ 90 milhões. 

2- Beneficiários com renda anual bruta superior a R$ 90 milhões. 

 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

Moderinfra: Financiamento para o desenvolvimento da agropecuária irrigada sustentável, bem como para o 

incentivo à utilização de estruturas de produção em ambiente protegido e para a proteção da fruticultura em climas 

temperados contra a incidência de granizo. 

 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 7,5% a.a Taxa Pré-fixada e Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 7% a.a 

Taxa pós-fixada X Até 1,28% a.a+ Fator de Atualização 

Monetária (FAM) 

Remuneração do Agente Limitada a 2,8% a.a Já incluída nas taxas pré-fixada e 

pós- fixada. 

 

Limite de financiamento: Por beneficiário final antes era R$ 3.300.000,00 e passou a ser R$ 2.200.000,00. 

Por beneficiário individual antes era R$ 9.900.000,00 e agora é R$ 6.600.000,00. 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderinfra


 

 

Moderagro: Financiamento para projetos de modernização e expansão da produtividade nos setores 

agropecuários, e para ações voltadas à recuperação do solo e à defesa animal. 

 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 8,5% a.a Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 7% a.a 

Taxa pós-fixada X Até 1,28% a.a + Fator de Atualização 

Monetária (FAM) 

Remuneração do Agente Limitada a 2,8% a.a Já incluída nas taxas pré-fixada e 

pós- fixada. 

 

Limite de financiamento: R$ 880 mil por beneficiário final para empreendimento individual e R$ 2.640.000,00 

para empreendimentos coletivos. Quando se tratar de financiamento para aquisição de animais, o limite de crédito 

é de R$ 400 mil por beneficiário final. 

Admite-se a concessão de mais de um crédito ao mesmo tomador por Ano Agrícola, quando; 

 A atividade assistida requer e fica comprovada a capacidade de pagamento da beneficiaria final. 

 O somatório dos valores não pode ultrapassar o limite de crédito estabelecido por esse programa. 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

PCA – Programa para Construção e Ampliação de Armazéns: Financiamento a produtores e cooperativas rurais 

para construção, ampliação, modernização ou reforma de armazéns. 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 6,5% a.a Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 5,25% a.a
(1)

 ou até 6% a.a
(2)

 

Taxa pós-fixada X Até -0,39% a.a
(1)

 + Fator de 

Atualização Monetária (FAM) ou 

Até 0,33% a.a
(2)

 + (FAM) 

Remuneração do Agente Limitada a 2,8% a.a Já incluída nas taxas pré-fixada e 

pós- fixada. 

1 – Para investimentos relativos à armazenagem de grãos de unidades com capacidade de até 6 mil toneladas. 

2- Demais investimentos 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderagro
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pca


 

 

Limite de financiamento: Até R$ 25 mil e para investimentos relativos à armazenagem de grãos não há limite 

de valor de financiamento. 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

Inovagro: Financiamento para incorporação de inovações tecnológicas nas propriedades rurais, visando ao 

aumento da produtividade e melhoria de gestão. 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 6,5% a.a Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 6% a.a 

Taxa pós-fixada X 
Até 0,33% a.a + Fator de Atualização 

Monetária (FAM) 

Remuneração do Agente Limitada a 2,8% a.a 
Já incluída nas taxas pré-fixada e 

pós- fixada. 

 

Limite de financiamento: Antes era de R$ 1,1 milhão e agora é R$ 1,3 milhão por beneficiário no 

empreendimento individual, para empreendimento coletivo antes era de R$ 3,3 milhões e agora é de R$ 3,9 

milhões. Os somatórios dos recursos disponibilizados para este programa ficavam limitados a 30%, agora ficam a 

50% do valor do financiamento. 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

Programa ABC: Financiamento a investimentos que contribuam para a redução de impactos ambientais 

causados por atividades agropecuárias. 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 7,5% a.a Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 5,25% a.a
(1)

 ou até 6% a.a
(2)

 

Taxa pós-fixada X 

Até - 0,39% a.a
(1)

 + Fator de 

Atualização Monetária (FAM) ou até 

0,33% a.a 
(2) 

+ (FAM) 

Remuneração do Agente Limitada a 2,8% a.a 
Já incluída nas taxas pré-fixada e 

pós- fixada. 

1 – ABC Ambiental 

2- Demais investimentos 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/inovagro
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-abc


 

 

Limite de financiamento: Antes era de até R$ 2,2 milhões e agora é de R$ 5 milhões por beneficiário final e por 

ano agrícola, sendo observado para empreendimento coletivo o máximo de R$ 20 milhões. 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

Pronamp: Financiamento para investimentos dos médios produtores rurais em atividades agropecuárias. 

 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 7,5% a.a Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 6% a.a 

Taxa pós-fixada X 
Até 0,33% a.a + Fator de Atualização 

Monetária (FAM) 

Remuneração do Agente Limitada a 2,8% a.a 
Já incluída nas taxas pré-fixada e 

pós- fixada. 

 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

Pronaf Mais Alimentos: Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares para investimento em sua 

estrutura de produção e de serviços. 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 2,5% a.a
(1)

 e 5% a.a
(2)

 Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 2,25% a.a
(1)

 ou até 4,6% a.a
(2)

 

Taxa pós-fixada X 

Até -2,52% a.a 
(1)

 + Fator de Atualização 

Monetária (FAM) ou até -0,51% a.a 
(2)

 + 

(FAM) 

1 – Para os seguintes empreendimentos e finalidades: 

 Adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais, incluindo a correção da acidez e da fertilidade do solo e a 

aquisição, transporte e aplicação dos insumos para estas finalidades; 

 Formação e recuperação de pastagens, capineiras e demais espécies forrageiras, produção e conservação de forragem, silagem e feno 

destinados à alimentação animal; 

 Implantação, ampliação e reforma de infraestrutura de captação, armazenamento e distribuição de água, inclusive aquisição e instalação de 

reservatórios d’água, infraestrutura elétrica e equipamentos para a irrigação; 

 Aquisição e instalação de estruturas de cultivo protegido, inclusive os equipamentos de automação para esses cultivos; 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronamp-investimento
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-mais-alimentos


 

 

 Construção de silos, ampliação e construção de armazéns destinados à guarda de grãos, frutas, tubérculos, bulbos, hortaliças e fibras; e 

 Aquisição de tanques de resfriamento de leite e ordenhadeiras. 

2 – Demais empreendimentos. 

 

Limite de financiamento coletivo: Antes era de até R$ 800 mil e agora é de R$ 20 milhões. 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

Pronaf Agroecologia: Financiamento para agricultores e produtores rurais (pessoas físicas) para investimento 

em sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos relativos à implantação e 

manutenção do empreendimento. 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 2,5% a.a Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 2,25% a.a 

Taxa pós-fixada X 
Até -2,52% a.a+ Fator de Atualização 

Monetária (FAM)  

 

Limite de financiamento coletivo: Antes era de até R$ 800 mil e agora é de R$ 20 milhões. 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

Pronaf ECO: Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoas físicas) para investimento na 

utilização de tecnologias de energia renovável, tecnologias ambientais, armazenamento hídrico, pequenos 

aproveitamentos hidroenergéticos, silvicultura e adoção de práticas conservacionistas e de correção da acidez e 

fertilidade do solo, visando sua recuperação e melhoramento da capacidade produtiva. 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 2,5% a.a
(1)

 e 5,5% a.a
(2)

 Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 2,5% a.a
(1)

 ou até 5,5% a.a
(2)

 

Taxa pós-fixada X 

Até -2,52% a.a 
(1)

 + Fator de Atualização 

Monetária (FAM) ou até -0,51% a.a
(2)

 + 

(FAM) 

1– Para todas as finalidades, exceto para silvicultura. 

2- Para silvicultura. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-agroecologia
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-eco


 

 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

Pronaf Agroindústria: Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoa física e jurídica) e a 

cooperativas, para investimento em beneficiamento, armazenagem, processamento e comercialização agrícola, 

extrativista, artesanal e de produtos florestais; e para apoio à exploração de turismo rural. 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 5,5% a.a Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 4,6% a.a 

Taxa pós-fixada X 
Até -0,51% a.a + Fator de Atualização 

Monetária (FAM)  

 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

Pronaf Jovem: Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoas físicas), para investimento 

nas atividades de produção, desde que os beneficiários sejam maiores de 16 anos e menores de 29 anos, entre 

outros requisitos. 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 5,5% a.a Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 4,6% a.a 

Taxa pós-fixada X 
Até -0,51% a.a + Fator de Atualização 

Monetária (FAM)  

 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-agroindustria
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-jovem


 

 

Pronaf Cota-Partes: Financiamento para integralização de cotas-partes por beneficiários do Pronaf associados 

a cooperativas de produção rural; e aplicação pela cooperativa em capital de giro, custeio, investimento ou 

saneamento financeiro. 

Taxa de Juros: 

 COMO ERA COMO FICOU 

Custo Financeiro 5,5% a.a Taxa Pré-fixada ou Pós-Fixada 

Taxa Pré-fixada X Até 4,6% a.a 

Taxa pós-fixada X 
Até -0,51% a.a + Fator de Atualização 

Monetária (FAM)  

 

Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Vigência: Até 30/06/2019. 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-cotas-partes

