
 

 

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 3 – 6 de abril de 2018 

BNDES cria novo Programa Agro 

 

O BNDES publicou, no último dia 4 de abril, a Circular SUP/AOI nº 18/2018 referente ao novo programa BNDES 

Agro que visa o aumento da capacidade de armazenagem das agroindústrias de carnes, leite, açúcar, trigo e 

aquisição de pulverizadores aéreos agrícolas para uso na atividade de produção agropecuária e/ou florestal. 

 

Quem pode solicitar:  

 Pessoas jurídicas de direito privado que atuem nos segmentos agroindustriais de:  

o Abate e fabricação de produtos de carne;  

o Fabricação de laticínios;  

o Moagem de trigo;  

o Fabricação e/ou beneficiamento de produtos derivados do trigo; e  

o Fabricação e/ou refino de açúcar. 

 

 Pessoas jurídicas de direito privado, empresários individuais e pessoas físicas, que atuem no setor 

agropecuário e/ou de produção florestal, inclusive nos serviços diretamente relacionados, apenas 

no caso de aquisição de pulverizadores aéreos agrícolas para uso na atividade de produção 

agropecuária e/ou florestal. 

 

Itens Financiáveis:  

 Obras civis; 

 Máquinas, equipamentos e aeronaves agrícolas pulverizadoras cadastrados no Credenciamento de 

Fornecedores Informatizado – CFI do BNDES; 

 Softwares credenciados no BNDES; e 

 Capital de giro associado até o limite de 30% (trinta por cento) do total financiado. 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/1646b52e-4273-4726-8bc1-2bef3b9efad1/18Cir18+BNDES+Agro.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mamh8KD
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-agro


 

 

Taxa de Juros: Fator Custo Financeiro x Fator Taxa do BNDES x Fator Taxa do Agente Financeiro -1 

Custo Financeiro Taxa de Longo Prazo - TLP 

Taxa do BNDES 1,5% a.a 

Taxa do agente financeiro 
Negociada entre o agente financeiro e o 

cliente, limitada a 2,2% a.a 

 

Exemplo  

Considerando que a operação seja contratada (assinatura do contrato) no mês de abril de 2018 

Custo financeiro = 6,67% a.a.(*), sendo o Fator Custo Financeiro = 1,0667 

Taxa do BNDES = 1,5% a.a., sendo o Fator Taxa do BNDES = 1,015 

Taxa do agente(**) = 2,2% a.a., sendo o Fator Taxa do Agente = 1,022 

Taxa de juros = 1,0667 x 1,015 x 1,022 – 1 = 10,65 % a.a. 

(*) Consideramos a previsão FOCUS-IPCA suavizado para os próximos 12 meses, disponibilizado pelo Banco Central 

(3,95% a.a) para fins de demonstração. Lembrando que a inflação real variará mensalmente sobre o saldo devedor 

(**) Utilizamos o valor máximo para fins de demonstração do cálculo. 

 

Prazos: Até 12 anos, incluído prazo de carência de até 3 anos. 

 

Participação do BNDES: Até 80% dos itens financiáveis. 

 

Valores do financiamento: Na modalidade de apoio indireto, a solicitação de financiamento para projeto de 

investimento não poderá ultrapassar o valor de R$ 20 milhões. Acima desse valor deverá ser operacionalizada 

por meio de Apoio Direto ou Indireto Não-Automático. 

 

Garantias 

A constituição de garantia ficará a critério da Instituição Financeira Credenciada, observadas as normas 

pertinentes do Banco Central do Brasil. Não sendo admitida a outorga de garantia pelo Fundo Garantidor para 

Investimentos (FGI) em operações contratadas no âmbito deste Programa. 

 

Vigência: de 30 de abril até 29 de junho de 2018. 

 

Como solicitar: Se a empresa for de micro, pequeno ou médio porte pode enviar a solicitação pelo Canal do 

Desenvolvedor MPME.  Ou dirigir-se a instituição financeira credenciada (agente financeiro) de sua preferência, 

que informará a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as 

garantias. 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme/canal-mpme/!ut/p/z1/pVTLcpswFP2VdOGlLAkJLDrT6eBHTRxSN34kMZuMAGHoGImAbDf9-grbbZpM7HgmbBC65z7PucAQ3sNQ8k2-5DpXkq_M9yJ0Hjo3w57vURyMLdxFXsfr-308w6yP4d0OgI48HoKhMY9Y0PNdioKhNXWQ9-MGE38yt9jchrcwhGEsdakzuIhkIuqHXNY61-t4V0ELZaoQLZTmkss454WQWtUtFHNjvEjUhfEQcqNWG5Go6qIoG_DOCJpzE72M8wQunDjliZvYgKcpAzR2bODaEQeUJjRhqYhwbB26OVFueM40TgDC08Ma7QCBezXw6RgFCM8x8gJydTu_6eJL1274sKrr3vXStMV1BnKZKnhfq1VVC17FmakgfBljfEkGyPN7gU0HV3jokgPgFGUvSUPfJraZwmxCBnRE0NSCC9Nm5zkF6xkvr291AhLMLKtP4d0mF1s4l6oqjIimzyy4mDiEEgziOMWAOnYHRBEjILEE5Yy6jEcM-uiQ4RgR2PlghtF7snx7zjt9grJSS1EJ2YDyn4-PoWcUrKQWv_QBcp6EV7nM-D5cxQtzStcyaQyv0philysV7bfRkxFhpqpKpMZYtdeVuc60Lj-3UAttt9v2zru9VJt2VJmb0gQsVaWbOupci7_VdNd1zM3VP-l8ffyyT_lWmkzVprnX4Q80HdP7zDpO01nrOHpv396m6b_1_yBF5_5lymJeMPKUgzByJv7v7ncw7EXsiaw2xR3TbDtLzbv2Pv0BMLlXkQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme/canal-mpme/!ut/p/z1/pVTLcpswFP2VdOGlLAkJLDrT6eBHTRxSN34kMZuMAGHoGImAbDf9-grbbZpM7HgmbBC65z7PucAQ3sNQ8k2-5DpXkq_M9yJ0Hjo3w57vURyMLdxFXsfr-308w6yP4d0OgI48HoKhMY9Y0PNdioKhNXWQ9-MGE38yt9jchrcwhGEsdakzuIhkIuqHXNY61-t4V0ELZaoQLZTmkss454WQWtUtFHNjvEjUhfEQcqNWG5Go6qIoG_DOCJpzE72M8wQunDjliZvYgKcpAzR2bODaEQeUJjRhqYhwbB26OVFueM40TgDC08Ma7QCBezXw6RgFCM8x8gJydTu_6eJL1274sKrr3vXStMV1BnKZKnhfq1VVC17FmakgfBljfEkGyPN7gU0HV3jokgPgFGUvSUPfJraZwmxCBnRE0NSCC9Nm5zkF6xkvr291AhLMLKtP4d0mF1s4l6oqjIimzyy4mDiEEgziOMWAOnYHRBEjILEE5Yy6jEcM-uiQ4RgR2PlghtF7snx7zjt9grJSS1EJ2YDyn4-PoWcUrKQWv_QBcp6EV7nM-D5cxQtzStcyaQyv0philysV7bfRkxFhpqpKpMZYtdeVuc60Lj-3UAttt9v2zru9VJt2VJmb0gQsVaWbOupci7_VdNd1zM3VP-l8ffyyT_lWmkzVprnX4Q80HdP7zDpO01nrOHpv396m6b_1_yBF5_5lymJeMPKUgzByJv7v7ncw7EXsiaw2xR3TbDtLzbv2Pv0BMLlXkQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil/!ut/p/z1/tVTbdtowEPwaHoVkfKndN0OIDTF3CMEvObIsg1osGVtAk6_vQuglJKHtSeMXWes5szNzdo1jfIdjSXdiSbVQkq7hvoid-8i7aYfWgETEHF4TP4yMmdVrkk7fxPMjgLzx-ATH8LnrRq3Qs0gUNCYO8YcjwwzHs4Y7s_EtjnHMpC70Ci8SmfLqXshKC71lRwU1slI5r5FTUTDFK5QJSSXjoqQVYiVPuWSCprSqkcPl9xJKACPWhyYFEylepAZjacZT5KWWhyyeeYgygyEjTTMvZQ5NHPtk6oLr-LLn7p9cQ6yNstfqLUEW1SskZKbw3dH-0VzOUfIV0c1WVIJRhRhkUIKhtXikcAeB8fMW5HpsQ4vp2GxbXZNMGifATw-DjtkGD63Itto3RuCZJ8AFFwtI4dMvhmDYhxTsUZMEbcsYBATPd4Lv8UyqModRmfxjyOHLDrfNK-JHnUkUzIjp2sY7O5zREzKCCKLRGLIYEWfa-L_0Z-qvyIfST99L330-Hy9n_PUZfWvBAC2-bDaxD9uspObf9GmeP2SdQfxyrZKnH5QvE9MFlSXPeMnL-raE8krr4nON1Mh-v68fhdSXaldPSqgUwFyoUh_kVELzH6KedAjYPqkVQEqVbg8vf7-Xr6hZqQqiOFeBi3yWu-YDihNnHD42-yhoJe5-muWnY-5q98FcL78DJRbEGA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

