
 

 

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC 

NÚCLEO DE ACESSO AO CRÉDITO – NAC/RS 

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

e-mail nac@fiergs.org.br 

Nº 23 – 8 de novembro de 2018 

BNDES amplia limite de financiamento no Moderinfra 

 

O BNDES publicou recentemente a Circular SUP/ADIG nº 05/2018 referente ao aumento no valor limite de 

financiamento para o programa Moderinfra. 

Este programa visa financiar 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. 

 

Quem pode solicitar:  

 Produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas); 

 Cooperativas de produtores rurais. 

 

Itens Financiáveis:  

 Investimentos relacionados com todos os itens inerentes aos sistemas de irrigação (inclusive 

infraestrutura elétrica e reserva de água); e 

 Aquisição, implantação e recuperação de equipamentos e instalações para proteção de cultivos 

inerentes à olericultura, fruticultura, floricultura, cafeicultura e produção de mudas de espécies 

florestais. 

OBS: Os itens acima são financiáveis apenas quando forem novos e credenciados no BNDES, podendo ser 

importado sem similar nacional, desde que com a devida comprovação. 

 

Taxa de Juros:  

 Pré-Fixada: Até 7% a.a 

 Pós-Fixada: Composta por uma parte fixa de até 1,28% a.a, acrescida do Fator de Atualização 

Monetária (FAM). 

Observação: Também incluída a remuneração da instituição financeira, limitada até 2,8% a.a. 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/648f0b69-fe80-4d5f-afe1-4cea7314128a/18Cir05+MODERINFRA+Aumento+de+Limite.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mr5ES6q
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderinfra
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/servicos-online/credenciamento-de-equipamentos/credenciamento-maquinas-equipamentos-sistema/!ut/p/z1/zVRdc6IwFP01PmIiAcR9Q6tQpbVq_eKlEyBodiTBEHW7v36vruNU69rpdHdmeSEkh3PPOdwLitAMRYJu-YJqLgVdwfM8cl7CRq8dWH0c-kNcw57d63iTux7xvTqaHgD4D5eHUQTHXTdsBQ0L3jdHDvaeBjUSDMemO7bRBEUoSoQu9BLNY5Gy8oWLUnO9SQ4KKngpc1bBGRdUJJzmTGhZVnDJ1JYnsjSkWHEBgESxlJ0QBltveHFCXxzmFE4FLc9QRslLzXK6F1QkPEVzmznMTmPTsJyYGZZNMqNRyyyDkdhxmEuplbnHAG4kFN3Op_tRQvAJTPXQeliALKqXBheZRLNcpkzBUlFQEJ1z4M7QBo7nIWlbXYJH5hFwEtm_J23sBa3Qttq9mt8gR8ANmXOwWX9j8-mxAzYHTey3rVp_4qDplrMdGgupcuib0SdTDN5XmDTvsBfej0J_jIk7wF-s8AG9-ZfpL_Kx_y19_Yv03fP-eN_E15vwU2MFFPz7eh15MO9SaPZDo9n_MfDgfrGS8e_fnSdi4oJNxTKmmKpuFGwvtS7KbxVcwbvdrnpQXV3IbTVWsFNAvUIqvddecs2uOgCIkulmv3gzulfqLWUJwVyWQUU-zl3yakSxMwx-Nh8NvxW7u-csP96mrnZfyWrxC06wQwA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 

Prazos: Até 120 meses, incluindo prazo de carência de até 36 meses. 

 

Participação do BNDES: Até 100% dos itens financiáveis. 

 

Valores do financiamento*:  

 

Empreendimento Individual Empreendimento Coletivo 

   Antes    Atualmente Antes Atualmente 

Até R$ 2,2 milhões Até R$ 3,3 milhões  Até R$ 6,6 milhões Até R$ 9,9 milhões 

*
Valores por Beneficiária Final. 

 

Garantias: A constituição de garantia ficará a critério da Instituição Financeira Credenciada. 

Vigência: de 30 de outubro até 30 de junho de 2019. 

 

Como solicitar: Empresas de micro, pequeno ou médio porte podem enviar a solicitação por meio do Canal 

do Desenvolvedor MPME ou diretamente por uma instituição financeira credenciada de sua preferência, que 

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

garantias. Após aprovada, a operação será encaminhada para homologação e posterior liberação dos recursos 

pelo BNDES. 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme/canal-mpme/!ut/p/z1/rZJLc5swFIX_irNgiSWehu6I7Zo6pG78aGJtMgIEqGMkIss46a_vhTgzfTjudKashO7R1TmfLiLoARFBW15SzaWgO_jfEv9xdDcbx5FrJQvbusbRKJrEE2ttBRML3fcC_M4XYUSgPA-ScRy6OJnZKx9HX-4sJ15u7GDjoa-IIJIJ3egKbVORs_0jF3vN9SHrHRi4kjUzcMEFFRmnNRNa7g2cUSgOcjmAE0y0cteyXKpB3XTivmh26657k_Ecbf2soHmYeyYtisB0M98zQy-lpuvmbh4ULLUy-5TmQlxyOez8b3GBp61ux7cl2KK6MrkoJHroc5v0oGUN4DMJPsivnfDHpQed1ktn6s4dvLJPgiS8mcbuAieLT84UR_E48dzpjTULnZPggtkthB29G3YNNFrOjmgjpKphFFb_yDJ-w3EBJ-Dg356eSAQzIIVmz_oE4_8OwXnqPwnAaLmT6evARyJ1ApAqVjDF1PCgYLvSuvlgYAMfj8dhb3FYynaYKthpwEojle6M7rlmZ-2CRMn80C3-eO4zl1ZyDyx-vww19aYOnBeTpP4y_n792ZzdBzp4cXbl1dUPqmw0xg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/canal-mpme/canal-mpme/!ut/p/z1/rZJLc5swFIX_irNgiSWehu6I7Zo6pG78aGJtMgIEqGMkIss46a_vhTgzfTjudKashO7R1TmfLiLoARFBW15SzaWgO_jfEv9xdDcbx5FrJQvbusbRKJrEE2ttBRML3fcC_M4XYUSgPA-ScRy6OJnZKx9HX-4sJ15u7GDjoa-IIJIJ3egKbVORs_0jF3vN9SHrHRi4kjUzcMEFFRmnNRNa7g2cUSgOcjmAE0y0cteyXKpB3XTivmh26657k_Ecbf2soHmYeyYtisB0M98zQy-lpuvmbh4ULLUy-5TmQlxyOez8b3GBp61ux7cl2KK6MrkoJHroc5v0oGUN4DMJPsivnfDHpQed1ktn6s4dvLJPgiS8mcbuAieLT84UR_E48dzpjTULnZPggtkthB29G3YNNFrOjmgjpKphFFb_yDJ-w3EBJ-Dg356eSAQzIIVmz_oE4_8OwXnqPwnAaLmT6evARyJ1ApAqVjDF1PCgYLvSuvlgYAMfj8dhb3FYynaYKthpwEojle6M7rlmZ-2CRMn80C3-eO4zl1ZyDyx-vww19aYOnBeTpP4y_n792ZzdBzp4cXbl1dUPqmw0xg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas

