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Carteira de
Crédito
Agro BB

R$ 187,4
bilhões

58,2%
Share

1,5 milhão de
Clientes
Produtores Rurais

Análise de Desempenho 1T19

Carteira de
Crédito
R$ 21,1
bilhões

Custeio,
Comercialização e
Industrialização
R$

Investimento
R$

8,5 bilhões

12,6 bilhões

Agro MG
Análise de Desempenho 1T19/Siagro
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Carteira de
Crédito

Pequeno Produtor - Pronaf
R$

R$ 21,1
bilhões

7,1 bilhões

Médio Produtor - Pronamp
R$

3,3 bilhões

Demais Produtor/Cooperativas
R$

Agro MG

10,7 bilhões

Análise de Desempenho 1T19/Siagro

Desembolso
Safra
2018/2019
Agro BB

R$ 86
bilhões
65%
Custeio Agrícola
com Mitigador
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Desembolso
Safra 2018/2019

Custeio,
Comercialização e
Industrialização
R$

R$ 9,5
bilhões

7,5 bilhões

Investimento
R$

2 bilhões

Agro MG

Desembolso
Safra 2018/2019

Pequeno Produtor - Pronaf
R$

R$ 9,5
bilhões

1,8 bilhão

Médio Produtor - Pronamp
R$

1,3 bilhão

Demais Produtores/Cooperativas

Agro MG

R$

6,4 bilhões
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Como
chegamos...

Especialização
do atendimento
Agências Especializadas

712 Carteiras

Como
chegamos...

Crédito no MOBILE
+ R$ 5 bilhões
+ 16 mil contratos
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Feiras AGRO

Como
chegamos...

R$ 4,7 bilhões em
propostas

+ 11 mil
propostas

Circuito de Negócios AGRO
- Carreta
16 Estados
+ de 50 cidades
+ de 9.000 clientes

Plano Safra
2019/2020
Agro BB

103

R$
bilhões
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Plano Safra
2019/2020
R$ 11,1
bilhões

Custeio,
Comercialização e
Industrialização
R$

8,7 bilhões

Investimento
R$

2,4 bilhão

Agro MG

Mitigadores

Como
chegamos...

Seguros Agrícolas
40 mil produtores
segurados por Safra Agrícola

7,4 milhões de
hectares segurados

17,8 bilhões
de capital protegido

1 bilhão em
indenização
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Plano Safra 2019/2020

Cenário do Agronegócio

Agronegócio no Mundo

Principais Players

Argentina

Indonésia
Estados Unidos
Brasil
Russia

Canadá
Índia
China

Austrália

Área Agricultável > 30 milhões de ha
População urbana > 80 milhões)
PIB > US$ 1 trilhão

Alemanha
Espanha

Itália

Japão

México

Reino
Unido

França
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Agronegócio no Mundo
Aumento da demanda mundial por alimentos, fibras e energia

Bilhões de Pessoas

Fonte: ONU (dez/2010). Elaboração:FIEP-Deagro

Agronegócio Nacional

Exportação
1º








Produção

Suco de Laranja
Açúcar
Soja
Carne de Frango
Carne bovina
Café

Geração de
Empregos

1º

2º





Suco de Laranja
Açúcar
Café





Soja
Carne de Frango
Carne Bovina

21% das vagas do país
19 milhões de empregos
9 milhões “dentro da porteira”
Fonte: Análise de Desempenho – Dezembro/2016
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AGRONEGÓCIO BRASILEIRO - PROTAGONISMO NO MUNDO
Principais Fatores de Sucesso

O

A G R O N E G Ó C I O

Regulamentação – Crédito Rural
Lei 8.171 Política Agrícola

Manual de Crédito Rural – MCR

Panos Safra

 Fixa os fundamentos e define os objetivo;
 Prevê recursos, estabelece ações e instrumentos da política agrícola.

 Finalidades
 Condições

Aplicação de recursos financeiro do SNCR

 Medidas de incentivo à produção de determinados produtos;
 Volume de recursos destinados à agropecuária por ano-safra¹ com
juros favorecidos;
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Agronegócio no BB -

Concessão do Crédito Rural

Análise de Limite de
Crédito

Análise da atratividade e viabilidade
da operação de crédito RURAL

Capital

Mercado

Capacidade de
Pagamento

Clima

Caráter

Documentação

Produtividade

Preços

Capacidade

Histórico

Margens

Logística

Garantias

Restrições

Câmbio

Local do
Empreendiment
o

Agronegócio no BB -

Sistema RTA – Referencial Técnico Agropecuário

Sistema corporativo destinado à análise da atratividade dos
empreendimentos agropecuários e fornecimento de parâmetros para a
contratação das operações de crédito rural.
Dados apurados pelo ATNC:
 custos de produção
 histórico de produtividade
 histórico de preços recebidos
Dados projetados pelo RTA:
 custos projetados
 produtividade esperada
 preços projetados
 rentabilidade esperada

As planilhas são configuradas por
atividade produtiva, padrão
edafoclimático e sistema
produtivo (ex.: lavoura de soja,
produto soja grãos, plantio direto
ou convencional).
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Agronegócio no BB -

Rede ATNI – Modelo de Relacionamento

Cliente
(produtor rural)

Expectativas
Propostas de Valor

Parceria
Portal ATNI: sistema digital de propostas de custeio e investimento para empresas de assistência técnica.

Agronegócio no BB

Rede ATNI – Serviços Previstos

Para o
cliente

• Informações Cadastrais
• Elaboração de Projetos
• Assistência Técnica
• Relatórios

Para o
Banco

• Perícias
• Avaliações de Bens
• Fiscalizações
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Correspondente Agro - Forma de Atuação
Atualmente, o modelo divide-se em dois formatos de atendimento

Correspondente Agro
Pronaf

Correspondente Revendas

Parceiros: cooperativas agropecuárias,
cooperativas
de
crédito
rural,
associações, sindicatos, federações,
empresas de assistência técnica e
empresas públicas de direito privado.

Parceiros: Revendas de máquinas,
equipamentos
e
implementos
agrícolas.
Linhas: Investimento (Pronaf Mais
Alimentos, Pronamp, Moderfrota,
FCO Rural e Finame)

Linhas: Pronaf Custeio e Pronaf Mais
Alimentos

Fluxo – Correspondente Agro Pronaf
Correspondente
Agro Pronaf

2
Inclui a proposta no Portal de
Crédito

4
1
Cliente apresenta
proposta ao
Correspondente

Impressão e
acolhimento da
Assinatura

3
Defere a
proposta

Informa ao Correspondente
sobre a aprovação

5
Correspondente envia o
instrumento de crédito assinado e
os documentos físicos, solicitando a
liberação do crédito

6
Libera os
recursos
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Vantagens
Cliente
 Comodidade e praticidade
 Horário de atendimento
estendido
 Facilidade de acesso a
financiamento

Revenda
 Atendimento completo ao cliente
 Acompanhamento do fluxo de
análise das propostas
 Segurança e celeridade

CRÉDITO RURAL
Finalidades

O Crédito Rural pode ter as seguintes finalidades:

Custeio: o crédito de custeio destina-se a cobrir despesas normais dos ciclos
produtivos.
Investimento: o crédito de investimento destina-se a aplicações em bens ou
serviços cujo desfrute se estenda por vários períodos de produção.
Comercialização: financiar as despesas próprias da fase sucessiva à coleta da
produção, sua estocagem e transporte.
Industrialização: financiar a industrialização de produtos agropecuários,
quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural.
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Plano Safra 2019/2020 - Beneficiários do Crédito Rural

Classificação

Produtor Rural (PF ou PJ) com RBA auferida estimada:

Pequeno produtor: até R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil
reais);
Médio produtor: acima de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze
mil reais) até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);

Grande produtor: acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Plano Safra 2019/2020 – Linhas de Crédito

Agricultura
Familiar

Médios
Produtores

Agricultura
Empresarial
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Fonte: IBGE

PRONAF - Conceito
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf):
Programa de crédito criado em 1995 para atender reivindicação por
políticas de desenvolvimento rural específicas para o segmento da
Agricultura Familiar.

PRONAF

Destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão
de obra familiar, financiando empreendimentos rurais agropecuários
e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimentos rurais ou
em áreas comunitárias próximas.
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Beneficiários
• Produtores Rurais Familiares:
o
o
o
o

Principais requisitos:

 renda bruta anual familiar de até R$
415 mil;
Pescadores e Aquicultores  mão de obra familiar
Extrativistas
predominante;
Silvicultores
 propriedade de até 4 módulos
fiscais;
Indígenas
 Declaração de Aptidão ao Pronaf
Quilombolas
(DAP) ativa;
 no mínimo, 50% da renda originada
do empreendimento familiar rural.
o

•
•
•
•
•

proprietários;
posseiros;
arrendatários;
parceiros;
assentados.

PRONAF

MÓDULO FISCAL
Mod. Fiscal
(hectares)

Area (Km2)

3104601 ASTOLFO DUTRA

30

159,1

3121902 DIVINÉSIA

30

118,4

3123304 DORES DO TURVO

28

231,3

3128402 GUARANI

30

264,8

3128808 GUIDOVAL

30

159,0

3129004 GUIRICEMA

30

294,4

3141603 MERCÊS

24

352,8

3151305 PIRAÚBA

30

144,0

3155801 RIO POMBA

30

251,8

3156304 RODEIRO

30

72,0

3161502 SÃO GERALDO

30

187,4

3165701 SENADOR FIRMINO

28

166,2

3169000 TOCANTINS

30

174,0

3169901 UBÁ

30

407,7

3171303 VIÇOSA

22

299,4

3172004 VISCONDE DO RIO BRANCO

30

242,0

Cod Mun.

Nome
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Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)
• Documento oficial que identifica e qualifica agricultores
familiares.
• Pré-requisito para acesso ao Pronaf e às demais políticas
públicas relacionadas à agricultura familiar.
• Somente pode ser emitida por entidades credenciadas pela
Sead (Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Fazenda)
• Tem validade máxima de dois anos.
• Deve estar válida na contratação e renovação de
financiamentos.
• É preenchida eletronicamente, com dados transmitidos para
a base de dados mantida e administrada pela Sead.

PRONAF

Pronaf
Agricultor Familiar
#publica
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Objetivo

Pronaf:
• fortalecer as atividades do
agricultor familiar;
• integrar a atividade
familiar à cadeia produtiva
do agronegócio;
• elevar a renda no campo;
• agregar valor à produção
e à pequena propriedade
rural.

Pronaf Custeio - Agricultor
Familiar:
• financiar despesas normais
de custeio da produção
agrícola e pecuária do
agricultor familiar;
• financiar aquisição de
animais para recria e
engorda(*).

PRONAF

(*) quando se tratar de empreendimento conduzido por produtor rural independente.

PRONAF – Custeio:

#pública

Diretoria de Agronegócios

Agrícola

Safra 2018/2019

Pecuário
Pecuário
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Plano Safra 2019/2020 – PRONAF - Custeio
Pronaf
Agricultor
Familiar

Custeio da produção agrícola e pecuária, aquisição de animais para
recria e engorda.

Público-alvo: Agricultores familiares que tenham DAP válida.
Encargos financeiros:
3% a.a.: feijão, mandioca, olerícolas, abacaxi, banana, tangerina, milho (até 20 mil) e

pecuário (apicultura, bovinocultura leiteira, piscicultura, ovinos e caprinos);

4,6% a.a. : milho (acima de 20 mil), demais culturas, aquisição de bovinos para recria e engorda
extensivo.

Prazo de pagamento:
 Custeio Agrícola – Até 2 anos (exceto Açafrão e Palmeira real – 3 anos);
 Custeio Pecuário - Até 1 ano (exceto Aquicultura e Bovinocultura Recria/Engorda Extensivo – 2
anos).
Teto: R$ 250.000,00 por ano agrícola.

INVESTIMENTO:
Pronaf Mais Alimentos
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Plano Safra 2019/2020 – PRONAF - Investimento
Pronaf
Mais
Alimentos

Finalidade: financiamento de itens diretamente relacionados com a implantação, ampliação
ou modernização da estrutura das atividades de produção, armazenagem, transporte ou de
serviços, agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas
comunitárias rurais próximas.
Público: Produtor Rural enquadráveis no PRONAF, possuidores de DAP (4 MF, RBA até R$ 415
mil, 50% advinda da agropecuária)

Valores:

até R$ 330 mil para suinocultura, avicultura, fruticultura, aquicultura;
até R$ 165 para demais atividades.
até R$ 50 mil para construção ou reforma de moradias no imóvel rural, desde que definida no projeto a
viabilidade econômica das atividades.
Limite: 100% do valor orçado.
Encargos financeiros:
3% a.a.: práticas conservacionistas (correção de solo, etc), formação e recuperação de pastagem, implantação/ampliação/reforma
de infraestrutura de captação d´agua, infraestrutura elétrica e equipamentos de irrigação; aquisição/instalação de cultivo
protegido; construção de silos, ampliação/construção de armazéns; e aquisição de tanques de resfriamento de leite e
ordenhadeiras.
4,6% a.a.: demais empreendimentos;
Prazo de pagamento: Camionetes de carga (exceto caminhões) e motocicletas adaptadas: até 5 anos, com carência de até 1
ano; Tratores, implementos, colheitadeiras, plataformas, pulverizadores: 7 anos/14 meses.Demais investimentos: até 10 anos, com
carência de até 3 anos. Obs.: É admitido o financiamento de dispositivos móveis pessoais do tipo Smartphone e Tablet, por CPF existente na DAP,
desde que tais itens estejam previstos no âmbito de um projeto de melhoria da propriedade rural.

Plano Safra 2019/2020 – PRONAF - Investimento
Critérios de Concessão
Máquinas, Equipamentos e Implementos:
- bens novos produzidos no Brasil e devem constar no cadastros da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) e
bens novos importados, desde que não haja fabricação no Brasil de itens com a mesma função.
- bens usados no valor de até R$ 165 mil para colheitadeira automotriz e de até R$ 80 mil para os demais
casos, devendo ser nacionais, ter sido devidamente revisados e possuir certificado de garantia mínima de seis
meses, emitido por concessionária ou revenda autorizada.
Veículos
- financiamentos destinados à aquisição de veículos novos tais como veículos de carga, automotores,
elétricos ou de tração animal, adequados às condições rurais, inclusive caminhões, caminhões frigoríficos,
isotérmicos ou graneleiros, caminhonetes de carga, reboques, semirreboques e motocicletas adaptadas à
atividade rural. Devem constar no cadastro da Secretaria da Agricultura Familiar
(http://maisalimentos.mda.gov.br/consulta-publica/listar)
- deve ser apresentada comprovação técnica e econômica da sua necessidade pelo produtor rural, fornecida
pelo técnico que elaborou o plano ou projeto, sempre que o veículo a ser financiado for automotor ou
elétrico;
- deve ser apresentada comprovação de seu pleno emprego nas atividades geradoras de renda do
empreendimento durante, pelo menos, 120 dias por ano;
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Benefícios para a Sociedade
Segurança Alimentar e Nutricional do País: responsável por
mais de 50% dos alimentos consumidos pelos brasileiros
Manutenção das famílias no campo em
condições socioeconômicas favoráveis
Promoção do desenvolvimento sustentável:
reforço do uso racional da terra
Redução das desigualdades sociais

Pronaf Custeio
Agricultor
Familiar

Fortalecimento da economia local de municípios que
abrangem pequenas propriedades rurais

Benefícios para o Agricultor Familiar
Ampliação da capacidade produtiva do empreendimento rural
familiar
Elevação da renda bruta anual familiar

Financiamentos rurais diversos com condições
diferenciadas
Crédito com garantia de segurança: acesso a seguro agrícola
e seguro de vida especializados, programa estruturado de
garantia de preços na comercialização da produção e serviço
diferenciado de assistência técnica e extensão rural

Pronaf Custeio
Agricultor
Familiar
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Benefícios para o Agricultor Familiar
Diferenciais do BB:
•

processo de crédito ágil e simplificado, com
liberação do crédito de custeio em poucos dias;

•

expertise reconhecida no mercado, amparada
pelo amplo time de assessores de agronegócios
espalhados por todo território brasileiro;

•

contrato simplificado e padronizado;

•

vinculação automatizada ao Proagro Mais;

•

vinculação e concessão automatizadas de PGPAF;

Pronaf Custeio
Agricultor
Familiar

Benefícios para o Agricultor Familiar
Diferenciais do BB:
•

possibilidade de contratação por intermédio dos
Correspondentes Especializados Agro;

•

possibilidade de renovação automática das
operações por até três safras;

•

disponibilização de seguro de vida prestamista
diferenciado para os agricultores familiares;

•

extrato automatizado e consulta do vencimento
futuro das operações, disponível em todos os
canais de autoatendimento.

Pronaf Custeio
Agricultor
Familiar
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Mitigadores de Risco
Proagro (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária)
De contratação obrigatória para o custeio agrícola no âmbito do
Pronaf, funciona como seguro de produção caso ocorram perdas
inesperadas na lavoura assegurada, garantindo a amortização de
parcelas ou liquidação de operações de Pronaf, além de assegurar a
renda para a manutenção do agricultor familiar.
PGPAF (Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar)
De contratação automática e sem custo, garante a sustentação do
preço de alguns dos principais produtos produzidos pela agricultura
familiar.
BB Seguro Vida Agricultura Familiar
Seguro prestamista que, em caso de morte do agricultor familiar
mutuário da operação de Pronaf, garante a quitação ou amortização da
dívida com o Banco até o limite do capital segurado.

Pronaf Custeio
Agricultor
Familiar

Plano Safra 2019/2020 - PRONAMP
ENQUADRAMENTO:
 Ser proprietário, parceiro ou arrendatário;

Médios
Produtores

 Renda bruta anual até R$ 2.000.000,00,
considerando neste limite toda a renda
agropecuária e as demais rendas não
agropecuárias
 Nota: Excluída a obrigatoriedade de que 80% da
renda ser proveniente da atividade agropecuária
para enquadramento no programa.
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Plano Safra 2019/2020 - PRONAMP
Público: produtor rural proprietário, parceiro ou arrendatário, com RBA de até R$ 2 milhões.
Finalidade: Financiamento das despesas normais de custeio
agrícola e pecuária;

e investimento da produção

Valores: até R$ 1.500.000 para custeio e R$ 430.000 para investimento.;
Juros: 6% a.a. para custeio e 7% para investimento;
Limite: 100% do orçamento.

Prazos:
Custeio: pecuário até 01 ano e agrícola até 02 anos;.
Investimento: até 8 anos com até 3 anos de carência.
Itens Financiados: Vedada a contratação de operação de investimento para aquisição isolada de
máquinas e equipamentos passíveis de financiamento no programa Moderfrota, bem como a
aquisição de animais para reprodução ou cria.

Linhas de Crédito

Safra 2019/2020

Agricultura
Empresarial
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Plano Safra 2019/2020 - DEMAIS - Custeio
Finalidade: financiamento de despesas normais de atividade agrícola e pecuária, mediante
orçamento, plano ou projeto.
Encargos financeiros:
MCR 6-2 e 6-4: 8% a.a.

Teto: R$ 3 milhões.
Prazo:
Custeio agrícola: até 14 meses, exceto mandioca de 2 ciclos (2 anos);
Custeio pecuário: até 1 ano, observadas as seguintes regras específicas:
- aquisição de bovinos e bubalinos: para engorda em regime de confinamento: até 6 meses.
- para recria e engorda em regime extensivo (quando o crédito abranger as duas finalidades na
mesma operação): até 2 anos.
- retenção de matrizes suínas, ovinas, caprinas e bovinas de leite: até 2 anos

MODERAGRO Programa de Modernização da Agricultura e Conservação de Recursos Naturais
Finalidade: Apoiar e fomentar os setores da apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, floricultura,
fruticultura, palmáceas, horticultura, pesca, olivicultura, ovinos, caprinos, suinocultura, pecuária leiteira,
recuperação de solos.
Itens financiáveis:
- corretivos agrícolas, instalação e modernização de benfeitorias, aquisição de equipamentos de uso geral, para manejo e
contenção dos animais, investimentos necessários ao suprimento de água, alimentação e tratamento de dejetos, estocagem de
insumos agropecuários.
- reposição de matrizes bovinas ou bubalinas que tenham tido animais sacrificados em virtude de reação positiva a testes
detectores de brucelose ou tuberculose
- aquisição de matrizes e de reprodutores ovinos, caprinos e bovinos de leite.

Valores: até R$ 880 mil; reposição de matrizes bovinas: R$ 400 mil. Coletivo: R$ 2.640 mil
Encargos financeiros/Teto: 8% a.a., 100% do valor proposto.

Prazos: até 10 anos com carência de até 3 anos.
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MODERINFRA

Programa de Incentivo à Irrigação e à Produção em Ambiente Protegido

Finalidade:
Crédito fixo para investimentos destinados a apoiar o desenvolvimento da
agropecuária irrigada sustentável, econômica e ambientalmente, de forma a minimizar o
risco na produção e aumentar a oferta de produtos agropecuários; fomentar o uso de
estruturas para produção em ambiente protegido, com o objetivo de aumentar a
produtividade e qualidade das culturas; e proteger a fruticultura em regiões de clima
temperado contra a incidência de granizo
Valores: R$ 3.300.000 por ano agrícola e R$ 9.900.000 para empreendimento coletivo.
Limite Financiável: 100% do investimento total;
Encargos financeiros: de 8%.
Prazos: até 10 anos incluído a carência de até 3 anos.

PCA

Programa para Construção e Ampliação de Armazéns

Finalidade: O Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA)
possibilita o financiamento de investimentos necessários à ampliação e à
construção de novos armazéns.
Público-alvo: Produtores rurais, PF e PJ, de forma individual
ou em grupo e suas cooperativas.
Teto financiamento:
• Armazenagem de Grãos: sem teto
• Demais investimentos: até R$ 25 milhões
Encargos financeiros:
• Armazém com capacidade até 6.000 ton.: 6% a.a.
• Demais investimentos: 7% a.a.

Prazo de pagamento: até 15 anos, com até 3 anos de carência.
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MODERFROTA

Programa de Modernização da Frota de Tratores
Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeira

Finalidade: Financiar a aquisição isolada de máquinas, equipamentos e implementos novos ou
usados já revisados e com certificado de garantia emitido por concessionário autorizado.
Valores: R$ 3.300.000 por ano agrícola e R$ 9.900.000 para empreendimento coletivo.
Limite Financiável: Não há.
Encargos financeiros: de 8,5%, para ROB até R$ 90 milhões, e 10,6% para ROB acima.
Prazos: 7 anos para itens novos; 4 anos para itens usados.

INOVAGRO Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária
Finalidade: O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na
Produção Agropecuária (Inovagro) possibilita o financiamento
de investimentos necessários à incorporação de inovação
tecnológica nas propriedades rurais, visando ao aumento da
produtividade, à adoção de boas práticas agropecuárias e de
gestão da propriedade rural, e à inserção competitiva dos
produtores rurais nos diferentes mercados consumidores.
Teto financiamento: individual: R$ 1.300.000 por beneficiário; coletivo: R$ 3.900.000.
Encargos financeiros: 7% a.a..
Prazo de pagamento:
• Matrizes e Reprodutores: até 5 anos, devendo o pagamento da primeira prestação ocorrer
em até 12 meses após a contratação.
• Demais Casos: até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência.
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ABC

Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura

Objetivos: Reduzir as emissões de gases de efeito estufa
oriundas das atividades agropecuárias, o desmatamento,
aumentar a produção agropecuária em bases sustentáveis,
adequar as propriedades rurais à legislação ambiental,
ampliar a área de florestas cultivadas e estimular a
recuperação de áreas degradadas

FINALIDADES:
ABC - Ambiental

ABC - Integração

Encargos financeiros: taxa efetiva de juros prefixada de
5,25% (ABC Ambiental*) e 7,0% a.a. (Demais).

ABC - Florestas

Prazo de pagamento: Até 12 anos, com até 8 anos de
carência (variável conforme os itens a serem financiados).

ABC – Plantio Direto

Teto: até R$ 5.000.000,00, por ano agrícola.

ABC - Recuperação

ABC Ambiental: adequação ou regularização das propriedades frente
à legislação ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, de
áreas de preservação permanente, recuperação de áreas degradadas
e implantação e melhoramento de planos de manejo florestal
sustentável.

ABC - Orgânico

ABC – Tratamento de Dejetos

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
1. LAVOURA-PECUÁRIA (Agropastoril)
2. PECUÁRIA-FLORESTA (Silvipastoril)
4. LAVOURA-FLORESTA (Silviagrícola)
4. LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA
(Agrossilvipastoril)

Adaptado de:
Luiz Adriano Maia Cordeiro
Eng.Agr., D.S., Pesquisador, Embrapa Sede
Departamento de Transferência de Tecnologia (DTT)
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CO2
CO2
Pastagem Degradada
Pastagem
Recuperada

Adaptado de:
Luiz Adriano Maia Cordeiro
Eng.Agr., D.S., Pesquisador, Embrapa Sede
Departamento de Transferência de Tecnologia (DTT)

Programa ABC – Finalidades
ABC Integração

 implantação e melhoramento de sistemas de integração
lavoura-pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta ou
lavoura-pecuária-floresta;
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Programa Agro
Energia do Banco
do Brasil

Energia no Brasil
 Hidroelétricas

 Biocombustível: etanol e biodiesel

 Termoelétricas

 Biomassa

 Energia Nuclear

 Maremotriz

 Petróleo

 Energia solar

 Gás Natural

 Energia eólica

 Carvão Mineral
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Histórico
 Crise hídrica de 2012
 Lançamento do Plano Emergencial de Recuperação do Setor –
Programa de Geração Distribuída
 Apoio do Banco do Brasil – PROGRAMA AGRO ENERGIA
ENERGIAS ALTERNATIVAS

SOLAR

EÓLICA

BIOMASSA

Objetivo do Programa BB
 Implantação de usinas geradoras de energias alternativas renováveis nas
fontes solar, biomassa e eólica

Agricultura
Pessoa Jurídica

Pessoa Física
Pecuária
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Benefícios do Programa BB
 Créditos para compensação
 Redução nos custos de produção
 Autossuficiência na geração de energia

 Produção e utilização de energia limpa
 Manutenção de renda
 Custo da energia elétrica no Brasil

Linhas de Financiamento
Agricultura Familiar
PRONAF ECO: até R$ 165 mil, até 10
anos, juros de 3% a.a.

Agricultura Empresarial
INOVAGRO:

até R$ 1,3 milhão, até 10
anos, juros 7% a.a.

Cooperativas

INVESTE AGRO: não há teto, até 05 anos,

PRONAF AGROINDUSTRIAL: até R$

PRONAMP: R$ 430 mil, até 8 anos, juros de

35 milhões, até 10 anos, juros de 4,6 % aa

7%aa

taxas pre fixadas.

Pessoa Física
CONSÓRCIO DE
BENS SUSTENTÁVEIS
EMPRÉSTIMOS

BB FINANCIAMENTO

Grandes Empresas
BNDES FINEM
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Financiamentos BB

Jatai GO – Solar / Grãos:
Investimento R$ 1,7 MM
Prazo 10 anos
Redução despesa em 48%

Rio Verde GO –Solar / Aviários:
Investimento R$ 2,1 MM
Prazo 10 anos
Redução de despesa em 98%

(conta mensal R$ 25 mil para R$ 14 mil)

(conta mensal R$ 16 mil para R$ 320,00)

Financiamentos BB no Mato Grosso
Lucas do Rio Verde

Biodigestor

Grupo gerador a biogás (80 kW/h)

Granja de suínos em Lucas do Rio Verde – MT
Sistema de produção de energia elétrica através de biogás
suíno para consumo próprio.

Lagoa com biofertilizante

Fonte:
Danilo T. M. da Silva
Douglas S. Conche
Evandro Capistrano Pinto
Thiago M. Veloso
José Pedro Grattão
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Obrigado!

35

