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CORRESPONDENTE BANCÁRIO

❖ Posto de Informação do BNDES
(1999).
❖ Correspondente Bancário do BDMG
(2012).
❖ Correspondente Bancário do Sicoob
Credifiemg (2017).
❖ Parceiros comerciais: BB e Caixa.

APOIO À INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA
❖ Avaliação e encaminhamento de
projetos com potenciais inovadores.

❖ Monitoramento e divulgação de
oportunidades de financiamento da
inovação.
❖ Orientação da adequada abordagem do
projeto de inovação.

CONSULTORIA EM GESTÃO DE DIVIDAS

Objetivo:
Otimizar o perfil de dívida e contribuir para a
melhoria dos resultados financeiros da
empresa.

Escopo:
• Diagnóstico financeiro da empresa
• Diagnóstico do perfil da dívida
• Elaboração de Parecer Técnico
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TIPOS DE FINANCIAMENTO
GIRO - BDMG

BDMG AGRO EXPORTAÇÃO: Empresas exportadoras de produtos
acabados ou que exportam indiretamente
Prazo de carência

Prazo Total

Taxas de Juros

12 meses

12 a 36 meses

Selic + 3,22 a.a.

Condições:
✓ Para empresas com faturamento anual entre R$ 16 milhões a 90 milhões;
✓ TAAC de 1% sobre o valor contratado;
✓ IOF Isento;
✓ Garantias: As garantias PODERÃO ser negociadas , podendo ser utilizados, aval dos sócios, aplicação,
estoques de bens e insumos, bens imóveis, FGI, etc.

BDMG RURAL PRÉ FIXADO: para empresas que atuam na cadeia
agroindustrial e compram de cooperativas de produção e pequenos
produtores
Prazo de carência

Prazo Total

Taxas de Juros

Até 11 meses

12 meses

a partir de 9,24% a.a.

Condições:
✓ Para empresas com faturamento anual entre R$ 16 milhões a 90 milhões;
✓ TAAC de 1% sobre o valor contratado;
✓ IOF reduzido;
✓ Garantias: As garantias PODERÃO ser negociadas , podendo ser utilizados, aval dos sócios, aplicação,
estoques de bens e insumos, bens imóveis, FGI, etc.
✓ Obs: Nesta modalidade chamada de "pagamento bullet" o comprador precisa comprovar que
a compra faz parte da cadeia do agronegócio. Exemplo: Empresa fabricante de rações que compram
milho de cooperativas e produtores rurais.

BDMG RURAL PÓS FIXADO: para investimentos de empresas que
atuam na cadeia agroindustrial e compram de cooperativas de
produção e pequenos produtores
Prazo de carência
Até 12 meses

Prazo Total

Taxas de Juros

60 meses

a partir de Selic +
3,64% a.a.

Condições:
✓ Para empresas com faturamento anual entre R$ 16 milhões a 90 milhões;
✓ TAAC de 1% sobre o valor contratado;
✓ IOF reduzido;
✓ Garantias: As garantias PODERÃO ser negociadas , podendo ser utilizados, aval dos sócios, aplicação,
estoques de bens e insumos, bens imóveis, FGI, etc.

BDMG AGRO MERCADO: Linha de capital de giro ou
investimentos para atendimento geral à cadeia do agronegócio

Prazo de carência
Até 12 meses

Prazo Total

Taxas de Juros

18 a 60 meses

a partir de Selic + 3,26
% a.a.

Condições:
✓ Para empresas com faturamento anual entre R$ 16 milhões a 90 milhões;
✓ TAAC de 1% sobre o valor contratado;
✓ IOF reduzido;
✓ Garantias: As garantias PODERÃO ser negociadas , podendo ser utilizados, aval dos sócios, aplicação,
estoques de bens e insumos, bens imóveis, FGI, etc.

LINHAS EMERGENCIAIS

GIRO JÁ
GIRO JÁ - EMPREENDEDORAS

Prazo de carência

Prazo Total

Taxas (% a.m.)

6

36

Selic + 0,80%

6

36

Selic +0,72%

Condições :
✓ Para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões;
✓ Limite máximo de financiamento: R$ 480 mil • Valor Mínimo de financiamento: R$ 5 mi;
✓ TAAC de 2% sobre o valor contratado;
✓ Tarifa de Elaboração/Renovação de Cadastro: R$ 150 por ano;
✓ IOF de 0,88% (empresa Simples Nacional e operação até R$30 mil) ou 1,88% (demais casos).

GERAMINAS GIRO MAIS
Prazo de carência

Prazo Total

Taxas ( %a.m)

3

12

Selic + 0,60

3 ou 6

24

Selic + 0,63

3 ou 6

36

Selic + 0,64

3 ou 6

48

Selic + 0,65

3 ou 6

60

Selic + 0,66

Condições:
✓ Para empresas com faturamento anual entre R$ 4,8 e 30 milhões;
✓ Limite máximo de financiamento: R$ 1 MM;
✓ Valor Mínimo de financiamento: R$ 10 mil ;
✓ TAAC de 1% sobre o valor contratado ;
✓ Tarifa de Elaboração/Renovação de Cadastro: R$ 150 por ano ;
✓ Tarifa de Concessão de Aval do FGI, com calculadora e fórmula específica;
✓ IOF de 1,88%.

DESENVOLVE RIO DOCE
Prazo de carência

Prazo Total

Taxas ( % a.m)

0 ou 3

12

0,45%

0,3 ou 6

24

0,65%

0,3 ou 6

36

0,87%

0,3 ou 7

48

0,97%

Condições:
✓ Para empresas localizadas nas cidades afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015,
no município de Mariana;
✓ Limite máximo de financiamento: R$ 480 mil;
✓ Valor Mínimo de financiamento: R$ 10 mil;
✓ TAAC de 2% sobre o valor contratado;
✓ Tarifa de Elaboração/Renovação de Cadastro: R$ 150 por ano;
✓ IOF de 0,88% (empresa Simples Nacional e operação até R$30 mil) ou 1,88% (demais casos).

PRONAMPE 2021
Selic
Complemento
Prazo
Carência
Aporte

2020

2021

2%a.a

6,25 % a.a

1,25% a.a

6% a.a

36 meses

48 meses

8 meses

a ser regulamentada

37,5 bilhões

5 bilhões*

Outras Informações:
✓ LEI Nº 14.161, DE 2 DE JUNHO DE 2021 - Altera a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, para permitir o uso do Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), de forma permanente, como política oficial
de crédito;
✓ Beneficiárias: Empresas com faturamento anual de até R$4,8 milhões;
✓ Garantia: Até 100% de garantia pelo FGO;
✓ Calculo base do financiamento: Base da receita bruta do exercício de 2019 ou 2020, o que for maior;
✓ Percentual: 30% da receita bruta dos faturamentos anteriores;
✓ Novas empresas: Com menos de 01 ano, o limite do financiamento é de até metade do capital social;
✓ *A expectativa é que com a alavancagem dos bancos o valor chegue a R$25 bilhões;

TIPOS DE FINANCIAMENTO
- BNDES

Programas

Objetivo

Público

Agricultura de Baixo Carbono
(ABC)

Viabilizar um agronegócio mais sustentável,
incluindo a integração Lavoura-PecuáriaFloresta (PLF), a recuperação de pastagens, o
plantio comercial de florestas e o tratamento
de dejetos, dentre outras atividades

Produtores rurais (PF ou PJ) e cooperativas de
produtores rurais

BNDES Agro

Aumento da capacidade de armazenagem das
agroindústrias de carne, leite, açúcar e trigo e
das empresas cerealistas; e à aquisição de
pulverizadores aéreos agrícolas

PJ agroindustrial ou cereal (armazenagem); PJ,
PF e empresário individual (pulverizadores) PJ
produtoras de açúcar ou etanol

BNDES Crédito Cerealistas

Investimento em obras civis e na aquisição de
máquinas e equipamentos necessários à
construção de armazéns e à expansão da
capacidade de armazenagem de grãos.

Investimento em obras civis e na aquisição de
máquinas e equipamentos necessários à
construção de armazéns e à expansão da
capacidade de armazenagem de grãos.

BNDES Crédito Rural

Apoio às atividades agropecuárias por meio da Produtores rurais (PF ou PJ) e cooperativas
concessão de financiamentos tanto para
projetos de investimento quanto para aquisição
isolada de máquinas e equipamentos.

BNDES Prorenova

Renovação e implantação de novos canaviais
Cooperativas e produtores rurais de cana-depara incentivo à produção de cana-de-açúcar no açúcar; PJ produtoras de açúcar ou etanol
país.

Inovagro

Incorporação de tecnologias nas propriedades
rurais, com o objetivo de aumentar a
produtividade e a competitividade das
atividades existentes.

Produtores rurais (PF ou PJ) e cooperativas de
produtores rurais

Programas

Objetivo

Público

Moderagro

Apoio e fomento ao setor de produção,
beneficiamento, industrialização,
acondicionamento e armazenamento de
produtos agropecuários, incluindo ação de
defesa animal e recuperação de solos

Produtores rurais (PF ou PJ) e cooperativas
de produtores rurais

Moderfrota

Aquisição de tratores, colheitadeiras,
Produtores rurais (PF ou PJ) e cooperativas
plataformas de corte, pulverizadores,
de produtores rurais
plantadeiras, semeadoras e equipamentos
para preparo, secagem e beneficiamento de
café

Procap-agro

Capital de giro para cooperativas de
produção agropecuária.

Prodecoop

Investimento de cooperativas para
Cooperativas de produção rural e seus
modernização de seus sistemas produtivos cooperados (apenas quotas-partes)
e de comercialização para se tornarem mais
competitivas.

Programa para Construção e
Ampliação de Armazéns (PCA)

Aumento da capacidade de armazenagem,
por meio da construção, reforma,
modernização e ampliação de armazéns.

Cooperativas de produtores rurais

Produtores rurais (PF ou PJ) e cooperativas
de produtores rurais

Programas
Proirriga

Objetivo
Desenvolvimento da agropecuária
irrigada e apoio a proteção de
cultivos.

Público
Produtores rurais (PF ou PJ) e
cooperativas de produtores rurais

Pronaf
Subprogramas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Agroindústria;
Mulher;
Agroecologia;
Bioeconomia;
Mais Alimentos;
Jovem;
Microcrédito;
Cotas-Partes

Pronamp

Apoio ao investimento para elevar a Produtores Rurais (PF ou PJ) com DAP
renda dos produtores rurais
e com renda de até R$ 415 mil
familiares por meio de sete
subprogramas.

Amplas finalidades para médios
produtos rurais

Produtores Rurais (PF ou PJ) com
renda de até R$ 2 milhões

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.
Quem pode solicitar: Produtores rurais (pessoas físicas); produtores rurais (pessoas jurídicas); e
cooperativas de produtores rurais (inclusive para repasse a seus cooperados);
Como solicitar: Apoio indireto/ direto;
Taxa de Juros: 7,5% a.a;
Prazos: Até 10 anos, incluída a carência de até 3 anos. Até 5 anos, para aquisição de matrizes e
reprodutores bovinos ou bubalinos para a pecuária leiteira;
Valor máximo do financiamento:
•Empreendimento individual: R$ 880 mil por cliente;
•empreendimento coletivo: R$ 2,64 milhões por cliente, respeitado o limite individual por participante;
•aquisição de animais: R$ 400 mil por cliente.
OBS:Admite-se a concessão de mais de um financiamento para o mesmo cliente, por ano-safra, respeitado o limite do programa, quando a
atividade assistida requerer e ficar comprovada a capacidade de pagamento do cliente.

Garantias: A garantia é de livre negociação entre a instituição financeira.
Participação do BNDES: 100%.

MODERFROTA:

Financiamento para aquisição de tratores,
colheitadeiras, plataformas de corte, pulverizadores, plantadeiras,
semeadoras e equipamentos para beneficiamento de café.
Quem pode solicitar: Produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas). cooperativas
de produtores rurais;
Como solicitar: Apoio indireto/direto;
Taxa de Juros: Prefixada de até 8,5% ao ano;
Prazos:
•
•

Itens novos: 7 anos, com pagamento da primeira prestação em até 14 meses após a contratação;
Itens usados: 4 anos, com pagamento da primeira prestação em até 14 meses após a
contratação;
•Valor máximo do financiamento: Não há limite. Admite-se a concessão de mais de um crédito para
o mesmo cliente final por Ano Safra, quando a atividade assistida requerer e ficar comprovada a
capacidade de pagamento do cliente.

Garantias: A garantia é de livre negociação entre a instituição financeira e a
beneficiária;
Participação do BNDES: 85% dos itens financiáveis.

BNDES Procapcred: Fortalecimento da estrutura patrimonial
das cooperativas de crédito, por meio do financiamento aos
cooperados para aquisição de cotas-parte.)
Quem pode solicitar: Cooperados pessoas físicas/Jurídicas dedicadas a atividades
produtivas de caráter autônomo, tais como produtores rurais, pescadores,
empresários, prestadores de serviços autônomos e microempreendedores;
Taxa de Juros: TLP ou Selic + Taxa de BNDES (1,25%) +Taxa do Agente financeiro;
Prazos: Até 10 anos, incluído até 2 anos de carência;
Garantias: Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. Não será
admitida como garantia a constituição de penhor de direitos creditórios decorrentes
de aplicação financeira;
Participação do BNDES: Até 100% do valor da aquisição de cotas-partes, respeitado os
valores máximos por cliente.

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.
Quem pode solicitar: Cooperativas singulares de produção agropecuária,
agroindustrial, aquícola ou pesqueira;
cooperativas centrais formadas
exclusivamente pelas cooperativas, acima citadas; produtores rurais, pessoas
físicas ou jurídicas, associados a essas cooperativas, para integralização de
quotas-parte vinculadas ao projeto a ser financiado;
Taxa de Juros: Juros prefixada de 8%a.a;
Prazos: Até 10 anos, incluída carência de até 3 anos;
Garantias: A garantia é de livre negociação entre a instituição financeira
credenciada e a beneficiária do financiamento, observadas as normas pertinentes
do Conselho Monetário Nacional;
Participação do BNDES: Até 90% do valor do projeto.

BNDES Finame: Financiamento da produção e aquisição de máquinas e
equipamentos nacionais credenciados no BNDES.

Participação

Custo
financeiro

Taxa do
BNDES

Taxa do agente
financeiro

BNDES Finame Baixo Carbono

Até 100%

TFB, TLP ou Selic

0,95% a.a

Até 3,5% a.a.

BNDES Finame BK Aquisição e Comercialização

Até 100%

TFB, TLP ou Selic

1,15% a.a

Negociada

BNDES Finame Crédito Máquinas e Veículos
Direto

Até 90%

TFB, TLP ou Selic

1,30% a.a

Negociada

BNDES Finame Materiais

Até 100%

TFB, TLP ou Selic

1,15% a.a

Negociada

BNDES Finame Máquinas 4.0

Até 100%

TFB, TLP ou Selic

0,95% a.a

Negociada

Linhas

Custo financeiro: TFB (média 9,87% a.a.), TLP (aprox. 8,95% a.a.) ou Selic (6,25% a.a., out/21)
Modalidades de apoio
❖ Financiamento à compradora para a aquisição: modalidade destinada a:
• beneficiárias usuárias para aquisição de máquinas e equipamentos;
• empresas para aquisição de máquinas e equipamentos, que, pela sua natureza e a critério do BNDES, possam ser destinados ao
uso de terceiros, mediante contrato de comodato; e
• empresas cujo objeto social inclua a locação de máquinas e equipamentos, desde que não caracterizadas como empresas de
arrendamento mercantil e que o bem financiado não seja destinado à sublocação
❖ Financiamento ao fabricante para a comercialização:
• apoio ao fabricante para venda de máquinas e equipamentos já negociados com as respectivas compradoras.
•Observação: não serão financiados bens destinados à atividade de produção florestal em florestas nativas.

BANCOS EMISSORES

Cartão BNDES

Taxa de juros: 1,29% a.m. (out/21)
Prazo: até 48 meses

TIPOS DE FINANCIAMENTO
GIRO - CREDIFIEMG

CAPITAL DE GIRO CREDIFIEMG

✓ Capital de giro , SAC decrescente , prazo máximo 60 meses;
✓ Operações com garantia de aplicação : CDI + 0,30 %;
✓ Operações com garantia de Imóvel : CDI + 0,60%;

✓ Operações com garantia , aval sócios : CDI 0,90% a 0,80% depende score , rating.

TIPOS DE FINANCIAMENTO DE INOVAÇÃO

Recursos Reembolsáveis

Enquadramento
Projetos
Inovadores

Inovacred, Inovacred Conecta,
Inovacred Telecom,
Inovacred Conect- FINEP

Empresas com
histórico inovador

Inovacred Expresso, Finep

Parques
Tecnológicos

Inovacred Expresso, Finep

Aquisições
Inovadoras

Aquisições Inovadoras
Telecom, Energia e Saúde
Finep

Industria 4.0

Inovacred 4.0 - Finep

Pró Inovação
FAPEMIG

PROPTEC / FAPEMIG

Gerência de Economia e Finanças Empresariais
Telefone: (31) 3263-4389
financiamento@fiemg.com.br

Parceiros

