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Conceito

Objetivos

Aumento da produtividade, adoção de boas práticas agropecuárias e
de gestão da propriedade rural e inserção competitiva dos produtores
rurais nos diferentes mercados consumidores.

Aumento da produtividade, adoção de boas práticas agropecuárias e
de gestão da propriedade rural e inserção competitiva dos produtores
rurais nos diferentes mercados consumidores.

Financia investimentos necessários à incorporação de inovação
tecnológica nas propriedades rurais.
Financia investimentos necessários à incorporação de inovação
tecnológica nas propriedades rurais.
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Condições de Contratação

Análise cadastral, aprovação de crédito, entrega dos documentos
exigidos e apresentação de projeto ou proposta do proponente.
Análise cadastral, aprovação de crédito, entrega dos documentos
exigidos e apresentação de projeto ou proposta do proponente.

Produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, e suas cooperativas de
produção agropecuária.
Produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, e suas cooperativas de
produção agropecuária.

Público Alvo

Inovagro
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Itens Financiáveis
� Implantação de sistemas para geração e distribuição de energia

alternativa, para consumo próprio, como a energia eólica, solar e
de biomassa;

� Equipamentos e serviços de pecuária e agricultura de precisão;
� Automação, adequação e construção de instalações para os

segmentos de aquicultura, avicultura, carcinicultura, suinocultura,
ovinocaprinocultura, piscicultura e pecuária de leite, inclusive a
aquisição integrada ou isolada de máquinas e equipamentos para
essa finalidade;

� Programas de computadores para gestão, monitoramento ou
automação;

� Consultorias para a formação e capacitação técnica e gerencial;

� Implantação de sistemas para geração e distribuição de energia
alternativa, para consumo próprio, como a energia eólica, solar e
de biomassa;

� Equipamentos e serviços de pecuária e agricultura de precisão;
� Automação, adequação e construção de instalações para os

segmentos de aquicultura, avicultura, carcinicultura, suinocultura,
ovinocaprinocultura, piscicultura e pecuária de leite, inclusive a
aquisição integrada ou isolada de máquinas e equipamentos para
essa finalidade;

� Programas de computadores para gestão, monitoramento ou
automação;

� Consultorias para a formação e capacitação técnica e gerencial;
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Itens Financiáveis
� Aquisição de material genético (sêmen, embriões e oócitos)

certificados;
� Itens que estejam em conformidade com os Sistemas de

Produção Integrada Agropecuária PI-Brasil e Bem-Estar Animal, e
aos Programas Alimento Seguro das diversas cadeias produtivas
e Boas Práticas Agropecuárias da Bovinocultura de Corte e Leite;

� Itens ou produtos desenvolvidos no âmbito do Programa de
Inovação Tecnológica (Inova-Empresa);

� Assistência técnica necessária à elaboração, implantação,
acompanhamento e execução do projeto (suspensa);

� Aquisição de matrizes e reprodutores, com certificado de registro
genealógico.

� Aquisição de material genético (sêmen, embriões e oócitos)
certificados;

� Itens que estejam em conformidade com os Sistemas de
Produção Integrada Agropecuária PI-Brasil e Bem-Estar Animal, e
aos Programas Alimento Seguro das diversas cadeias produtivas
e Boas Práticas Agropecuárias da Bovinocultura de Corte e Leite;

� Itens ou produtos desenvolvidos no âmbito do Programa de
Inovação Tecnológica (Inova-Empresa);

� Assistência técnica necessária à elaboração, implantação,
acompanhamento e execução do projeto (suspensa);

� Aquisição de matrizes e reprodutores, com certificado de registro
genealógico.
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Itens Não Financiáveis

Inovagro

#pública

� Custeio associado e assistência técnica;
� BNDES: aquisição de bens importados;
� MCR 6-4 e Finame: aquisição de bens importados, exceto quando

inexistir similar de fabricação nacional.

� Custeio associado e assistência técnica;
� BNDES: aquisição de bens importados;
� MCR 6-4 e Finame: aquisição de bens importados, exceto quando

inexistir similar de fabricação nacional.
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Prazo

� 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.

� 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.

Juros de 6% a.a.Juros de 6% a.a.

Encargos Financeiros

Inovagro
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IOF e Tarifas

� IOF: Recursos Finame não há incidência; Recursos BNDES e
MCR 6-4 alíquota de 0,38%;

� Tarifas: 0,5% sobre o valor financiado (estudo/análise).

� IOF: Recursos Finame não há incidência; Recursos BNDES e
MCR 6-4 alíquota de 0,38%;

� Tarifas: 0,5% sobre o valor financiado (estudo/análise).

� Principal: parcelas semestrais ou anuais, sempre no dia 15;
Quando se tratar de operações com recursos do BNDES, o cronograma de
reposição não poderá ser fixado nos meses de junho e dezembro.

� Encargos: pagamento na mesma periodicidade de pagamento do
principal, inclusive durante o período de carência.

� Principal: parcelas semestrais ou anuais, sempre no dia 15;
Quando se tratar de operações com recursos do BNDES, o cronograma de
reposição não poderá ser fixado nos meses de junho e dezembro.

� Encargos: pagamento na mesma periodicidade de pagamento do
principal, inclusive durante o período de carência.

Forma de Pagamento

Inovagro
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Teto Financiamento
� Empreendimento individual: R$ 1.300.000,00, por beneficiário,

por ano agrícola;
� Empreendimento coletivo: R$ 3.900.000,00, respeitado o limite

individual por participante.
A soma dos recursos disponibilizados para aquisição de matrizes e reprodutores a fica limitada a
50% do valor do financiamento.

� Empreendimento individual: R$ 1.300.000,00, por beneficiário,
por ano agrícola;

� Empreendimento coletivo: R$ 3.900.000,00, respeitado o limite
individual por participante.

A soma dos recursos disponibilizados para aquisição de matrizes e reprodutores a fica limitada a
50% do valor do financiamento.

Até 100% do valor da proposta.Até 100% do valor da proposta.

Limite Financiável
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Conceito
Mitigadores de Risco
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� Garantias
É obrigatória a vinculação, em garantia, das máquinas,
equipamentos e implementos financiados.

� Seguro
Obrigatório o seguro dos bens objeto do financiamento e o
prêmio não é passível de financiamento.

� Garantias
É obrigatória a vinculação, em garantia, das máquinas,
equipamentos e implementos financiados.

� Seguro
Obrigatório o seguro dos bens objeto do financiamento e o
prêmio não é passível de financiamento.
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bb.com.br

Central de Relacionamento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Deficientes Auditivos/Fala

0800 729 0088

SAC

0800 729 0722

Ouvidoria BB

0800 729 5678

@bancodobrasil

/bancodobrasil
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