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BNDES – FINAME 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES possui diversas formas de financiamento 
em longo prazo para os empreendedores, dentre as suas linhas o Finame Agrícola financiamentos para a 
produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos, destinados ao setor agropecuário.  
 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

As condições para ter acesso a essa linha são: a) o 
empreendedor deve procurar uma agência bancária 
credenciada pelo BNDES; b) As sociedades e 
fundações devem ter sede e administração no país, 
do setor agropecuário; c) o cliente deve se encaixar 
nas normas da agência credenciada na qual ira 
solicitar o financiamento, neste caso o cliente 
precisa da Proposta de Abertura de Crédito Fixo 
(PAC), e um Pedido de Liberação (PL), assim que 
as propostas forem aprovadas pelos agentes 
financeiros devem ser encaminhadas ao BNDES, 
entre outras. 
 As condições gerais são: a) prazos do 
financiamento são definidos através da capacidade 
de pagamento do empreendimento; b) O período de 
carência começa quando o contrato de 
financiamento é assinado e dura ate o pagamento 
da primeira parcela. c) O sistema de amortização 
utilizado pelo banco é o método hamburguês, SAC 
– Sistema de Amortização Constante, no qual as 
parcelas têm valores decrescentes e as 
amortizações são anuais; d) os juros são de 7,5% 
ao ano; e) Uma das exigências do BNDES é que o 
recurso requerido seja investido para o que foi 

solicitado; f) O volume disponível de credito para 
cada cliente varia das linhas de créditos escolhidas, 
como exemplo o Finame PSI disponibiliza um 
credito de 1.000.033,00 R$ por cliente, 
financiamento de ate 90% do imobilizado.  
Para o setor agrícola usando Finame PSI, na 
compra de tratores, colheitadeiras e Uniport o prazo 
de carência vai ate vinte e quatro meses, e na 
compra de máquinas e implementos agrícolas o 
prazo é de ate dezoito meses. O prazo para cumprir 
com as obrigações totais é de oito anos. 
 

CONCLUSÃO 
 

As linhas de crédito que o BNDES disponibiliza são 
diferenciadas em relação às demais linhas 
ofertadas no Sistema Financeiro Nacional para os 
novos empreendedores, pois as taxas de juros são 
acessíveis, e os prazos de pagamento são maiores, 
possibilitando a permanência do novo 
empreendedor (filhos dos agricultores) a 
permanecerem na atividade. 
 

BIBLIOGRAFIA: 

 
Disponível em: http://www.bndes.gov.br acessado 
em: 19 de outubro as 14h00min.

 

mailto:andressabickelcarol@hotmail.com
http://www.bndes.gov.br/

