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Introdução

Caro produtor,

Este Guia, patrocinado pelo Programa Café Sustentável (SCP, em inglês) 
apresenta as principais linhas de crédito disponíveis no Brasil para cafeicultores 
que desejam se tornar mais sustentáveis.
 
O consumidor está cada dia mais informado e preocupado com o consumo 
consciente. Portanto, este consumidor tem buscado maior conhecimento sobre 
sustentabilidade e responsabilidade social e avaliado com olhar mais crítico as 
práticas das empresas nestas áreas. Nesse sentido, produtores rurais com 
práticas sustentáveis têm a oportunidade de serem verificados ou certificados e 
atingirem mercados diferenciados. Aumentam, assim, sua lucratividade no 
longo prazo.
 
O produtor que deseja ter um equilíbrio em sua produção precisa cuidar dos 
pilares da sustentabilidade. Adequar a propriedade pode demandar 
investimentos, mas existe crédito disponível para isto. Diversos programas 
federais e estaduais fornecem recursos em condições vantajosas ao produtor. 
Muitas destas linhas de crédito deixam de ser acessadas por falta de 
conhecimento do produtor e dos agentes de promoção. As linhas de crédito 
muitas vezes são atraentes, pois possuem condições de pagamento favoráveis e 
juros baixos. Existem ótimas oportunidades que são apresentadas neste Guia.

As linhas de crédito do Guia foram divididas segundo seu foco – Ambiental, 
Social, Econômico ou Regional – e são assim categorizadas em função de suas 
características.

Após identificar uma linha de crédito de interesse, procure se informar mais 
profundamente sobre suas condições. O Guia apresenta quais instituições 
podem ser acessadas para obtenção dos recursos de cada linha e inclui “links” 
para obtenção de mais informações na internet.
 
Certamente você encontrará opções para beneficiar sua produção e torná-la 
mais sustentável.
 

Boa leitura!
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As ilustrações abaixo ajudam a entender melhor as
condições de cada Linha de Crédito. 

Nome da Linha de Crédito
Áreas

apoiadas
pela linha

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO OU BENEFÍCIO

Neste espaço é feita uma breve descrição da linha de 
crédito: a quem se destina, quais são os itens financiáveis, 
quais os objetivos do programa, entre outros aspectos 
relevantes.

Indica o prazo total 
para o pagamento da 

operação.

ONDE BUSCAR: 

Indica o prazo 
para o início do 
pagamento da 

operação.

É a taxa que 
reajustará o 

saldo devedor da 
operação.

Indica o montante máximo que é 
possível captar. Os montantes 
efetivamente captados variam 

conforme o projeto apresentado, a 
análise de crédito do tomador e as 

garantias apresentadas.

São as instituições que podem ser acessados para a captação do recurso. Caso tenha dificuldades para 
acessar alguma linha nos bancos, entre em contato com o Banco Central no telefone 145.

Linhas de Crédito

Sustentabilidade
Cafeicultoresdos

para promoção da



Pronaf Mulher

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado a mulheres agricultoras enquadradas no 
Pronaf para investimento em atividades agropecuárias, 
turismo, artesanato e outras atividades no meio rural. As 
condições variam conforme o perfil descrito em sua DAP 
(Declaração de Aptidão ao Programa).

até 2 anos

até 15 anos

até 2 anos

até 3 anos

0,5% a.a.

2,5 a 5,5% a.a.

R$ 4.000

R$ 150.000

Pronaf Jovem

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado a jovens entre 16 e 29 anos, que tenham 
orientação e acompanhamento de empresa de assistência 
técnica e extensão rural reconhecida ou no caso, tenham 
concluído ou estejam cursando o último ano em centros 
familiares rurais de formação, escolas técnicas agrícolas ou, 
ainda, há mais de um ano, cursando ciências agrárias ou 
veterinária em instituição de ensino superior reconhecido.

até 10 anos até 5 anos 2,5% a.a. R$ 15.000

Área de
atuação:

Brasil

Área de
atuação:

Brasil
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ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado para crédito rural.

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado para crédito rural.



Pronaf Eco

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado a financiamentos de agricultores familiares que 
apresentem projeto técnico ou proposta para investimentos 
relacionadas a: tecnologias de energia renovável; estação de 
tratamentos de água, compostagem e reciclagem; pequenos 
aproveitamentos hidroenergéticos; práticas conservacionistas 
e de correção do solo, visando sua recuperação e 
capacidade produtiva.

até 12 anos até 8 anos 2,5 a 5,5% a.a. R$ 150.000

Área de
atuação:

Brasil

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado para crédito rural.
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Pronaf Agroecologia

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado ao financiamento de Sistemas de Produção de 
Base Agroecológica e Sistemas Orgânicos de Produção, 
conforme normas estabelecidas pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), incluindo-se 
os custos relativos à implantação e manutenção destes 
empreendimentos.

até 10 anos até 3 anos 2,5% a.a.  R$ 150.000

Área de
atuação:

Brasil

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado para crédito rural.



Pronaf Floresta

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado a agricultores enquadrados no Pronaf, para 
investimentos relacionados a recomposição e manutenção 
de áreas de preservação permanente e reserva legal e 
recuperação de áreas degradadas; sistemas agroflorestais; 
exploração extrativista sustentável e enriquecimento de áreas 
que já apresentam cobertura florestal.

até 20 anos até 12 anos 2,5% a.a. R$ 15.000 - R$ 35.000

BNDES - INOVAGRO

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado à inovação tecnológica nas propriedades rurais, 
visando o aumento da produtividade, a adoção de boas 
práticas agrícolas de produção e gestão e inserção 
competitiva nos diferentes mercados consumidores. Entre os 
itens financiados estão aqueles em conformidade com os 
Sistemas de Produção Integrada Agropecuária PI-Brasil.

até 10 anos até 3 anos 7,5% a.a. R$ 1 milhão

Área de
atuação:

Brasil

Área de
atuação:

Brasil
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ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado para crédito rural.

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado no BNDES.
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Plano ABC

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado à adequação e regularização das propriedades 
rurais frente à legislação ambiental, inclusive recuperação 
da reserva legal, áreas de preservação permanentes e áreas 
degradadas; planos de manejo florestal sustentável; implantação e 
melhoramento de sistemas orgânicos de produção de sistemas de 
tratamento de dejetos e resíduos oriundos da produção animal para a 
geração de energia, compostagem e outros.

até 15 anos até 8 anos R$ 2 milhões

Área de
atuação:

Brasil

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado no BNDES.

7,5 a 8% a.a.

Produtor de Água

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIO

Programa de Pagamento por Serviços Ambientais que 
beneficia projetos de conservação de água e solo, tais como 
a construção de terraços e bacias de infiltração, recuperação 
e proteção de nascentes, reflorestamento de áreas de proteção permanente e 
reserva legal e  saneamento ambiental. A concessão dos incentivos ocorre 
após a implantação, parcial ou total, das ações e práticas conservacionistas 
previamente contratadas.

não há não há não há
Pagamento pelos serviços ambientais

dimensionado de acordo com a 
 tabela de valores do programa.

Área de
atuação:

Brasil

ONDE BUSCAR: Agência Nacional das Águas e outros agentes credenciados na ANA.
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Pronamp - Programa Nacional de
Apoio ao Médio Produtor Rural 

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado aos médios produtores rurais para o financiamento 
do custeio e de investimentos. O programa tem o objetivo de promover 
o desenvolvimento das atividades rurais, proporcionando o aumento da 
renda e a geração de empregos no campo.

até 8 anos até 3 anos Investimento 7,5% a.a.
Custeio 7,75% a.a

Investimento - R$ 385.000
Custeio - R$ 710.000

Área de
atuação:

Brasil

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado para crédito rural.

Programa de Incentivo à Irrigação e 
à Armazenagem (Moderinfra)

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

Destinado a apoiar o desenvolvimento da agropecuária 
irrigada sustentável; ampliar a capacidade de armazenamento 
da produção, construção e ampliação das instalações 
destinadas à guarda de máquinas e implementos agrícolas e 
estocagem de insumos agropecuários.

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado no BNDES.

até 12 anos até 3 anos
7,5% a.a. (irrigação)
8,75% a.a. (demais) R$ 2 milhões

Área de
atuação:

Brasil

LIMITE DE CONTRATAÇÃO



FUNCAFÉ - Financiamento para
Recuperação de Cafezais Danificados

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado a financiar a recuperação de lavouras de 
cafeicultores que tiveram pelo menos 10% de sua área 
danificadas por chuvas de granizo, geadas, vendavais ou 
outros fenômenos climáticos.                        

até 6 anos até 3 anos 8,75% a.a. R$ 3.000/ha até o
limite de R$ 400.000/produtor

Área de
atuação:

Brasil

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado no Funcafé.
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Finame Rural PSI 

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

até 8 anos até 2 anos 7% a.a.
até 70% do valor 

dos itens financiáveis

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado no BNDES.

Destinado à aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas 
novos, fabricados no País e credenciados pelo BNDES, incluídos 
tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas e também a 
aquisição de caminhões novos, para produtores rurais pessoas 
físicas, desde que o investimento seja destinado ao setor 
agropecuário.

Área de
atuação:

Brasil

LIMITE DE CONTRATAÇÃO



FUNCAFÉ - Estocagem

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado a proporcionar recursos financeiros aos 
cafeicultores para o armazenamento e a conservação de seu 
produto, de modo a possibilitar venda futura em melhores 
condições de mercado, sendo que o mesmo deve permanecer 
depositado em armazém cadastrado pela CONAB.

até 360 dias até 180 dias 8,75% a.a. R$ 2 milhões e quatrocentos mil

Área de
atuação:

Brasil

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado no Funcafé.
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FUNCAFÉ - Financiamento de Contratos
de Opções e de Mercados Futuros

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado a financiar os custos de transação e taxas 
relacionados às operações de venda de café por meio de 
mercados futuros e de opções, prêmios pagos em contratos 
de opção de venda de café e demais taxas.

até 360 dias até 360 dias 8,75% a.a.

Área de
atuação:

Brasil

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado no Funcafé.

R$ 80.000



PGPAF - Pronaf Garantia de Preços

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIO

Destinado aos mutuários de operações de crédito de custeio 
e investimento agropecuário contratadas no âmbito do 
Pronaf para as ocasiões em que o preço de comercialização 
do produto financiado estiver abaixo do preço de garantia 
vigente no âmbito do Programa de Garantia de Preços para 
a Agricultura Familiar (PGPAF).

não há não há não há R$ 7.000 

Área de
atuação:

Brasil

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado para crédito rural.
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Pronaf Mais Alimentos

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado à atividades agropecuárias ou não-agropecuárias, 
para implantação, ampliação ou modernização da estrutura 
de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços, 
de forma a promover o aumento da produção, da 
produtividade e a redução dos custos de produção, 
possibilitando a elevação de renda da família produtora 
rural.

Área de
atuação:

Brasil

ONDE BUSCAR: Qualquer banco credenciado para crédito rural.

até 10 anos até 3 anos 2,5 a 5,5% a.a.  R$ 150.000 



Pró Trator

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado a produtores rurais do estado de São Paulo, 
pessoa física, com renda agropecuária não superior a 
R$ 800.000,00 para aquisição de trator agrícola 
(1 trator por CPF). 

Área de
atuação:
Estadual

(São Paulo)

ONDE BUSCAR: Banco do Brasil.

até 8 anos até 3 anos não há R$ 145.000
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FEAP - Café Paulista

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado a produtores rurais do Estado de São Paulo, 
para o financiamento de todos os itens necessários para 
implantação, manutenção e/ou renovação de lavouras de 
café, bem como equipamentos (novos) e infraestrutura 
necessária para o desenvolvimento da atividade, 
conforme previsto em projeto técnico.  

Área de
atuação:
Estadual

(São Paulo)

ONDE BUSCAR: Banco do Brasil.

até 7 anos até 3 anos 3% a.a. R$ 200.000



FEAP - Desenvolvimento Regional 
Sustentável Paulista  

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado a produtores rurais do Estado de São Paulo 
enquadrados como beneficiários do FEAP/Banagro, que 
apresentem a elaboração de Projeto Integral da Propriedade - PIP 
aprovado pela CATI. Contempla aspectos gerais de sustentabilidade, 
indicando as práticas de adequação ambiental e social necessárias, além 
da análise de viabilidade econômica do empreendimento a ser financiado.  

até 7 anos até 3 anos 3% a.a. R$ 200.000

ONDE BUSCAR: Banco do Brasil.

Área de
atuação:
Estadual

(São Paulo)
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FEAP - Gestão de Qualidade

PRAZO CARÊNCIA JUROS

CARACTERÍSTICAS

LIMITE DE CONTRATAÇÃO

Destinado a produtores rurais do Estado de São Paulo, que 
busquem a certificação de seus produtos, incluindo itens tais 
como: Projeto Técnico de Certificação; implantação e/ou 
adequação da infraestrutura e aquisição de equipamentos 
necessários para o cumprimento das respectivas normas 
relacionadas às atividades que se buscam certificar.

até 7 anos até 4 anos 3% a.a. R$ 200.000

ONDE BUSCAR: Banco do Brasil.

Área de
atuação:
Estadual

(São Paulo)



Bancos credenciados no Crédito Rural e no BNDES
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ABC Brasil - ABN AMRO - AFParana - AgeRio - Alfa - Alfa CFI - Badesc

Badesul - Banco do Brasil - Bancoob - Bandes - Banese - Banestes - Banif

Banpara - Banrisul - Bansicredi - Barclays - Basa - BDMG - BES 

BI - Bicbanco - BNB - BNP Brasil - Boncred - Bradesco 

BRB - BRDE - BRP - BTG Pactual - BTMU - BV Leasing 

Caixa - Caixa Geral - Caterpillar - Citibank - CNH

CR Suisse - Credit Agri - Cresol Baser - Cresol SC-RS - Daycoval 

Desenbahia - Desenvolve SP - Deutsche - Dibens Leasing - DLL  

Fidis - Finep - Goiasfomento - Guanabara - HSBC - Induscred

ING Bank - Itaú BBA - Itaú Unibanco

John Deere - J. Safra - JP Morgan - KDB - KEB - Maxima

Maxinvest - Mercedes - Mizuho - Moneo 

MT Fomento - Paraná - Pine - Pto Real - Rabobank - Randon 

Rodobens - Safra - Santander - Scania  

Scotiabk - Semear - SG Brasil - Standard - Sumitomo 

Tribanco - Uniprime - Volkswagen - Volvo 

Votorantim 

Procure sempre informar-se junto aos bancos credenciados sobre 
atualizações nas linhas de crédito, tais como: enquadramento, taxas de 
juros, prazos de reembolso, limites de crédito e garantias que podem 
sofrer alterações em relação ao que está apresentado neste Guia .  

Atenção Produtor: 



Mais informações acesse:
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Manual de Crédito Rural (Banco Central do Brasil)
http://www3.bcb.gov.br/mcr/

Atualização das Normas / Resoluções Conselho Monetário Nacional
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/novaBusca/buscaNormativo.asp

Banco Central – Dúvidas (Crédito Rural)
http://www.bcb.gov.br/?CREDITORURALFAQ

Pronaf Mulher
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/pronaf_mulher.html

Pronaf Jovem
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/pronaf_jovem.html

Pronaf Eco
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/pronaf_eco.html

Pronaf Agroecologia
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/pronaf_agroecologia.html

Pronaf Floresta
http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/por t/PRONAF.asp#14

BNDES - INOVAGRO
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/inovagro.html

Plano ABC
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/abc.html

Produtor de Água
http://produtordeagua.ana.gov.br//

Moderinfra
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/moderinfra.html

Pronamp - Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/pronamp.html

Finame Rural PSI 
www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/Psi/psi_bk.html

FUNCAFÉ - Recuperação de Cafezais
www3.bcb.gov.br/mcr/  (Capítulo 09 / Seção 07 / pág. 100)

FUNCAFÉ - Financiamentos de Contratos de Opções e Mercados Futuros
www3.bcb.gov.br/mcr/    (Capítulo 09 / Seção 05 / pág. 98)

FUNCAFÉ - Estocagem
www3.bcb.gov.br/mcr/ (Capítulo 09 / Seção 03 / pág. 95)

Pronaf Mais Alimentos
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/pronaf_alimentos.html

PGPAF - Pronaf Garantia de Preços
http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/por t/PRONAF.asp#22

Pró Trator
http://agricultura.sp.gov.br/programas/147-pro-trator

FEAP Café Paulista
http://agricultura.sp.gov.br/attachments/ar ticle/183/CondicoesGeraisdosFinanciamentosFEAP_BANAGRO24042015.pdf

FEAP Gestão de Qualidade
http://agricultura.sp.gov.br/attachments/ar ticle/183/CondicoesGeraisdosFinanciamentosFEAP_BANAGRO24042015.pdf

FEAP Desenvolvimento Regional Sustentável 
http://agricultura.sp.gov.br/attachments/ar ticle/183/CondicoesGeraisdosFinanciamentosFEAP_BANAGRO24042015.pdf



Contatos do Programa Café Sustentável – IDH:

Coordenação do programa no Brasil e elaboração: P&A – www.peamarketing.com.br

Para obter versão digital (download) deste Guia acesse: www.peamarketing.com.br

Site do programa: www.sustainablecoffeeprogram.com

Contato na Holanda: coffee@idhsustainabletrade.com

Programa Café Sustentável

O Programa Café Sustentável (SCP, em inglês) é uma iniciativa 
público-privada pré-competitiva global que envolve parceiros da indústria 
e do comércio, governos, ONGs e instituições verificadoras e 
certificadoras de sustentabilidade. Nosso objetivo é aumentar o volume de 
café sustentável produzido e comercializado por meio do alinhamento de 
investimentos das partes interessadas em programas de apoio aos 
produtores para melhorar a qualidade de vida, permitir que sejam mais 
resilientes num mercado mundial em constante mudança e aumentar a 
produtividade para satisfazer a demanda crescente de maneira 
sustentável. O Programa é mantido pela Iniciativa do Comércio 
Sustentável (IDH), Nestlé, Mondelēz International, Tchibo, DE Master 
Blenders 1753 e Federação Europeia do Café (ECF).


