
                                            

 

 

 
 

LINHAS DE FINANCIAMENTO - HIDROSP SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA 
 
 
1 - OUROCARD AGRO (Banco do Brasil)  

OuroCard Agro é um cartão de crédito, em que é possível adquirir bens e produtos agrícolas, por meio de 

financiamento rural previamente contratado. Caso o cliente não tenha este cartão, deverá solicitar o mesmo 

pessoalmente em uma agência do Banco do Brasil. Recomenda-se que o cliente ligue antes para a agência 

e se informe sobre quais documentos levar para a análise de crédito. Também já deve verificar junto ao seu 

gerente sobre prazos e taxas do cartão. 

 

Com o cartão Ouro Card Agro em mãos e demais documentos pessoais (RG e CPF), o cliente deverá ir à sua 

agência do Banco do Brasil e apresentar uma proposta formalizada, ou seja, o orçamento do que pretende 

financiar (este orçamento deverá ser a proposta da Hidro Sistemas). Em seguida, o Banco analisará a 

possibilidade de liberação de crédito.  

 

Após aprovação da proposta/orçamento, o Banco emitirá um Instrumento de Crédito registrado; e o cliente 

apresentará o mesmo à Agência que ele contatou e fez a operação. O valor ficará disponível a partir de então. 

Neste momento, a Hidrosp será autorizada a faturar o bem com emissão da Nota Fiscal. 

 

O cliente deverá entregar a Nota Fiscal emitida pela Hidrosp na agência do Banco do Brasil que fez todo o 

processo. Sendo assim, o valor será creditado diretamente na conta corrente da Hidrosp. 

 
2 - CARTÃO BNDES  ( Exclusivo para Pessoa Jurídica)  

O Cartão BNDES é um cartão de crédito para financiar investimentos de micro, pequenas e médias empresas 

a taxas reduzidas (0,99% ao mês) e prazos de até 48 meses. Caso o cliente não possua o Cartão BNDES, o 

cliente deverá dirigir-se a uma *instituição financeira credenciada (listagem abaixo) para solicitar o mesmo.  

 

Quando o cliente escolher o produto que deseja adquirir da Hidrosp, nosso responsável financeiro entrará em 

contato com o mesmo para solicitar os dados do cartão e solicitaremos a autorização do BNDES. Sendo 

aprovado pelo BNDES, a Hidrosp estará liberada para faturar. 

 



                                            

 

 

*Instituições Financeiras Credenciadas - BNDES 

Rede de Instituições Financeiras Credenciadas no Brasil 

• ABC-Brasil, AF-TO, AFEAM, AFESP, AFParana, Alfa BI, Alfa CFI  

• Badesc, Banco do Brasil, Banco do Brasil Leasing, Bancoob, Bandes, Banese, Banestes, Banrisul BM, 

Bansicredi, Basa, BDMG, BES BI, Bicbanco, BNB, Bradesco BM, Bradesco Leasing, Brascan BM, BRB 

BM, BRDE, BRP BM, BTG Pactual  

• Caixa RS, Caterpillar FI, CEF, Citibank BM, CNH BM, Cresol Baser, Cresol SC-RS  

• Daycoval BM, Desenbahia, Deutsche BK, Dibens Leasing, Direção CFI, DLL BM   

• Fibra BM, Fidis BM, FINEP   

• Goiasfomento, Guanabara BM  

• HSBC BM  

• Industrial BM, Indusval BM, Investe-Rio, Itaú BBA, Itaú BM, Itaú Leasing   

• John Deere BM  

• Mercedes BM, Mercedes Leasing, Moneo BM  

• Pine BM, Porto Real  

• Rabobank, Randon BM, Rendimento BM, Rodobens BM  

• Safra BM, Safra Leasing, Santander BM, Scania BM, Sofisa BM, Standard BI   

• Tribanco BM  

• Unibanco BM  

• Volkswagen BM, Volvo BM, Votorantim BM   

3 - PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) 

É uma linha de financiamento que se destina ao apoio financeiro das atividades agropecuárias e não-

agropecuárias que empregam diretamente força de trabalho da família produtora rural. A taxa varia de 1 a 5% 

ao ano e dependerá da somatória das operações e atividades do agricultor.  

 

O produtor rural precisará obter um documento chamado DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) e 

atender às seguintes condições: 

• Explore a terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário do 

Programa Nacional de Reforma Agrária; 

• Resida na propriedade ou em local próximo; 



                                            

 

 

• Possua o trabalho familiar como base da exploração do estabelecimento; 

• Possua renda bruta anual compatível com a exigida para cada grupo do Pronaf; 

• Não disponha, a qualquer título, de área superior a quatro módulos fiscais. 

 

Informações sobre a DAP:  

• É um documento que identifica os beneficiários do PRONAF e suas características, como, por 

exemplo, condição do agricultor (proprietário, parceiro, posseiro, quilombola, assentado, etc.), área da 

propriedade, predominância do trabalho familiar e renda familiar; 

• É emitida para a “unidade familiar de produção”, prevalecendo para todos os membros da família que 

habitam a mesma residência e exploram as mesmas áreas; a sua apresentação é obrigatória para 

obtenção de financiamento; 

• É fornecida gratuitamente por entidades credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário - MDA (por exemplo: INCRA, FUNAI, empresas de assistência técnica, sindicatos e 

associações de produtores rurais, etc.); 

• Identifica a qual grupo pertence o produtor de acordo com a renda anual da unidade familiar (existem 

outras condições a serem observadas além da renda). 

 

Para obter o financiamento: 

• Procure uma das entidades credenciadas para obter a DAP; 

• Leve a DAP a uma agência do Banco do Brasil, juntamente com os documentos pessoais e do imóvel 

para o preenchimento do cadastro, elaboração da proposta e contratação do financiamento. 

 

Existem algumas linhas de financiamento específicas do PRONAF, dentre elas, o PRONAF MAIS 
ALIMENTOS: 

Quem pode solicitar 

Pessoas físicas enquadradas como agricultores familiares no PRONAF. 

 

 



                                            

 

 

Finalidade 

Investimentos para promover o aumento da produção e da produtividade e a redução dos custos de produção, 
visando à elevação da renda da família produtora rural. 

Os créditos de investimento podem ser utilizados para aquisição isolada de matrizes, reprodutores e/ou 
animais de serviço, isoladamente, admitindo-se também, até o limite de 40% do valor do financiamento, a 
aquisição de animais para recriação e engorda, desde que no projeto ou proposta fique comprovado que os 
demais fatores necessários ao bom desempenho da exploração, especialmente, alimentação, fornecimento de 
água, instalações, mão de obra e equipamentos, são suficientes. 

Taxa de juros 

• 1% ao ano (a.a.) - para operações de até R$ 10 mil; 
• 2% a.a. - para uma ou mais operações com valor superior a R$ 10 mil. 

Caso o cliente contrate nova operação no âmbito do Pronaf Mais Alimentos, que somada ao valor contratado 
no mesmo ano agrícola ultrapasse R$ 10 mil, o novo financiamento será contratado com a taxa de juros de 2% 
a.a.. 

Limite do financiamento 

• R$ 300 mil, para as atividades de suinocultura, avicultura e fruticultura; 
• R$ 150 mil, para as demais. 

O limite será de R$ 750 mil exclusivamente para operações coletivas para o financiamento de construção, 
reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações permanentes, máquinas, equipamentos, inclusive de 
irrigação, e implementos agropecuários e estruturas de armazenagem, de uso comum. Deve ser respeitado o 
limite individual (R$ 150 mil ou R$ 300 mil)  e que a soma dos valores das operações individuais e da 
participação do beneficiário na operação coletiva não ultrapasse o limite de até R$ 150 mil por beneficiário e 
por ano agrícola. 

Prazo de reembolso 

• Até 6 anos, incluído até 1 ano de carência, para financiamento de caminhonetes de carga e 
motocicletas adaptadas à atividade rural; 

• Até 15 anos, incluídos até 3 anos de carência, para financiamentos de estruturas de armazenagem; e 
• Até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência, para os demais itens financiáveis. 

 

 

 



                                            

 

 

Maiores informações: 

 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fun

dos/pronaf_alimentos.html  

 

4 - FINAME AGRÍCOLA: 

O FINAME é uma linha de crédito que utiliza recursos do BNDES para financiar a aquisição de máquinas e 

equipamentos nacionais novos. O cliente deverá dirigir-se a uma *instituição financeira credenciada (mesmas 

instituições do BNDES, vide página 02), com o orçamento ou proposta técnico-comercial do bem a ser 

financiado. A instituição informará qual a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do 

crédito e negociará as garantias. Após aprovação pela instituição, a operação será encaminhada para 

homologação e posterior liberação dos recursos pelo BNDES. 

 

Modalidades de FINAME: 

A - FINAME RURAL PSI (BNDES): 

O FINAME PSI financia a aquisição de máquinas e equipamentos novos para Irrigação. A taxa é de 7% ao 

ano. O prazo de pagamento é de até 96 meses e as carências são de 03 a 24 meses, conforme a linha de 

financiamento adotada para as máquinas e equipamentos. Para as operações leasing, independentemente 

do bem financiado, não haverá carência. 

 

Beneficiários: Produtores Rurais – pessoas físicas e jurídicas, inclusive cooperativas. 

 

B - FINAME MODERINFRA (BNDES): 

O FINAME MODERINFRA é uma linha de crédito para apoio ao desenvolvimento da agropecuária irrigada 

sustentável, de forma a minimizar o risco na produção e aumentar a oferta de alimentos para os mercados 

interno e externo. A linha também visa ampliar a capacidade de armazenamento nas propriedades rurais. A 

taxa é de 4% ao ano e o prazo de até 12 anos, incluída carência de até 03 anos. 

Vigência: 30/06/2015 

 

Beneficiários: Produtores Rurais (pessoas físicas ou jurídicas) de forma individual ou em grupo; e 

cooperativas de produtores rurais. 



                                            

 

 

 

5 – VENDOR: 

É uma linha de crédito do Banco do Brasil com taxas reduzidas e facilidade de contratação. É uma modalidade 

de financiamento rápido, fácil e apropriado para quem quer comprar e pagar em suaves prestações. A taxa é 

de 2,1%  ao mês + IOF (a taxa pode variar conforme o dia dependendo do valor da parcela e prazo a ser 

pago); e prazo para pagamento de até 12 meses (dependendo do valor e análise de crédito). 

 

O Banco do Brasil é a instituição que se compromete, dentro de limites previamente estabelecidos, a financiar 

a aquisição de bens e serviços pelos compradores, tendo o vendedor (Hidrosp), seu cliente, como base de 

risco. 

 

Vantagens para o comprador: 

• A taxa de financiamento da instituição financeira é geralmente menor que a taxa praticada pela 

empresa vendedora; 

• Melhor negociação, condições de preço, taxas e prazos mais competitivos; 

• Facilidade – o comprador não precisa ser cliente do Banco do Brasil; 

• O Banco emite o boleto bancário para pagamento e encaminha diretamente ao comprador. 

 

O cliente deverá encaminhar à Hidrosp para análise de crédito, os documentos relacionados a seguir: 

 

A. Cliente Pessoa Física: 

1- Cópia do RG e CPF; 

2- Comprovante de Residência; 

3- Imposto de Renda ou comprovante de Renda; 

4- Certidão de Matrícula de Imóvel. 

 

B. Cliente Pessoa Jurídica: 

1- Cópia do Contrato Social/ Estatuo Social; 

2- Cópia da última alteração do contrato social; 

3- Cópia do RG e CPF dos sócios; 

4- Balanço Patrimonial e Relatório de Faturamento do últimos 12 meses; 



                                            

 

 

5- Cópia do cartão do CNPJ; 

6- Cópia do Cartão de Inscrição Estadual. 

 

 

CADASTRO  

Somente serão liberados cadastros de clientes com dados atualizados anualmente. A Hidrosp não analisará 

cadastros caso estejam faltando documentos solicitados. A liberação e valor de crédito são de 

responsabilidade exclusivamente do comitê de crédito da Hidrosp. Estamos à sua disposição para ajudar e 

esclarecer quaisquer dúvidas ou informações adicionais através do telefone (11) 3744-4467 ou via email: 

faleconosco@hidrosistemas.com.   

 

 


