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Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação. 

Financiamento Banrisul Linha Agronegócio - ProdeCoop 

Descrição 

O Financiamento Banrisul Linha Agronegócio - ProdeCoop é um programa de 

desenvolvimento Cooperativo para agregação de valor à produção agropecuária e que 

tem por objetivo incrementar a competitividade do complexo agroindustrial, das 

cooperativas brasileiras, por meio da modernização dos sistemas produtivos e de 

comercialização. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Cooperativas de produção agropecuária e cooperados, para a integralização de cotas-

partes, vinculadas ao projeto a ser financiado. 

Nota: Os interessados devem clicar Aqui e consultar quais são os setores e ações 

enquadráveis. 

Benefícios 

Até R$60 milhões por Cooperativa, para empreendimentos em uma única unidade da 

federação (UF). 

Encargos Financeiros: 6,75% ao ano. 

Participação: até 90% independentemente do nível de faturamento bruto anual, 

verificado no último exercício fiscal da cooperativa. 

Amortizações: semestral ou anual. 

Restrições 

As linhas de crédito do Banrisul serão liberadas somente após avaliação cadastral. 

https://ww4.banrisul.com.br/bob/link/bobw12hn_conteudo_detalhe2.aspx?secao_id=491
https://ww4.banrisul.com.br/bob/link/bobw12hn_conteudo_detalhe2.aspx?secao_id=491
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Forma de Solicitação 

Para contratar o Financiamento, o interessado deverá se dirigir à a Agência do 

Banrisul onde possui conta corrente. 

Nota: É necessário abertura de conta corrente e, para tanto, o interessado deve se 

dirigir a uma agência Banrisul portando comprovante de renda e endereço, cópias do 

CPF e identidade. O Banrisul possui agências no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco 

e Bahia. 

Contatos 

Fale conosco 

Home Page 

Financiamento Banrisul Linha Agronegócio - ProdeCoop 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage e por contato direto com a 

Financiadora. 

 

 

BRB Crédito Rural - Custeio Agrícola 

Descrição 

A missão do Banco de Brasília (BRB) é oferecer atendimento com excelência e soluções 

financeiras inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do DF e 

regiões de influência. O BRB, na condição de instituição financeira que fomenta o 

desenvolvimento do agronegócio na região do Distrito Federal e entorno (Ride), apoia o 

produtor rural, colocando à sua disposição três modalidades de crédito: investimento, 

custeio e comercialização. 

O Custeio Agrícola é uma linha de concessão de crédito para financiar as despesas 

normais dos ciclos produtivos de lavouras periódicas e manutenção de lavouras 

https://ww4.banrisul.com.br/bob/link/bobw00hn_central_atend.aspx?secao_id=491
https://ww4.banrisul.com.br/bob/link/bobw12hn_conteudo_detalhe2.aspx?secao_id=491
http://portal.brb.com.br/para-voce/emprestimos-e-financiamentos/correntista/credito-agronegocio/ride
https://portal.brb.com.br/para-voce/emprestimos-e-financiamentos/correntista/credito-agronegocio#Agricola
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permanentes. Podem ser financiados adubos, fertilizantes e demais insumos 

necessários à implantação das lavouras e culturas. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Produtores rurais (pessoa física e jurídica), inclusive suas cooperativas. 

Valor Financiado 

1. Valor máximo a ser financiado: até R$3.000.000,00 por beneficiário/ano-safra; 

2. Limite de financiamento: até 80% em RO (recursos Obrigatórios), de acordo com 

o porte do produtor rural; 

3. Taxas de juros: 9,50% a 25% a.a. 

Forma de Solicitação 

Os interessados devem procurar uma das agências BRB que operacionalizam o Crédito 

Rural e conversar com um de seus gerentes. 

Contatos 

Os interessados podem entrar em contato pelo SAC (0800 648 6161) ou pelo Fale 

Conosco do BRB. 

Home Page 

Crédito Agronegócio - Custeio Agrícola 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

 

 

http://portal.brb.com.br/para-voce/emprestimos-e-financiamentos/correntista/credito-agronegocio#Agencias
http://portal.brb.com.br/para-voce/institucional/fale-conosco
http://portal.brb.com.br/para-voce/institucional/fale-conosco
http://portal.brb.com.br/para-voce/institucional/fale-conosco
https://portal.brb.com.br/para-voce/emprestimos-e-financiamentos/correntista/credito-agronegocio#Agricola
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Financiamento Banrisul Linha Agronegócio - Pronaf Custeio 

Descrição 

A Linha Agronegócios Pronaf Custeio disponibiliza recursos do Banrisul destinados a 

atender as despesas de custeio agrícola ou custeio pecuário da agricultura familiar. Os 

créditos de investimento estão restritos ao financiamento de itens diretamente 

relacionados com a implantação, ampliação ou modernização da estrutura das 

atividades de produção, de armazenagem, de transporte ou de serviços agropecuários 

ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais 

próximas, sendo passível de financiamento, ainda, a aquisição de equipamentos e de 

programas de informática voltados para melhoria da gestão dos empreendimentos 

rurais, de acordo com projetos técnicos específicos. 

Nota: É possível a aquisição isolada de matrizes/reprodutores desde que fique 

comprovado que os demais fatores, como alimentação, instalações, mão de obra e 

equipamentos, são suficientes. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Produtores da agricultura familiar (exceto para o cultivo de fumo), que possuam 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) fornecida por agentes credenciados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Benefícios 

Limites financiáveis: 

1. Operações individuais: até R$150 mil por ano safra, por produtor; 

2. Operações individuais de Suinocultura, Avicultura e Fruticultura: até 

R$300 mil por ano safra, por produtor; 

3. Operações coletivas: até R$ 750 mil por ano safra. 

Juros: 

https://ww4.banrisul.com.br/bob/link/bobw12hn_conteudo_detalhe2.aspx?secao_id=475
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1. Operações de até R$10 mil: taxa efetiva de juros de 1% a.a.; 

2. Operações acima de R$10 mil: taxa efetiva de juros de 2% a.a.. 

Forma de Solicitação 

Documentação necessária: 

1. Autorização da agência para elaborar projeto técnico pela Emater ou 

técnico credenciado no Banrisul; 

2. Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP, fornecida pela Emater ou 

Sindicato de Trabalhadores Rurais; 

3. Ficha cadastral atualizada constando a produção agropecuária das três 

últimas safras e os bens do proponente; 

4. No caso de terras arrendadas, cópia do contrato de arrendamento com 

prazo igual ou superior ao prazo do financiamento; 

5. No caso de hipoteca, matrícula atualizada do imóvel com negativa de 

ônus e gravames com validade de trinta dias e laudo de avaliação emitido por 

técnico competente, na proporção de 1,5 x 1; 

6. Projeto técnico do custeio pretendido, desde que autorizado pela agência, 

e elaborado pela Emater ou técnico credenciado; 

7. Propostas enquadradas na Agricultura Familiar quando o valor orçado for 

a partir de R$12.000,00, e estiver enquadrado no Proagro, deverá apresentar 

Análise de Solo com até dois anos da emissão e análise física do solo com até 

dez anos da emissão, acompanhado da recomendação elaborada por técnico 

habilitado. 

É necessário abertura de conta corrente e, para tanto, o interessado deve de ir a uma 

agência Banrisul portando comprovante de renda e endereço, cópias do CPF e 

identidade. O Banrisul possui agências no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Bahia. 

Contatos  

Telefone: 0800 646 1515 

Fale conosco. 

https://ww4.banrisul.com.br/bob/link/bobw00hn_central_atend.aspx?sch=0&secao_id=34
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Home Page 

https://ww4.banrisul.com.br/bob/link/bobw12hn_conteudo_detalhe2.aspx?secao_id=

475 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

https://ww4.banrisul.com.br/bob/link/bobw12hn_conteudo_detalhe2.aspx?secao_id=475
https://ww4.banrisul.com.br/bob/link/bobw12hn_conteudo_detalhe2.aspx?secao_id=475
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