
Banrisul eleva crédito ao produtor rural em 25% 
Ricardo Lacerda  

Instituição disponibiliza R$ 500 milhões em recursos próprios para a safra agrícola 2009/2010. 

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) anunciou nesta quinta-feira, em Porto 
Alegre, a reserva de R$ 500 milhões para financiar a próxima safra agrícola gaúcha. Referente 
apenas a recursos próprios - já que o banco também repassa verbas do BNDES, por exemplo - 
o valor é 25% maior que o disponibilizado na safra anterior. Hoje, cerca de 50 mil produtores 
mantém vínculo de financiamento com o Banrisul. A inadimplência da carteira rural, segundo 
Fernando Lemos, presidente da instituição, "quase não existe". Graças à alta adimplência, o 
Banrisul concede aos produtores o direito de tomar empréstimos de no mínimo o mesmo valor 
na safra seguinte.  

Do total de R$ 500 milhões, cerca de R$ 450 milhões serão financiados com juros de 6,75% ao 
ano. Estes recursos terão como destino o custeio empresarial, com limites de R$ 100 mil e R$ 
150 mil para lavouras irrigadas. "É uma taxa que está cada vez mais adequada, mas não digo 
que seja a mais correta", disse Lemos. Já para a agricultura familiar a taxa cobrada será bem 
menor: a partir de 1,5% ao ano - mas o limite de financiamento é de R$ 40 mil. Lemos 
observou que o BNDES lançará, ainda neste semestre, uma nova linha de crédito direcionada à 
compra de máquinas agrícolas. O financiamento terá juro de 4,5% fixos ao ano. 

Ao divulgar o orçamento do Banrisul para financiar a agricultura gaúcha na próxima safra, 
Fernando Lemos apresentou o cartão Banricompras Rural. Segundo estimativa do banco, 40% 
dos recursos deverão ser repassados aos produtores rurais por meio da nova operação. Com o 
cartão, os agricultores comprarão insumos utilizando o crédito disponível em suas contas 
correntes. "Já existe toda uma rede integrada", afirmou Lemos. Segundo o presidente do 
banco, a utilização do Banricompras Rural dispensa a "papelada" que o produtor era obrigado a 
apresentar a fim de justificar seus gastos. 
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