
 

Crédito sujeito a análise e aprovação cadastral. Valores, taxas, prazos e condições 

gerais das linhas de crédito estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As 

agências bancárias do Banrisul não realizam propostas para essas modalidades de 

financiamento. 

 

1 CONDIÇÕES GERAIS: 

 Poderá ser financiada qualquer atividade produtiva urbana e as 

atividades relacionadas a ganhos complementares de renda 

realizados no meio rural. Ex.: Artesanato, turismo rural, 

agroindústria, etc. 

 O limite máximo financiado por cliente é de R$ 15.000,00. 

 O financiamento de capital de giro está limitado a R$ 10.000,00 

por cliente, considerando outros financiamentos de capital de 

giro que o cliente eventualmente possua. 

 Garantias serão por aval, mínimo de um e máximo de cinco 

avalistas, sendo vedado a utilização de aval cruzado ou 

triangular, isto é, aval mutuo de forma a compensar a 

obrigação. 

 Faturamento máximo anual do empreendimento ou 

empreendedor financiado é de R$ 120.000,00 e de R$ 

60.000,00 para Empreendedor Individual. 

 Limite máximo de endividamento no Sistema Financeiro 

Nacional é de R$ 40.000,00, considerando todos os limites (ex.: 

limite de contas, cartão de crédito, custódia) excluindo crédito 

habitacional. 

 Os recursos deverão ser, obrigatoriamente, aplicados no 

empreendimento, na geração de trabalho e renda. Ou seja, é 

vedado o financiamento para consumo ou compras de bens 

para uso pessoal. 

 O empreendedor poderá realizar no máximo três operações de 

microcrédito no ano civil, considerando todo o Sistema 

Financeiro Nacional. 

 No mesmo mês poderão ser realizadas uma operação na 

modalidade de capital de giro e uma na modalidade de 

investimento. 
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 O empreendedor poderá permanecer com no máximo duas 

operações ativas. 

 

 

2 ITENS FINANCIÁVEIS 

 

2.1 Capital de Giro (são os recursos utilizados para sustentar as 

operações do negócio): compra de mercadorias e/ou matérias-primas 

e insumos para produção. 

 

2.2 Investimentos (são as aplicações de recursos financeiros em 

instrumentos de produção visando ao aumento da capacidade 

produtiva): compra ou conserto de máquinas, equipamentos, veículos 

automotores novos ou usados; melhoria/ampliação de instalações. 

 

 

3 ITENS NÃO FINANCIADOS 

 Atividades agrícolas e pecuárias;  

 Atividades que de alguma forma possam causar danos sociais; 

 Atividades que possam causar danos ao meio ambiente ou 

descumprimento às normas legais e regulamentares que regem 

a Política Nacional do Meio Ambiente; 

 Atividades que possam ofender as normas de segurança e 

medicina do trabalho envolvendo os partícipes da atividade 

microempreendedora; 

 Empreendimentos que tenham configurações ou os resultados 

de suas atividades classificadas como ilícitas. 
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4 LINHAS DE CRÉDITO – PROGRAMA GAÚCHO DE 

MICROCRÉDITO (PGM) 

 

4.1 PGM – CAPITAL DE GIRO 

 Valor Mínimo: R$ 100,00 

 Valor Máximo: R$ 3.000,00 

 Prazo Mínimo: 4 meses 

 Prazo Máximo: 10 meses 

 Taxa de Juros: 0,797414% a.m. % a.m.  

 Ressarcimento de Despesa Decorrentes de Serviços de 

Terceiros (RDPST / TAC): 2% sobre o valor da operação 

 Custo Efetivo Total* (CET em 10 meses): 9,95% a.a. 

 Percentual máximo de investimento sob o total do valor 

financiado: 30% 

 Operação composta com Microcrédito Banrisul - Máximo 30% 

do valor total da operação. 

 

4.2 PGM – INVESTIMENTO 

 Valor Mínimo: R$ 100,00 

 Valor Máximo: R$ 4.500,00 

 Prazo Mínimo: 4 meses 

 Prazo Máximo: 15 meses 

 Taxa de Juros: 0, 797414% a.m.  

 Ressarcimento de Despesa Decorrentes de Serviços de 

Terceiros (RDPST / TAC): 2% sobre o valor da operação 

 Custo Efetivo Total* (CET em 15 meses): 15,23% a.a. 

 Percentual máximo de capital de giro sob o total do valor 

financiado: 30% 

 Operação composta com Microcrédito Banrisul - Máximo 30% 

do valor total da operação. 
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5 LINHAS DE CRÉDITO – MICROCRÉDITO BANRISUL 

 

5.1 BANRISUL – CAPITAL DE GIRO 

 Valor Mínimo: R$ 500,00 

 Valor Máximo: R$ 10.000,00 

 Prazo: Mínimo 4 meses  

 Prazo Máximo: 10 meses 

 Taxa de Juros: 3,20% a.m.  

 Ressarcimento de Despesa Decorrentes de Serviços de 

Terceiros (RDPST / TAC): 3% sobre o valor da operação 

 Custo Efetivo Total* (CET em 10 meses): 52,26% a.a. 

 Percentual máximo de investimento sob o total do valor 

financiado: 30% 

 

 

5.2 BANRISUL – INVESTIMENTO ESTENDIDO  

 Valor Mínimo: R$ 500,00 

 Valor Máximo: R$ 15.000,00 

 Prazo Mínimo: 4 meses 

 Prazo Máximo: 24 meses 

 Taxa de Juros: 3,90% a.m.  

 Ressarcimento de Despesa Decorrentes de Serviços de 

Terceiros (RDPST / TAC): 3% sobre o valor da operação 

 Custo Efetivo Total* (CET em 24 meses): 63,68% a.a. 

 Percentual máximo de capital de giro sob o total do valor 

financiado: 30% 
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5.3 BANRISUL – CAPITAL DE GIRO ESTENDIDO 

 Valor Mínimo: R$ 500,00 

 Valor Máximo: R$ 10.000,00 

 Prazo Mínimo: 4 meses 

 Prazo Máximo: 12 meses 

 Taxa de Juros: 3,90% a.m.  

 Ressarcimento de Despesa Decorrentes de Serviços de 

Terceiros (RDPST / TAC): 3% sobre o valor da operação 

 Custo Efetivo Total* (CET em 12 meses): 67,94% a.a. 

 Percentual máximo de investimento sob o total do valor 

financiado: 30% 

 

* Para cálculo do CET em um prazo diferente dos apresentados utilize 

o simulador disponível no seguinte endereço: 

banrisul.com.br/simuladormicrocredito     

 


