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Frente a uma demanda de crédito rural, o primeiro passo é respondermos a três perguntas chave: 

1. Para ________________________? 

2. Para ________________________? 

3. ___________ será a ___________?   

Lembrou-se destas perguntas chaves né, muito bem. Para a pergunta, estamos definindo o 

____________, que poderá ser: _______________, __________________ ou _________________. 

Já a pergunta 2, se refere a definição da _______________ da operação, e pode ser: _______________, 

que representa mais da metade de todas as operações, ___________________,  __________________ 

ou __________________. 

 

A. Quando nos deparamos com uma operação de _________________________, temos como possíveis 

fontes de recursos as seguintes possibilidades: 

- Poupança livre; 

- LCA 

- Recursos próprios da Cooperativa 

- MCR * (somente no Pronaf) 

 

 B. Quando temos a demanda de uma operação de ________________________, temos como fonte de 

recursos as seguintes possibilidades: 

- Poupança livre; 

- LCA 

- Recursos próprios da Cooperativa. 

 

 C. Quando pensamos nas operações de _____________________, temos as seguintes possibilidades de 

fonte de recursos para atender: 

- BNDES; 

- FCO / FNO; 

 -Poupança livre; 

- Poupança equalizada; 

- Outras Fontes 

- Recursos próprios da Cooperativa. 
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D. E quando olhamos as possíveis fontes da principal finalidade do crédito rural, o _________________, 

devemos estar atentos, pois sempre pode haver alterações nas regras, mas hoje temos as seguintes 

possibilidades de fonte de recursos para atender: 

- Poupança livre; 

- Poupança equalizada; 

- MCR 6.2 

- LCA 

- Outras Fontes 

- CPR 

- Recursos próprios da Cooperativa 

- Moeda estrangeira 

 Agora é contigo, anote abaixo as respostas das 3 perguntas, nesta ordem: 

1- Quais fontes para custeio estão disponíveis no momento? _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2- Quais as 2 fontes têm o melhor Spread para a cooperativa?  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3- Qual fonte tem a melhor condição de juros para o associado? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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