ESQUEMA-RESUMO – CRÉDITO RURAL – TERMOS USUAIS
•

___________________________: se refere à uma condicionante estabelecida pelo Banco Central,
órgão regulador do sistema financeiro, onde ele exige que as instituições financeiras que operam no
Brasil, invistam no crédito rural.

Está definido no Manual de Crédito Rural, Capítulo 6, Seção 2, mais conhecido como ___________, a
orientação sobre a exigibilidade, onde diz que é dever da instituição financeira manter aplicado em
operações de crédito rural o valor correspondente a um percentual do saldo médio dos seus depósitos à
vista.
* Essa regra da Exigibilidade do MCR 6.2 se aplica apenas aos bancos, ou seja, as cooperativas de crédito

são isentas dessa obrigatoriedade.
•

SUBEXIGIBILIDADES: nada mais é que a determinação do destino da aplicação dos recursos dentro
do crédito rural.

Ou seja, dentro do percentual da exigibilidade, temos um percentual que é a sub exigibilidade que deve
ser aplicada para o Pronamp e outro percentual da sub exigibilidade para o Pronaf.
Não se preocupe com os percentuais citados aqui, pois eles podem ser alterados a cada safra ou a cada
momento, o que significa que você deverá estar sempre atualizado sobre os números vigentes no decorrer
de cada safra.

•

Depósito Interfinanceiro Rural (DIR): é a forma utilizada por instituições que não conseguem aplicar
todo volume de recursos de sua EXIGIBILIDADE, elas o transferem, via “DIR”, para outras instituições
aplicarem no crédito rural, evitando assim, sanções dos órgãos reguladores.

•

___________________: significa que parte do dinheiro depositado nos bancos, devem ser mantidos
em uma conta no Banco Central, sendo que os bancos não podem utilizá-lo. Esse mecanismo visa a
estabilidade financeira e ajuda no combate à inflação.

•

EQUALIZAÇÃO DA TAXA DE JUROS: É algo como um “subsídio” do governo federal, que visa tornar o
crédito rural mais barato para o produtor rural, principalmente de pequeno porte. Por meio
da equalização, o governo cobre a eventual diferença entre a taxa de juros praticada no mercado
financeiro, e a taxa efetivamente paga pelo produtor.
________________________ DO CRÉDITO RURAL, refere-se quando uma agência consegue captar
todo o volume de recursos, seja via poupança e/ou LCA, necessários para manter sua carteira de
crédito rural, não necessitando utilizar recursos de outras agências para atender sua demanda de
crédito rural.
TRANSFER PRICE de Poupança e LCA: este é o nome da operação de transferência de recursos, seja
captados na poupança e/ou LCA entre as agências. Ou seja, quando uma agência não aplica toda sua
exigibilidade, ou sobra recursos, ela cede para outra agência poder aplicar em sua carteira rural.

•

•

•

______________: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele é o principal banco de
fomento para investimentos de médio e longo prazo do setor rural no Brasil. Atua fortemente nas
operações de investimento no agronegócio brasileiro, tendo regras distintas para cada linha de
investimento.
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•

FUNDOS _______________________ DE FINANCIAMENTO (FCO, FNO e FNE): também são fontes de
recursos para investimentos, e cada região tem seu próprio fundo, como:
o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) – Gerido pelo Banco do Nordeste.
o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO) – Gerido pelo Banco do Brasil.
o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) – Gerido pelo BASA.

•

___________________________ DE RISCO CLIMÁTICO (ZARC): Desenvolvido pela Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e serve como orientação e indicativo das épocas de semeadura
e cultivo das diferentes culturas para cada município, considerando o tipo de solo, a cultura e as
características climáticas, com o objetivo de minimizar os riscos de perda de produção causada por
eventos climáticos adversos.

•

SPREAD BANCÁRIO: Se refere à diferença entre o custo de captação do recurso, e taxa cobrada do
tomador na operação de crédito.

Agora escreva o que é, como captar, qual a atual exigibilidade de:

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1. MCR – 6.2 -

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. MCR – 6.4 -

_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. LCA -
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O crédito rural é a principal ferramenta de política agrícola no Brasil e os termos abaixo são todos relacionados a ele.
( 1 ) Exigibilidade
( 2 ) MCR
( 3 ) Depósito interfinanceiro rural (DIR)
( 4 ) Compulsório
( 5 ) Equalização da taxa de juros
( 6 ) Autossuficiência no crédito rural
( 7 ) Transfer price de poupança e LCA
( 8 ) BNDES
( 9 ) Fundos constitucionais de financiamento
(10) Zoneamento agrícola de risco climático (ZARC)
(11) Spread bancário
Relacione os números acima com os espaços em branco abaixo, para que cada termo tenha sua definição correta.
( ) Situação em que uma agência consegue captar todo o volume de recursos de poupança e LCA necessário para manter
sua carteira de crédito rural, não necessitando utilizar recursos de outras agências para atender sua demanda de crédito
rural.
( ) Contém todas as regras e condições para a concessão do crédito rural.
( ) É a diferença entre o custo de captação de um recurso e a taxa cobrada do tomador na operação de crédito. Se o custo
de captação da poupança é de 3% ao ano, e se faz uma operação de crédito rural para o associado com taxa final de 7% ao
ano, logo a margem dessa operação será de 4% ao ano.
( ) Orientação e indicativo das épocas de semeadura e cultivo das diferentes culturas para cada município.
( ) É o nome da operação de transferência de recursos de poupança e LCA entre as agências, ou seja, quando uma agência
não aplica toda sua exigibilidade ou tem sobra de recursos, ela cede para outra agência poder aplicar em sua carteira rural.
( ) É uma condicionante estabelecida pelo Banco Central em que ele exige que as instituições financeiras que operem no
Brasil invistam no crédito rural.
( ) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social atua nas operações de fomento ao agronegócio brasileiro.
( ) Operação de transferência do restante do recurso do crédito rural não utilizado para para outras instituições
financeiras que tenham essa operação em suas carteiras.
( ) São bancos de investimento regionais, fontes de recursos próprias para cada região: FCO, FNE, FNO.
( ) Regra que ordena que a agência financeira disponibilize crédito rural ao produtor a taxas inferiores que as praticadas
pelo mercado. Por meio dessa regra, o governo cobre a diferença entre a taxa de juros praticada no mercado financeiro e
a taxa efetivamente paga pelo produtor.
( ) Significa que parte do dinheiro depositado nos bancos pelos correntistas deve ser mantida em uma conta no Banco
Central. Os bancos não podem utilizar essa parte para fazer operações, como empréstimos.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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