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Segundo o MCR, os BENEFICIÁRIOS do Crédito Rural podem ser: 

• Produtores Rurais Pessoa Física  
• Produtores rurais pessoa Jurídica, e;  
• as Cooperativas de Produtores Rurais.  

Pensando no dia a dia, para organizar nosso atendimento ao associado Agro, e para facilitar o 
entendimento da necessidade, quando somos demandados em alguma operação do crédito rural, 
imediatamente devemos nos fazer algumas perguntas chaves: 

A. Para “_____________”? 
B. Para “_____________”? 
C. “___________” será a fonte de recurso? 

A. Quando perguntamos “PARA ___________________?”, estamos querendo saber o PÚBLICO desta 
operação, qual é o perfil do associado que está demandando, este perfil normalmente é 
classificado pelo porte e tamanho do faturamento do associado e também por atender os critérios 
estabelecidos em cada programa de apoio ao produtor. O PÚBLICO DA OPERAÇÃO pode ser:  

• PRONAF 

• _________________ 

• DEMAIS  
 

B. Quando perguntamos “PARA _____________?”, estamos querendo saber a FINALIDADE destes 
recursos, e isso deve ser muito bem entendido quando você fizer o contato com o 
associado. Portanto preste muita atenção para obter dele (associado) todas as informações sobre 
a demanda, pois o ponto de partida é a necessidade do associado, dela que iniciamos a busca 
interna pela linha de crédito que melhor atenda sua necessidade.  

O Crédito Rural pode ter as seguintes ______________________:  

1. ________________________: destina-se a cobrir despesas normais dos ciclos produtivos. Ex.: insumos, 
sementes, mão-de-obra terceirizada, aluguéis de máquinas etc.; 

2. _________________________: destina-se à aquisição de bens e serviços cujo uso se estenda por vários 
períodos de produção. Ex.: compra de equipamentos, matrizes e reprodutores, construção de 
benfeitorias, silos etc.; 

3. Comercialização: destina-se a cobrir despesas próprias da fase imediatamente posterior à 
colheita ou a converter em espécie os títulos oriundos de sua venda ou entrega pelos produtores ou 
suas cooperativas. 

4. Industrialização: destina-se à industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por 
cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural. 

Durante a conversa com o produtor, lembre-se de obter todos os detalhes da sua demanda, para ter 
certeza em qual destas 4 finalidades do crédito, se enquadra a necessidade do nosso associado. 

Anotações: 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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C. Quando perguntamos “ ________________ será a fonte de recurso?”, estamos buscando a fonte 
adequada a esta operação. 

Pensando nas diversas _________________ de recursos para o crédito rural, podemos dividi-las em dois 
eixos:  

O primeiro, os RECURSOS _________________, conhecidos como recursos “não controlados”, ou seja, são 
aqueles cujas taxas são definidas livremente entre a Instituição Financeira e os tomadores em cada 
operação, não há intervenção ou subsídio do governo federal. Podemos citar como exemplo, os 
Recursos Próprios da cooperativa, a Poupança Livre e a LCA.  

 O segundo, os RECURSOS __________________________, são aqueles que tem as condições de contratação 
como taxas de juros, valores, vencimentos, garantias dentre outras condições, estabelecidas pelo 
Governo Federal. Podemos citar como exemplo o MCR 6.2, a Poupança Equalizada, o BNDES, o FCO, 
entre outros.  

É importante você saber que existe uma fonte adequada para cada público e finalidade, e as condições 
podem mudar no decorrer da safra, fique atento às mudanças e as orientações repassadas pela gestão 
da sua cooperativa. 

 

Enfim, é necessário: BEM ENTENDER, PARA BEM ATENDER, nunca esqueça disso. 

 

Anotações: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.escolaagro.com.br/

