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Dentro de uma instituição financeira, ________________ tem uma participação importante na geração de 
receitas do seu NEGÓCIO. Para atuar neste setor, é importante saber administrar muito bem a relação 
entre a ____________________ de recursos, e a _______________________________ de crédito.  

Por isso, é importante haver uma margem nesta operação, esta diferença é chamada de _____________, 
esta é uma parte importante do resultado do agente financeiro. Além da margem, deve-se estar muito 
atento a custos reduzidos, eficiência operacional, aumento de produtividade, inadimplência, entre 
outros pontos de gerenciamento constante. 

Trabalhar com crédito é algo dinâmico e demanda atenção e um bom entendimento de economia e 
de negócios, pois o cenário e as projeções futuras mudam constantemente, isso exige atenção e 
compreensão das operações que estas negociando. 

E quando estamos pensando em bem atender o ________________ rural, a base de tudo é conhecer bem 
o seu ________________, o cenário onde ele está inserido, seu _______________ de caixa, que geralmente é 
anual. Isso tudo exige bom entendimento da DINÂMICA do seu negócio, em sua região de atuação.   

O ______________ RURAL consiste na destinação de recursos financeiros para contratação de operações 
de crédito aos produtores rurais e suas cooperativas para custeio da safra, investimentos em suas 
propriedades, ou apoio à comercialização de seus produtos, ou à industrialização. Todo regramento 
para a concessão de crédito rural está estabelecido no ______________________________________ (MCR). 

Os financiamentos voltados para atividades agropecuárias são resguardados pelo Sistema 
Nacional de Crédito Rural (SNCR). Os principais operadores dessa estrutura são os bancos e 
as cooperativas de crédito. 
O SNCR tem suas normas de aplicação de recursos aprovadas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN). A publicação das diretrizes é feita pelo BACEN, no Manual de Crédito 
Rural (MCR). Toda a política de desenvolvimento agropecuário é elaborada e desenvolvida pelo 
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).  

O Crédito Rural é um dos principais indutores do desenvolvimento socioeconômico do setor 
agropecuário, e tem como objetivos: 

• Fortalecer o setor rural; 
• estimular os investimentos rurais; 
• favorecer o oportuno e adequado custeio da produção e a comercialização de produtos 

agropecuários; 
• incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao aumento 

da produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada defesa 
do solo e proteção do meio ambiente 

 
Enfim, o crédito é um ______________, e como todo negócio, para ser sustentável no longo prazo, deve 
ser _______________ e atender às necessidades de todos os envolvidos. Por esse motivo é importante 
dominar as regras para a sua concessão e conhecer as fontes de recursos disponíveis para maximizar 
a utilização dos recursos. Com isso, podemos ofertar opções mais adequadas para atender e fidelizar 
nossos associados. 
O agronegócio é enorme no Brasil, e continua crescendo, gerando riquezas e distribuindo renda no 
interior do Brasil, fique sempre atento, pois existem diversas oportunidades neste setor.  

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