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“d” – “Incentivar o aumento da produtividade e a 

modernização da agricultura”. 

No momento, visando a agilização dos processos, tem-

se vericado a modernização na contratação do crédito 

rural, através de aplicativos da internet. Contudo, para 

obter os resultados esperados, não é possível prescindir 

da conjugação do crédito rural e a assistência técnica, 

apesar do MCR 1.5.4, colocar a decisão sob 

responsabilidade direta do produtor rural. 

a)Crédito rural oportuno – diz respeito à contratação e 

liberação de verbas exigidas pela atividade, obedecendo 

o cronograma de aquisição de insumos; preparo do 

solo; tratos culturais e colheita, ou seja, mediante projeto 

elaborado com  critério especíco para cada atividade.

Operações extemporâneas não atendem aos objetivos 

programados e são responsáveis por frustrações de 

safras ou má condução das atividades previstas.

CRÉDITO RURAL – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Vale destacar que o crédito rural é o instrumento de 

desenvolvimento do setor agropecuário e terá sua 

ecácia multiplicada várias vezes se conjugado com a 

assistência técnica a nível de imóvel.

Contudo, registra-se a desconança dos analistas sobre 

o trabalho dos prossionais de crédito; bem como a 

desinformação, no meio técnico, sobre as funções e a 

losoa do crédito rural. Também, existe reação, por 

parte do produtor tradicional, sobre as inovações que se 

pretendem introduzir na propriedade explorada.

Atualmente, as normas operacionais são estabelecidas 

pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), enquanto 

que, ao Banco Central do Brasil (Bacen) cabe, a direção; 

a coordenação e a scalização do crédito rural.

b)Crédito rural adequado – exige prévio exame da 

capacidade e da tendência de cada produtor, as 

condições de cada empreendimento a ser assistido, bem 

como dos fatores edafoclimáticos predominantes no 

local e na região. Em suma, o proponente deve saber o 

que, como e onde plantar, ou aplicar investimentos, em 

consonância com seu potencial e peculiaridades de cada 

empreendimento rural.

OPERACIONALIZAÇÃO DO CRÉDITO RURAL

De acordo com os objetivos da Lei n° 4.829/64, 

requerem atenção especial, os seguintes incisos:

Finalmente, cabe às associações; sindicatos e 

cooperativas de produtores, conscientizar as partes 

envolvidas – produtor e agentes nanceiros – acerca da 

necessidade de entrosamento, visando a adoção de 

novas tecnologias, bem como a correta, oportuna e 

suciente aplicação do crédito rural.  Vale salientar, 

ainda, que cabe aos CREA's a scalização dos agentes 

nanceiros; empresas do agronegócio e produtores 

rurais, visando constatar se a contratação e as atividades 

nanciadas, contam com amparo legal dos prossionais 

do  S i s t ema CONFEA/CREA/MUTUA ,  i s to  é , 

Responsável(eis) Técnico(s), com as devidas atribuições.

“c” – “Incentivar a introdução de métodos racionais de 

produção, visando o aumento da produtividade, a 

melhoria do padrão de vida das populações rurais e a 

adequada defesa do solo.” 

De acordo com o Manual de Crédito Rural (MCR) -2-2-

11 “a” – cumpre à instituição nanceira assegurar-se de 

que o crédito , sob é oportuno, suciente e adequado

pena de desvirtuamento dos propósitos, transformando 

tais operações em mero fornecimento de dinheiro aos 

beneciários. Assim, é que:

c)Crédito rural suciente – as operações devem atender 

às necessidades dos projetos. Empréstimo de valor acima 

do orçamento previsto é tão prejudicial quanto aqueles 

que não atendem ao mínimo exigido para cobrir as 

despesas programadas. Por outro lado, a insuciência de 

recursos, poderá induzir à diminuição de insumos e 

afetar o desempenho da atividade nanciada.

Recentemente, foram criados vários instrumentos 

envolvendo o atendimento das necessidades nanceiras 

do produtor rural, tais como, CPR-Cédula de Produto 

Rural e o incremento do sistema de “Barter”, que consiste 

na estratégia comercial que visa a troca de insumos por 

produção, com travamento de preços das commodities 

negociadas.

Conforme o Manual de Crédito Rural – MCR 1.5.4 – 

“Cabe ao produtor decidir sobre a contratação dos 

serviços de assistência técnica, salvo quando 

considerada indispensável pelo nanciador, ou quando 

exigida em regulamento de operações com recursos 

ociais (Res.3.239).
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