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Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR): o que é e 

como funciona. 

Não é novidade que o Agronegócio é um dos setores que mais crescem 

no Brasil e, historicamente, essa importância sempre foi reconhecida no cenário 

econômico do país,  destacando-se os setores de milho, soja, cana-de-açúcar e 

café. Por esse motivo, o governo sempre se preocupou em traçar estratégias em 

favor da produção agropecuária, o denominado “Plano Agrícola e Pecuária” 

(PAP), comumente conhecido como “plano de safra”, instituindo anualmente 

medidas de incentivo, direcionando recursos (incluindo o montante de crédito a 

juros reduzidos) a serem disponibilizados aos produtores rurais e cooperativas.  

Esse plano compreende o período de primeiro de julho do ano corrente a 

30 de junho do ano seguinte (de acordo com o ano safra) e delimita o volume 

de recursos a ser direcionado, o qual é dependente da disponibilidade 

orçamentária do Tesouro Nacional. 

O artigo 7º da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, cria o Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), constituído pelo Banco Central do Brasil, 

Banco do Brasil S/A, Banco da Amazônia S/A e Banco do Nordeste S/A; tendo 

ainda como órgãos vinculados o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), banco privados e estaduais, caixas econômicas, 

cooperativas de crédito rural e sociedades de crédito, financiamento e 

investimentos; e como instituições articuladas os órgãos oficiais de valorização 

regional e de prestação de assistência técnica.  

Na safra de 2016/17 foram disponibilizados R$ 183,8 bilhões, R$ 149,8 

bilhões para custeio e comercialização, sendo R$ 115,8 bilhões de recursos 

controlados (com taxas de juros inferiores às de mercado) e R$ 34,2 bilhões de 
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recursos livres. Já para investimentos, com recursos do BNDES e do Banco do 

Brasil, R$ 18 bilhões. (MAPA, 2016) 

Na Figura 1 abaixo podemos verificar de onde vem esses recursos, quem 

os opera e para quem são disponibilizados e, na Figura 2, quais são os 

objetivos, as condições para que o produtor possa se beneficiar desses recursos 

e quais são as diferentes modalidades de utilização.  

 

 
Figura 1: Como funciona o crédito rural brasileiro.  

Fonte: Salomão, 2015. 
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Figura 2: Objetivos do crédito rural. 

Fonte: Salomão, 2015. 

 

O Ministérios de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) divulga 

anualmente uma publicação, na qual estão contidos todos os detalhamentos do 

destino dos recursos, linhas de crédito e programas. Para saber em qual 

programa você se encaixa, quais são os itens financiados, taxas de juros e mais 

detalhes sobre os programas acesse o link disponível em: 

• http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-agricola-

e-pecuario-1/plano-agricola-e-pecuario 
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