
 
CRÉDITO RURAL: Como funciona? E quem tem direito? 

 
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA          

(2018), o crédito rural é uma espécie de financiamento com menores juros, ou seja,              

é uma forma de fornecer recursos tanto para os produtores rurais quanto para as              

cooperativas, visando estimular o crescimento e o fortalecimento das atividades          

agropecuárias. 

Para isso, o crédito rural foi dividido em três vertentes: custeio, em que os              

recursos serão utilizados para manter a propriedade funcionando englobando,         

assim, desde a compra de insumos até as atividades de pós-colheita; investimentos,            

em que o crédito é utilizado para a compra de bens ou serviços que terão um longo                 

tempo de duração; e, comercialização, que garante que tanto os produtores rurais            

quanto as cooperativas tenham os recursos necessários para a realização da venda            

de produtos tanto  para o mercado interno quanto para o externo.  

Os recursos disponibilizados vêm principalmente de bancos e cooperativas de          

crédito e variam dependendo da safra em questão. Mas, em geral, aproximadamente            

41% provêm da poupança rural e 37% dos recursos obrigatórios, que são o             

percentual que os bancos obrigatoriamente tem que repassar para o setor           

agropecuário baseando-se no valor total dos depósitos à vista feitos nesses.           

(CRESOL, 2018) 

Um ponto a destacar é que existem diversos tipos de créditos rurais por isso              

que, antes de ir a uma instituição financeira, sugere-se a realização de uma busca              

para analisar qual deles se encaixa melhor na situação em questão. Um exemplo é o               

PRONAF, que é voltado principalmente ao fortalecimento da agricultura familiar.          

(TEIXEIRA, s.d.) 
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Por conta disso, também, pode-se dizer que todas as cooperativas e           

produtores rurais têm direito ao crédito rural já que como existem inúmeras linhas de              

crédito, todos deveriam ter um perfil que se encaixe em pelo menos uma delas.  

O funcionamento geral do crédito rural pode ser observado na Figura 1, criada             

por Salomão e Borin (2015), que detalha de onde vêm os recursos, quem os opera e                

para onde eles podem ou não podem ir. 

 

  
       Figura 1: Funcionamento do Sistema Nacional de Crédito Rural.  
         Fonte: Raphael Salomão e Felipe Borin, 2015. 

Por mais que todos tenham direito, a maioria das instituições financeiras           

exigem uma série de requisitos para que se possa ter acesso ao crédito rural como a                

apresentação de um projeto de viabilidade econômica, a preocupação com a           

preservação correta das áreas ambientais presentes na área utilizada e a definição            

de um cronograma relativo tanto ao uso do dinheiro quanto à devolução deste para a               

instituição. (CRESOL, 2018) 
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Para a safra 18/19 o Governo irá destinar, aproximadamente, 194,5 bilhões           

de reais para o crédito rural, um aumento de 3,2% em relação à safra anterior, o que                 

mostra que os estímulos deste ao agronegócio continuam a crescer. Além disso,            

houve também uma redução dos juros de todas as linhas de crédito na ordem de               

1,5%. (DULLEY, 2018) 

Assim, o crédito rural tem permitido o produtor a aumentar sua produção e             

sua produtividade, o que por sua vez cria um estímulo à geração de renda e de                

empregos no país, o que tem sido fundamental para deixar o Produto Interno Bruto              

(PIB) brasileiro cada vez mais positivo. 
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