
•  Cadastro Ambiental Rural (CAR);

•  Contrato de arrendamento ou 
de posse (se não for o dono da 
propriedade);

•  Declaração de Aptidão ao 
Produtor (DAP) — caso o crédito 
seja do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf).

Assim como existem modalidades de empréstimo para 
pessoas físicas, há alternativas exclusivas para o produtor 
rural, como crédito de custeio (período do ciclo produtivo), 
crédito de investimento (expansão e melhorias) e crédito de 
comercialização (distribuição de produtos no mercado).

Neste infográfico, 
reunimos como funciona 
o crédito rural na prática.

É financiado por órgãos públicos e 
instituições de crédito particulares 
direcionadas para produtores rurais. 
Todo o recurso financeiro é 
preestabelecido anualmente pelo 
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNR).

Pode ser solicitado por 
pessoas físicas e jurídicas 
que tenham a atividade rural 
como principal fonte de 
renda. Os três tipos de 
produtores (pequeno, médio 
e grande) têm direito a esse 
recurso financeiro.

Com essas informações, basta procurar uma instituição financeira 
que possa atender à sua necessidade de crédito rural e serviços 
para fazer a solicitação. Dessa forma, você captará os recursos 
necessários para rodar sua safra com segurança.

Gostou do nosso conteúdo e deseja 
continuar lendo sobre o mercado 
de produção rural? Então, 
nos acompanhe no Facebook, 
LinkedIn, Twitter e YouTube.

Considerar as modalidades (custeio, 
investimento ou comercialização), 
pois há condições e taxas de juros 
diferentes para cada uma;

Apresentar um projeto 
resumido para o uso dos 
recursos a fim de a instituição 
analisar os riscos do negócio;

Demonstrar capacidade de 
pagamento, comprovando 
que tem condições de quitar 
o empréstimo.

•  Cópia de matrícula da 
propriedade — a que tem relação 
direta com a utilização do crédito;

•  Imposto Territorial Rural (ITR);

•  Certificado de Cadastro de 
Imóveis Rurais (CCIR);

•  Outorga da água (caso seja 
cultura irrigada);
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Clique aqui para acessar mais conteúdos 
sobre análise de investimento em nosso blog.

https://www.facebook.com/ScadiAgro/
https://www.linkedin.com/company/scadiagro/
https://twitter.com/scadiagro
https://www.youtube.com/channel/UCQxErIaU0zBkCAmFqkMohcQ
https://blog.scadiagro.com.br/comprar-ou-investir/
https://scadiagro.com.br/br



