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INFORME TÉCNICO APROSOJA Nº 182/2017 

13 de julho de 2017  

Alterações no Crédito Rural e FCO  

Em 07 de junho de 2017, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
anunciou o Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018, traçando novas diretrizes para a política 
agrícola brasileira na próxima safra. O plano terá vigência de 1º de julho de 2017 a 30 de 
junho de 2018, e suas diretrizes a respeito de volume de recursos, juros de contração e  
limites podem ser acessadas neste link. 

Após a publicação do Plano Agrícola, foram divulgadas resoluções e circulares alterando o 
Manual de Crédido Rural (MCR). Para orientar os associados, a Aprosoja apresenta os itens 
a seguir sobre essas modificações.  

 

1. Utilização de custeio para reembolso de despesas com compra de 
insumos 

A principal alteração que mexe com o dia a dia do produtor se refere à alteração da 
possibilidade de utilizar o custeio oficial para reembolso de despesas com compras de 
insumos até 180 dias antes do acesso ao custeio, o que era previsto no MCR 2-5-3. Esse 
item foi REVOGADO pela Resolução nº 4.580, e agora o produtor não mais poderá se 
utilizar de notas fiscais de compra de insumos adquiridos antes da liberação mas apenas 
após a apresentação do projeto no agente bancário.  

 

2. Redução do prazo de reembolso do custeio agrícola 

O prazo geral que existia para reembolso do custeio foi reduzido de 2 anos para 14 meses 
pela Resolução nº 4.580.  

 

3. Alteração dos juros do FCO  

A Resolução nº 4.578 definiu novos valores para encargos financeiros e bônus de 
adimplência das operações rurais realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento para o período de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. 

http://bit.ly/2t19y5h
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3.1. Investimento, inclusive com custeio associado 

PORTE 
Encargos Financeiros (% ao ano) 

Sem bônus de adimplência de 15% 
referente à alínea “b” 

Com bônus de adimplência de 15% 
referente à alínea “b” 

Mini 

7,5000 6,3750 Pequeno 

Pequeno-Médio 

Médio 8,5000 7,2250 

Grande 10,0000 8,5000 

 
 

3.2. Custeio 

PORTE 

Encargos Financeiros (% ao ano) 

Sem bônus de adimplência de 15% 
referente à alínea “b” 

Com bônus de adimplência de 15% 
referente à alínea “b” 

Mini 

8,5000 7,2250 Pequeno 

Pequeno-Médio 

Médio 10,2500 8,7125 

Grande 12,2500 10,4125 

 
 

3.3. Operações florestais,  inovação tecnológica e  armazenagem: 

PORTE 

Encargos Financeiros (% ao ano) 

Sem bônus de adimplência de 15% 
referente à alínea “b” 

Com bônus de adimplência de 15% 
referente à alínea “b” 

Mini 

7,5000 6,3750 

Pequeno 

Pequeno-Médio 

Médio 

Grande 
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Veja todas as alterações ocorridas no Manual de Crédito Rural (MCR) clicando aqui. 

 

Para mais informações, entre em contato com a Comissão de Política Agrícola da Aprosoja 
pelo telefone (65) 3644-4215 ou pelo -email politica.agricola@aprosoja.com.br.  

 
 

Responsável pelo conteúdo: Comissão de Política Agrícola 

Frederico Azevedo e Silva, Gerente - frederico@aprosoja.com.br 

Alexandre Costa da Silva Rego, Analista - alexandre.rego@aprosoja.com.br 

Eduardo Vaz da Silva, Analista - eduardo.silva@aprosoja.com.br  

Kamila David, Estagiária - kamila.david@aprosoja.com.br 
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