
Crédito Rural - Recursos Livres (LCA) 
Custeio

Linha de crédito de contratação com base nas normas do Manual do Crédito 
Rural (MCR) com o objetivo de financiar as despesas do ciclo produtivo de 
lavouras periódicas (anuais), da entressafra de lavouras permanentes (perenes) e 
exploração pecuária*. São beneficiários os produtores rurais para financiamento 
de sua lavoura ou exploração pecuária e cooperativas de produção para aquisição 
e fornecimento de insumos aos seus cooperados para destinação agrícola ou 
pecuária e agroindústria que trabalham em sistema de integração.

Esta modalidade de crédito pode ser formalizada via CCB ou CPR sendo que, 
quando formalizado via CPR, possui isenção da alíquota de IOF e obrigatoriedade 
de a taxa ser prefixada, enquanto a CCB tem incidência de 0,38% a.a. do tributo e 
a taxa pode ser prefixada ou pós-fixada.

Adicionalmente, as condições de pagamento são livremente pactuadas com o 
Banco, respeitando a disponibilidade de limite de crédito.

(*)- Lavouras periódicas (anuais): quando o ciclo produtivo, que inclui o plantio, 
tratos e colheita, ocorre dentro de determinado período e a operação de custeio 
financia todo o ciclo. São exemplos de culturas anuais a soja, milho, algodão, 
arroz, trigo, etc.
- Lavouras permanentes (perenes e semi-perenes): quando há vários ciclos 
produtivos periódicos a partir do plantio, sendo somente tratos e colheita, e não 
é realizado o replantio anual após a colheita. A operação de custeio financia os 
tratos e colheita do ciclo e são exemplos de culturas perenes a cana-de-açúcar, 
café, citricultura, frutíferas, silvicultura, etc.
- Exploração Pecuária: quando o empreendimento é conduzido por produtor 
rural independente é financiada em operações de custeio a aquisição de animais 
para recria e engorda e aquisição de insumos e sua utilização. Para operação cuja 
empresa trabalha em sistema de integração e há o planejamento para realizar a 
produção, industrialização ou comercialização de aves ou suínos é financiado o 
orçamento dos produtores integrados.


