
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA 
MATHEUS SANTOS CANDIDO DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 2019 



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

 
 
 
 
 
Relatório referente ao estágio 
supervisionado obrigatório realizado no 
Banco do Nordeste do Brasil como 
requisito para conclusão do curso de 
graduação. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Recife, 2019 



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

 
 

Curso: Agronomia 

Aluno: Matheus Santos Candido da Silva 

Matrícula: 112.803.404 -28 

Local do estágio: Banco do Nordeste do Brasil  

Setor: Central de Crédito Clientes Médio Porte - PE 

Área de conhecimento: Bolsista de Agronomia 

Orientador: Prof. Dr. José Wilson 

Coordenador do estágio: Engº Agrônomo Darcy Bueno dos Santos 

Período: 01/11/2018 a 05/02/2019 

Carga horária: 210 horas 
 
 

Recife, 2019 
 
  



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA 

 
 
 

BOLSISTA NÍVEL SUPERIOR - AGRONOMIA 
 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO: 
 
 

NOTA:_________________ 
 
 

Discente 
 
 

___________________________________ 
Matheus Santos Candido da Silva 

Graduando em Agronomia – UFRPE 
 
 

Orientador 
 
 

___________________________________ 
 

Professor – UFRPE 
 
 
 

Supervisor 
 
 

___________________________________ 
Engº Agrônomo Darcy Bueno dos Santos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recife, 2019 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Agradeço à Deus pelo dom da vida e por tudo o que Ele me 

proporcionou até o momento, pois sei que sem ele, eu nada poderia fazer. 

Aos familiares, que possuem papel fundamental para o meu sucesso, 

porque sem eles não seria possível realizar o sonho de me graduar. 

À minha noiva que esteve ao meu lado desde o começo do curso e me 

incentivou a nunca desistir e sempre perseverar. 

Agradeço a Universidade Federal Rural de Pernambuco por todo apoio 

de infraestrutura, suporte com professores altamente qualificados, programas 

de apoio e por todas as experiências que vivi proporcionadas pela 

universidade. 

Agradeço imensamente ao meu professor orientador José Wilson, que 

desde sempre se mostrou prestativo, deu total suporte e auxilio e me fez 

enxergar o profissional que posso ser, incentivando a busca pelo conhecimento 

e crescimento pessoal e profissional. 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO.............................................................................................7 

Banco do Nordeste do Brasil..........................................................................8 

O Crédito Rural ..............................................................................................11 

 Classificação do Crédito Rural..........................................................12 

  Custeio.......................................................................................12 

  Investimento..............................................................................12 

 Princípios Básicos do Crédito Rural..................................................13 

  Princípio da oportunidade........................................................13 

  Princípio da suficiência............................................................14 

  Princípio da adequação............................................................14 

 Sistema de Crédito Rural....................................................................14 

 Órgão Financiador...............................................................................15 

 Legislação Básica do Crédito Rural..................................................16 

 O Crédito Rural no BNB......................................................................16 

Atividades desenvolvidas.............................................................................17 

Considerações Finais....................................................................................20



7 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto do estágio supervisionado obrigatório 

realizado no Banco do Nordeste do Brasil, na Central de Crédito de Clientes de 

Médio Porte, no período de 01/11/2018 a 05/02/2018. Durante o estágio foram 

desempenhadas funções específicas da área como auxiliar os técnicos de 

campo no desempenho da formação de banco de dados para subsidiar 

trabalhos de avaliação de bens imóveis, de âmbito rural; dar apoio na análise e 

atualização de orçamentos agropecuários, realizando a verificação de 

quantitativos e preços; fazer crítica sobre a suficiência dos documentos 

apresentados pelas agências para realização de trabalhos técnicos 

(avaliações, críticas de orçamento, pareceres técnicos e vistorias); realizar 

acompanhamento da análise técnica e implantação de projetos agropecuários.  
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Banco Do Nordeste do Brasil 

 O Banco do Nordeste do Brasil S. A. é o maior banco de 

desenvolvimento regional da América Latina e diferencia-se das demais 

instituições financeiras pela missão que tem a cumprir: Atuar como Banco de 

Desenvolvimento da Região Nordeste. Sua visão é a de ser o Banco preferido 

do Nordeste, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem-estar das 

famílias e a competitividade das empresas da Região. 

Sua preocupação básica é executar uma política de desenvolvimento 

ágil e seletiva, capaz de contribuir de forma decisiva para a superação dos 

desafios e para a construção de um padrão de vida compatível com os 

recursos, potencialidades e oportunidades da Região.  

O Banco do Nordeste foi criado pela Lei Federal nº 1649, de 19.07.1952, 

para atuar no chamado Polígono das Secas, designação dada a perímetro do 

território brasileiro atingido periodicamente por prolongados períodos de 

estiagem. A empresa assumia então a atribuição de prestação de assistência 

às populações dessa área, por meio da oferta de crédito. 

Em 66 anos, o Banco teve sua atuação ampliada: está presente em 

cerca de 2 mil municípios, abrangendo toda a área dos nove estados da 

Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), além do norte de Minas Gerais 

(incluindo os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha) e o norte do Espírito Santo. 

Atualmente, mantém a liderança na aplicação de recursos de longo prazo e de 

crédito rural em sua área de atuação. 

Hoje, o BNB orienta-se pela missão de agir como o banco de 

desenvolvimento do Nordeste, com o propósito de ser reconhecido por sua 

capacidade de promover o bem-estar das famílias e a competitividade das 

empresas da Região. 

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. é uma instituição financeira múltipla, 

organizada sob a forma de sociedade de economia mista, de capital aberto e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l1649.htm
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tem mais de 90% de seu capital sob o controle do Governo Federal. Desde sua 

criação, tem sede na cidade de Fortaleza, no Ceará. 

São clientes do Banco agentes econômicos, institucionais e pessoas 

físicas. Os agentes econômicos compreendem as empresas (micro, pequena, 

média e grande empresa), as associações e cooperativas. Os agentes 

institucionais englobam as entidades governamentais (federal, estadual e 

municipal) e não-governamentais. As pessoas físicas compreendem os 

produtores rurais (agricultor familiar, mini, pequeno, médio e grande produtor) e 

os empreendedores informais. 

Reconhecida como a maior instituição da América Latina voltada para o 

desenvolvimento regional, a empresa opera como órgão executor de políticas 

públicas, especialmente com a operacionalização do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE). 

O FNE é a principal fonte de recursos utilizada pelo Banco do Nordeste 

desde a criação dos fundos constitucionais federais, em 1989. Sua aplicação 

volta-se à redução da pobreza e das desigualdades inter e intrarregionais, por 

meio do financiamento de setores produtivos, em consonância com o plano 

regional de desenvolvimento, instrumento elaborado de forma conjunta por 

órgãos federais e estaduais. 

Para isso, dos recursos totais do FNE aplicados anualmente pelo BNB 

na Região, pelo menos metade destina-se ao Semiárido. Mini, micro e 

pequenos empreendedores são clientes preferenciais e há conjugação do 

crédito com a assistência técnica. 

Em sua estratégia de apoio ao pequeno empreendedor, o BNB criou, em 

1998, o programa de microcrédito produtivo e orientado urbano que é hoje o 

maior do tipo na América do Sul: o Crediamigo. Ao final de 2016, o programa 

alcançou a marca de 2 milhões de clientes ativos. Em 2005, o microcrédito 

orientado chegou à zona rural com a criação do programa Agroamigo, que já 

ultrapassa a marca de 1 milhão de clientes. 
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Além dos recursos federais, o Banco tem acesso a outras fontes de 

financiamento nos mercados interno e externo, por meio de parcerias e 

alianças com instituições nacionais e internacionais, incluindo instituições 

multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). 

O BNB também exerce trabalho de atração de investimentos, apoia a 

realização de estudos e pesquisas com recursos não-reembolsáveis e estrutura 

o desenvolvimento por meio de projetos de grande impacto. Mais que um 

agente de intermediação financeira, a empresa se propõe a prestar 

atendimento integrado a quem decide investir em sua área de atuação, 

disponibiliza base de conhecimentos sobre o Nordeste e aponta as melhores 

oportunidades de investimento na Região. 

Para isso, o Banco mantém, desde 1954, o Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), responsável pela elaboração e 

difusão de conhecimentos técnicos e científicos sobre o Nordeste, bem como 

pelo planejamento, formulação, coordenação e avaliação de políticas e 

programas, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável. 

A atividade que define uma instituição financeira é a concessão de 

crédito. Porém, para cumprir a missão de desenvolvimento em uma região com 

muitas potencialidades ainda não exploradas, o Banco do Nordeste entende 

que o crédito é necessário, mas não deve ser o único serviço oferecido. 

Com esta convicção, o Banco criou diversos instrumentos que lhe 

possibilitaram atuar mais próximo dos clientes e ampliar suas atividades, 

indo além da intermediação financeira, buscando contribuir para garantir a 

sustentabilidade dos empreendimentos financiados, associada à melhoria das 

condições de vida da população nordestina. 

São ações antecedentes e subsequentes à concessão de crédito que 

vêm contribuindo para maior efetividade dos recursos aplicados, seja por 

darem maior capilaridade ao Banco, possibilitando maior aproximação com o 

cliente e conhecimento de seu negócio, seja por favorecerem a identificação de 
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parceiros para implementação de iniciativas conjuntas, por exemplo, nas áreas 

de pesquisa, assistência técnica e apoio à comercialização. 

 

O Crédito Rural 

O crédito rural é o suprimento de recursos financeiros por entidades 

públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais para a 

aplicação exclusiva em atividades produtivas de natureza agrícola ou pecuária.  

Entretanto, os financiamentos especializados do crédito rural, com as 

vantagens que normalmente lhe são inerentes (menores encargos financeiros, 

maior flexibilidade na exigência de garantias e simplicidade de processo), 

podem se estender para além da fase de produção dos bens, alcançando o 

processo de beneficiamento e industrialização desses bens e, até mesmo, a 

fase de comercialização.  

Pode-se entender o crédito rural como um instrumento de política 

agrícola que tem por finalidade levar o crédito em condições adequadas às 

peculiaridades do sistema produtivo, desempenhando atividades agropecuárias 

ou assemelhadas.  

O crédito rural tem um papel importante na promoção e desenvolvimento 

do setor agrícola, aportando recursos destinados a aparelhar as empresas 

rurais com adequada estrutura e manter. Alguns objetivos do crédito rural: 

Estimular investimentos rurais para produção, extrativismo não predatório, 

armazenamento, beneficiamento e instalação de agroindústria; Favorecer o 

custeio oportuno e adequado da produção do extrativismo não predatório e da 

comercialização de produtos agropecuários; Incentivar a introdução de 

métodos racionais no sistema de produção, visando ao aumento da 

produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à 

adequada conservação do solo e preservação do meio ambiente; Desenvolver 

atividades florestais e pesqueiras;  

 Classificação do crédito Rural 
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O Crédito rural se classifica quanto a finalidade, modalidade e ao prazo. 

Quanto a finalidade, pode ser dividido em: 

Custeio 

 Quando destinados a cobrir despesas consideras normais, para um ou 

mais períodos de produção, seja ela agrícola ou pecuária. É subdividido em 

custeio agrícola, que é voltado para o financiamento das despesas do ciclo 

produtivo de lavouras periódicas. Custeio Pecuário que se destina ao 

suprimento das despesas normais da pecuária, como rações e vacinas. E 

custeio de beneficiamento, que é o financiamento das despesas referentes à 

industrialização de produtos agropecuários, como fabricação de sucos e 

derivados de leite.  

Investimento 

 Quando se destinam a inversões em bens e serviços em que seus 

rendimentos de produção se realizam no curso de vários períodos, como a 

estrutura produtiva da empresa, cercas, açudes e animais. 

Comercialização: Quando destinados a cobrir despesas próprias da fase 

de comercialização, como estocagem e transporte, com o objetivo de 

assegurar os recursos necessários para a comercialização de seus produtos. 

Quanto a modalidade, o crédito rural é dividido em:  

Crédito rural corrente – suprimento de recursos sem a prestação de 

assistência técnica. 

Crédito rural educativo – suprimento de recursos com a prestação de 

assistência técnica, compreendendo a elaboração de projeto e a orientação ao 

produtor. 

Crédito rural especial – concedido para as cooperativas de 

empreendedores rurais para aplicação própria ou de associados.  

Quanto ao Prazo: 
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Curto prazo – empréstimos destinados para cobertura de custos de uma 

safra, com prazo máximo de 2 anos 

Médio prazo – prazo superior ao de uma safra, mas que não excedam 5 

anos. Para financiamento de instalações e máquinas. 

Longo prazo – empréstimos para além de 5 nos com um limite máximo 

de 12 anos estipulado pelo Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste – FNE. Utilizado para financiamento de investimentos fixos, como 

formação de lavouras permanentes. 

Princípios Básicos do Crédito Rural 

O crédito como instrumento de promoção e desenvolvimento do setor 

agrícola para preservar seus objetivos deve se integrar às políticas de 

desenvolvimento rural, acompanhar técnicas de cultivo e exploração 

disponíveis, respeitar os prazos estabelecidos pela natureza para ciclos 

produtivos das explorações rurais e adequar-se às reais possibilidades de 

vinculação de ativos pelas empresas agropecuárias e aos custos suportáveis 

pelas atividades financiadas.  

Desse modo, o crédito rural se orienta pelos princípios básicos da 

oportunidade, suficiência e adequação e compatibilidade de custos. 

Princípio da oportunidade  

O crédito rural não admite antecipações ou retardamentos em sua 

liberação, que deve ocorrer em compatibilidade com o cronograma de 

execução do planto financiado, nas épocas devidas. Liberações antecipadas 

podem gerar desvio de crédito para aplicações especulativas ou para 

finalidades estranhas ao plano, fazendo com que os empreendedores não 

disponham dos recursos necessários na época própria para execução da 

atividade. 

Princípio da suficiência  
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Além de oportuno, o crédito deve ser suficiente para a realização do 

plano de negócio, mas caso não haja a possibilidade de financiar o plano 

proposto de forma total, cabe investigar a existência dos recursos próprios do 

cliente.  

 

Princípio da adequação  

Divide-se em:  

Adequação técnica – O crédito deve ser aplicado de fora a difundir e 

sedimentar a tecnologia disponível, levando em consideração os resultados 

das pesquisas, a vocação das áreas e os trabalhos desenvolvidos no setor da 

assistência técnica e extensão rural. 

Adequação de prazo – Como o empreendedor só dispõe de rendas em 

determinadas épocas do ano, devido ao período de colheita ou da produção 

dos rebanhos, os prazos de amortização devem ser compatíveis com as 

épocas de produção de receita. 

Adequação de garantias – as garantias exigidas devem ser compatíveis 

com o plano financiado e com os riscos envolvidos, sem excesso de vinculação 

de bens.  

Adequação de custos – os custos sobre o crédito devem ser compatíveis 

com o estágio de desenvolvimento do setor agrícola e com a capacidade de 

pagamento das empresas rurais, ainda que isso signifique a concessão de 

subsídio aos empreendedores rurais via crédito. 

Sistema de Crédito Rural 

Os ornamentos jurídico-institucionais que ditam as regras básicas a 

serem observadas na concessão do crédito é variável em cada país, pois 

compreendem aspectos legais, aspectos de política agrícola, disciplinamento 

da exigência de vinculação de ativos em garantia dos financiamentos, custos 
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incidentes, condições de aplicação e administração dos recursos, órgãos 

financiadores, tipos de financiamentos e objetivos.  

No Brasil, cabe ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) conduzir 

os financiamentos, sob as diretrizes da política creditícia formulada pelo 

Conselho Monetário Nacional, em consonância com a política de 

desenvolvimento agropecuário (Manual de Crédito Rural, do BACEN). O SNCR 

é constituído de órgãos básicos, vinculados e articulados. Os órgãos básicos 

são o Banco Central do Brasil, o Banco do Brasil S.A., o Banco da Amazônia 

S.A. e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. Os órgãos vinculados são o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as agências de 

fomento, os bancos estaduais, inclusive de desenvolvimento, os bancos 

privados, a Caixa Econômica Federal, as cooperativas autorizadas a operar em 

crédito rural e as instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimos (SBPE). E por fim, os articulados são os órgãos oficiais de 

valorização regional e entidades de prestação de assistência técnica, cujos 

serviços as instituições financeiras venham a utilizar em conjugação com o 

crédito, mediante convênio. 

O controle do SNCR, sob todas as formas, é atribuição do Banco Central 

do Brasil (BACEN). As normas básicas de operações rurais estão contidas no 

Manual de Crédito Rural (MCR) do BACEN, cabendo à instituição financeira 

acrescentar-lhe as normas relativas a seus procedimentos internos. 

Órgão Financiador 

Órgão financiador é toda e qualquer instituição legalmente capacitada a 

operacionalizar o crédito rural. É evidente que na concessão do crédito os 

órgãos financiadores devem obedecer a parâmetros fixados pela legislação de 

cada país, a fim de que sejam preservados os objetivos da política de crédito 

rural e protegidos os empreendedores rurais contra a cobrança de encargos 

financeiros desproporcionais à rentabilidade de suas explorações. Há países 

que possuem instituições especializadas exclusivamente na concessão do 

crédito rural. São os chamados bancos rurais ou agrícolas. No Brasil, a partir 

da institucionalização do crédito rural pela Lei nº 4.829, de 05.11.65, somente 
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instituições financeiras, públicas ou privadas, estão autorizadas a realizar 

financiamentos rurais 

Legislação Básica do Crédito Rural 

Os principais dispositivos legais, nos quais está normatizado o crédito 

rural, são:  

- Lei n° 4.829, de 5 de novembro de 1965, que institucionalizou o Crédito 

Rural  

- Decreto n° 58.380, de 10 de maio de 1966, que aprovou a 

regulamentação da Lei n/ 4829.  

-  Decreto-Lei n° 167, de 14 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre 

títulos de crédito rural e dá outras providências  

- Medidas provisórias e portarias interministeriais específicas.  

- Resoluções, Circulares, Cartas-Circulares e Normas divulgadas pelo 

Banco Central do Brasil que compõem o Manual de Crédito Rural – MCR.  

A Lei n° 4.829, de 5 de novembro de 1965, responsável pela 

institucionalização do crédito rural no Brasil, aborda em seus diversos artigos, 

dentre outros temas, o conceito, seus objetivos, os componentes que integram 

o Sistema Nacional de Crédito Rural, as finalidades e as fontes de recursos do 

crédito rural.   

O crédito Rural no BNB 

O Banco tratou, desde sua criação, de se estruturar para desempenhar 

de forma mais ampla possível as funções de banco rural que, entre outras 

atribuições, a lei de sua fundação lhe atribuíra. 

Atualmente, o Banco do Nordeste conta com diversas fontes de recursos 

e uma variada gama de programas para operacionalizar o crédito rural. A 

principal fonte refere-se ao Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (FNE), criado a partir da Constituição de 1988, com o objetivo de 
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contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste, 

Norte de Minas Gerais e, atualmente, Norte do Espírito Santo. Os recursos do 

BNDES, da Secretaria do Tesouro Nacional e da caderneta de poupança 

também são fontes utilizadas pelo Banco para alocação em financiamentos 

rurais. 

Subordinado à Área de Agricultura Familiar, Microfinanças Rurais e 

Crédito Fundiário, e com a responsabilidade básica de gerenciar os programas 

direcionados para os mini e pequenos produtores rurais, bem como 

implementar os programas de crédito destinados a esse público, avaliando-os 

sistematicamente, o Banco criou em 01/09/2008, o Ambiente de Negócios com 

Mini e Pequenos Produtores Rurais. Com isso, buscam-se melhorias no 

processo de concessão, gerenciamento e avaliação do crédito rural destinado 

aos mini e pequenos produtores rurais, com avanços qualitativos na ação do 

Banco direcionada a este público. 

Atividades Desenvolvidas 

Conferência de Coordenadas Geodésicas  

Para o financiamento de atividades rurais, o cliente necessita apresentar 

uma série de documentos requeridos pelo órgão financiador que comprovem, a 

viabilidade econômica da atividade, local onde será implementada e a área que 

será utilizada, pois, para financiamento rurais, os custos são divididos por 

hectares, logo, quanto maior a quantidade de área onde a atividade será 

implantada, maior será o valor financiado.  

O cliente deve apresentar a área do imóvel através de coordenadas 

geodésicas (CG), para que o órgão possa verificar se o valor requerido pelo 

cliente condiz com o tamanho da área apresentada pelo cliente, para evitar 

desvios dos valores disponibilizados. A apresentação das CG é regida pelo 

Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central (BACEN) que especifica no 

MCR 2-1-2 o seguinte: 

- É obrigatória a apresentação das coordenadas geodésicas (CG) para 

as operações de crédito rural com valor acima de R$10.000,00 (dez mil reais), 
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referentes aos créditos de custeio e aos de investimento citados nas alíneas 

“d”, “e” e “f” do MCR 3-3-2, que devem: (Res 4.427 art 1º; Res 4.580 art 1º; Res 

4.685 art 1º) 

a) ser entregues, em meio físico ou eletrônico, juntamente com o 

orçamento, plano ou projeto relativo ao empreendimento e informadas no 

Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor); (Res 4.580 art 

1º)  

b) para áreas totais (Res 4.685 art 1º):  

 I - de 5ha (cinco hectares) ou mais: compreender os pontos necessários 

à identificação do perímetro que define a área ou, se for o caso, das duas ou 

mais áreas objeto da mesma operação de financiamento;  

II - abaixo de 5ha (cinco hectares): compreender, pelo menos, um ponto 

localizado dentro do perímetro de cada área objeto da mesma operação de 

financiamento;  

c) ser registradas no Sistema de Operações do Crédito Rural e do 

Proagro (Sicor) pelo agente financeiro, conforme normas do MCR 3-5-A, após 

verificação da consistência dos dados quanto à: (Res 4.427 art 1º)  

I - localização da gleba no(s) município(s) onde situado o respectivo 

imóvel;  

II - compatibilidade entre a área calculada por meio das CG e a área 

financiada prevista no contrato de crédito. 

A verificação das CG, quando apresentadas pelo cliente, foram 

verificadas pelo aplicativo GLEBAS que se encontra no site 

"www.glebas.com.br" e/ou pelo aplicativo Google Earth Pro. A verificação 

consiste em verificar a área do polígono formado pelas coordenadas 

apresentadas, analisando a presença de áreas de reserva, construções civis, 

presença de lagos, lagoas, riachos e rios e área de carreadores, pois esses 

elementos devem ser classificados como áreas não cultiváveis, quantificada e 
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apresentada pelo cliente, e subtraídas da área total da gleba obtendo a área 

líquida, que será a área utilizada como base para liberação do valor financiado. 

Ao verificar a área das glebas, a margem de erro estipulada pelo BACEN 

é de 10% tanto para mais como para menos, acima dessa margem, as CG são 

devolvidas ao cliente para serem reapresentadas com as devidas correções. 

Quando da presença de áreas de carreadores, açudes, lagos, reserva legal e 

construções, e a área não cultivada não for apresentada pelo cliente ou for 

menor do que a verificada pelas imagens em satélite, as glebas são 

assinaladas e informadas ao técnico responsável para ser devolvida ao cliente 

e as ações cabíveis sejam tomadas. 

As análises das CG são verificadas posteriormente pelo técnico para 

assegurar a confiabilidade do trabalho realizado pelo estagiário. 

Banco de dados para avaliação de imóveis rurais 

Ao apresentar o projeto de financiamento rural contendo todas as 

informações a respeito das atividades a serem realizadas, o cliente necessita 

dar imóveis em garantia ao banco para que os valores requeridos venham a 

ser liberados. O valor somado dos imóveis dados em garantia deve ser maior 

ou iguais a 130% do valor a ser financiado. 

O valor do imóvel é determinado por métodos estatísticos validados pelo 

órgão financiador, sendo o mais usual o método comparativo. O método 

comparativo consiste em um modelo estatístico em que são coletadas 

amostras de dados de mercado atualizados com características semelhantes 

ao avaliando e próximo ao local em que se encontra o imóvel em questão, para 

posteriormente ser analisado estatisticamente, sendo obtido um valor confiável 

para ser atribuído ao imóvel dado em garantia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ESO é uma disciplina que proporciona ao estudante uma vivência com 

o mercado de trabalho antes mesmo da sua habilitação para desempenhar a 

sua função. Unindo o conhecimento adquirido em sala de aula com a 

experiência vivida pelo estágio, o estudante se sente mais capacitado para se 

inserir no mercado de trabalho. 

O Banco do Nordeste do Brasil é um dos principais órgãos 

desenvolvedores do Nordeste, cumprindo a sua função à qual foi fundado, o 

BNB conta com uma grande equipe de profissionais capacitados para realizar a 

assistência necessária aos produtores assim como o bom funcionamento 

administrativo. 

O papel do engenheiro Agrônomo no Banco do Nordeste é de extrema 

importância para avaliação técnica da viabilidade dos projetos, assim como da 

necessidade de correções e ajustes para a liberação do crédito. 

O ambiente de trabalho é propício ao desenvolvimento pessoal e 

profissional, onde os superiores estimulam ao crescimento e a capacitação, 

para uma melhor formação do futuro profissional que o estudante vem a ser.  

 


