
 
 
 

 
ESCLARECIMENTOS SOBRE A MATRIZ DE DADOS DO CRÉDITO RURAL 

 
 
A Matriz de Dados do Crédito Rural (MDCR) permite consultas personalizadas em que 
o consulente seleciona o período desejado, as fontes de recursos, os programas e a 
modalidade de seguro, quando houver. Após a seleção das informações, o relatório 
será gerado e poderá ser exportado para arquivos em formato csv, pdf e xls. Esta 
consulta é feita em base de dados exclusivamente dedicada para a prestação dessas 
informações, que poderão ser levantadas até o último mês completo. 
A informação sobre o valor das operações de crédito rural na MDCR refere-se ao 
crédito concedido, que é o montante de recursos liberados ao beneficiário e sobre o 
qual incorrerão as remunerações financeiras.   
Ressalte-se que uma mesma consulta feita em momentos distintos poderá trazer 
dados diferentes. Isso acontece devido às alterações na base de dados ocasionadas 
pelas inclusões e exclusões de dados. 
 
Crédito Rural: considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros, por 
instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural, para aplicação exclusiva 
nas finalidades e condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR).  
 
Uso dos relatórios: todos os relatórios da MDCR necessitam de especificação prévia 
de filtros para sua execução, filtros esses que incluem o período de interesse da 
consulta. Uma vez preenchidos tais filtros, inicia-se o processamento do relatório para 
atender ao que foi especificado. A resposta pode ser visualizada na tela do browser ou 
exportada para um dos tipos de arquivos disponíveis: pdf, excel e csv. Devido a 
limitações técnicas que visam preservar a boa performance do site do Bacen, todos os 
relatórios estão limitados ao tempo máximo de execução de 60 segundos. Diante 
disso, recomendamos especificar o período máximo de um ano para cada consulta, 
caso contrário, se esse período significar um processamento que supere 60 segundos, 
o resultado do relatório não será mostrado.  
Caso o usuário necessite de um volume de dados superior ao que os relatórios da 
MDCR podem fornecer, recomendamos as seguintes fontes de dados de crédito rural. 
 

1. Dados abertos do Crédito Rural – MDCR: o Bacen disponibiliza alguns 
relatórios da MDCR, em formato típico de dados abertos, na página: 

 
Dados Abertos do Crédito Rural - MDCR 

 
2. Tabelas do Sicor (seções 1 e 2): o Bacen disponibiliza para download a base 

de dados não sigilosos do Sicor ao nível da operação, ou seja, dados não 
agregados, na página 

 
Tabelas do Sicor 

https://dados.gov.br/dataset/matrizdadoscreditorural
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/creditorural?modalAberto=tabelas_sicor

