
Suporte Técnico CFC e CMR:
3003-0500 (capitais e regiões metropolitanas)
0800-729-0500 (demais localidades).
Escolha a opção “5 – CFC ou CMR” para atendimento especializado.

CMR – CADASTRAMENTO MASSIFICADO RURAL

1. Solicite os documentos do proponente, do fiador/avalista, do proprietário do imóvel rural e dos 
respectivos cônjuges (se houver);

2. Consulte na página da Receita Federal  os CPFs dos envolvidos para checar se estão em 
situação regular e se os nomes conferem (http://www.receita.fazenda.gov.br);
OBS: os sistemas da Receita Federal não aceitam acentos e cedilha.

3. Cadastre os novos clientes no CMR. Informe o CPF, nome completo, data de nascimento, 
agência  de  relacionamento,  e  confirme.  Na  tela  seguinte,  imprima  a  autorização  de 
fornecimento de dados cadastrais;

4. Gere o arquivo de remessa para o Banco;

5. Entre  no  Gerenciador  Financeiro,  clique  na  opção  "Transferência  de  Arquivos",  clique  em 
"Remessa".  Selecione  o  arquivo  a  transmitir,  clique  em "Enviar".  Aguarde  pelo  menos 50 
minutos antes de executar o passo seguinte; 

6. Entre  no  Gerenciador  Financeiro,  clique  na  opção  "Transferência  de  Arquivos",  clique  em 
"Retorno", clique em "Retorno por Contrato", informe o número do ponto no campo "contrato". 
Marque com "x" os arquivos com status "Retorno" e clique em "Receber";

7. Se o nome de pelo menos um dos arquivos recebidos começa com "COP922", entre no CMR e 
clique no ícone "Receber Remessa" (ou use a opção "Receber" no menu "Remessas"), clique 
em "Seleciona todos" e em "Receber";

 
8. Confira cada cadastro recebido. Encontrando erros ou informações desatualizadas, faça as 

alterações necessárias, gere nova remessa e envie-a ao Banco;

9. Aguarde o processamento noturno da atualização cadastral  antes de enviar  proposta para 
cliente cujas informações de renda tenham sido atualizadas.

Páginas úteis:
http://www.receita.fazenda.gov.br - para pesquisar CPF
www.pronaf.gov.br - para pesquisar DAP (opção DAP por municípios)

http://www.receita.fazenda.gov.br/


CFC – CONFIGURAÇÃO INICIAL

1. CONVENIO FORMALIZADO (AGÊNCIA) – Banco gera o primeiro arquivo de Retorno e envia 
para a chave do Gerenciador Financeiro da entidade conveniada (contém os dados do Ponto 
de Operação;

2. CONVENIADO  RECEBE  PRIMEIRO  ARQUIVO  DE  RETORNO  via  Gerenciador 
Financeiro/AASP (transferência de arquivos/retorno por contrato), processa no aplicativo CFC. 
É gerado automaticamente arquivo de remessa, que deve ser enviado ao Banco também via 
Gerenciador Financeiro. Receba este arquivo até o 5º dia útil após a disponibilização. Do 6º dia 
útil  ao  30º  dia  corrido,  o  próprio  conveniado  pode  comandar  o  refazimento  (opção 
"Transferência  de  arquivos"/"Consulta  contratos  com  retorno",  considere  como  número  do 
contrato o número do ponto de operação).  Depois do 30º dia corrido,  solicite à agência o 
cadastramento de novo ponto de operações;

3. BANCO  RECEBE  PRIMEIRA  REMESSA  -   (confirmação  da  configuração  do  ponto  de 
operação). Automaticamente é gerado arquivo retorno para a entidade conveniada, com os 
parâmetros do convênio, como linhas de crédito, itens financiados, municípios atendidos, etc;

4. CONVENIADO RECEBE SEGUNDO ARQUIVO RETORNO – Dependendo do tamanho deste 
arquivo, o processamento pode demorar algumas horas. Após o processamento deste arquivo 
é gerado o segundo arquivo remessa para transmissão ao Banco, confirmando a instalação do 
convênio; 

5. BANCO RECEBE SEGUNDO ARQUIVO REMESSA – e desbloqueia o Ponto de Operação 
para  iniciar  o  registro  de  informações  de  financiamentos.   Cerca  de  2  horas  após  o 
recebimento pelo  Banco é gerado arquivo  retorno confirmando o desbloqueio  do ponto de 
operação.



MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS DO CFC

SINCRONIZAÇÃO DA BASE DE DADOS

 Solicite  a  sincronização  de remessas quando ocorrer  problema com o recebimento  de 
algum arquivo de retorno ou o envio de algum arquivo de remessa que cause erros de seqüencial. 
Por exemplo, ao se reinstalar o CFC recuperando uma cópia de segurança antiga da base de 
dados, ou quando ocorrer corrupção de dados em arquivo enviado ou recebido. A sincronização 
baixa para o CFC Micro o registro de arquivos enviados para o Banco e recebidos do Banco sem 
baixar o conteúdo dos mesmos.

 Para comandar a sincronização use a opção “Solicitar Sincronismo de Remessa” no menu 
“Transferência” do CFC. Será gerado arquivo de remessa que deve ser enviado ao Banco via 
Gerenciador Financeiro. O arquivo com a sincronização será gerado em cerca de 1 hora, e deve 
ser processado junto com os retornos disponíveis no computador. Ao final do processamento é 
gerado  arquivo  de  remessa  que  deve  ser  enviado  ao  Banco  via  Gerenciador  Financeiro  para 
desbloquear o ponto.

REFAZIMENTO DA BASE DE DADOS

O refazimento da base de dados deve ser solicitado quando:
• a base de dados instalada for completamente perdida (falha do computador ou do Windows 

que cause a perda dos dados, corrupção da base existente por vírus, etc);
• múltiplas perdas de arquivos recebidos causarem inconsistências na base.

IMPORTANTE: o refazimento de base só contém as informações sobre as propostas enviadas ao 
Banco (inclusive informações sobre recusas e deferimentos), e os cadastros recebidos no CFC nos 
últimos 60 dias (para solicitar os cadastros recebidos há mais tempo, siga o passo 11 abaixo).

1. verifique se o CFC está ativo. Se estiver, feche o programa;
2. acesse, via  Windows Explorer,  a pasta  "C:\BancoBrasil\CFC\Complementos" (se o CFC foi 

instalado em outra pasta, procure a pasta "Complementos" no local correspondente);
3. copie o arquivo " Cfcdb001.gdb" para a pasta " C:\BancoBrasil\CFC\Base", e confirme quando 

o Windows perguntar se deseja gravar o arquivo por cima do arquivo já existente;
4. solicite ao Suporte Técnico o refazimento da base de dados. Telefone: 3003-0500 (capitais e 

regiões metropolitanas) ou 0800-729-0500 (demais localidades);
5. procure no Windows Explorer a pasta " C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno" ou correspondente;
6. delete todos os arquivos dessa pasta cujos nomes comecem com "CFC";
7. como o sistema do Banco processa o comando do refazimento de base às 7:30, às 11:30 e às  

15:30, aguarde até o horário seguinte do processamento da base de dados para entrar no 
Gerenciador Financeiro para checar se o arquivo do refazimento foi disponibilizado;

8. receba no Gerenciador Financeiro o arquivo com a base gerada;
9. inicie o CFC e processe o arquivo do refazimento;
10. envie ao Banco o arquivo gerado ao final do processamento do refazimento;
11. solicite novamente ao Banco os cadastros dos clientes usados no CFC que não tenham sido 

recebidos no refazimento. A opção "Importar Cadastro CMR" no menu "Cadastro" pode ser 
usada para importar do CMR os dados dos clientes cujos cadastros serão solicitados (o CFC 
não importa os cadastros diretamente do CMR).



INCLUSAO DE PROPOSTA NO CFC

Aviso:  a  atualização  dos  cadastros  dos  clientes  com  base  em  informações  enviadas  pelos 
conveniados só é processada pelo sistema do Banco no final da noite. Quando for enviada ao 
Banco  atualização  cadastral  do  proponente,  aguarde  até  o  dia  útil  seguinte  para  enviar  a 
solicitação de financiamento.

1. Cadastro -> Pesquisa Cadastro Recebido BB -> Listar -> OK -> escolher a pessoa -> Avançar  
-> Verifique o Cadastro (aptidão, conta corrente, imóveis) se não houver problema, prossiga. 
Se houver, use o CMR para atualizar o cadastro ou solicite novo cadastro se o mesmo já foi  
atualizado no CMR ("Selecionar cadastro para Remessa");

2. Cadastro  ->  Manutenção  de  Produtividades  _  Listar  ->  OK ->  selecione  o  proponente  -> 
Avançar -> Incluir -> Pesquisar -> Marcar o item -> confirme -> Incluir -> ... -> 3 X -> Sair;

3. Proposta -> Custeio Agropecuário  -> Incluir  -> Convênio  -> Selecione -> OK -> Linhas -> 
Selecionar -> OK -> Listar -> OK -> Selecione o proponente -> Confirmar -> Avançar ->;

4. Itens -> Tipo Item (Lavoura ou Pecuária), digite nome (pode ser parcial) e clique em Pesquisar 
-> Selecionar -> Confirmar -> PROAGRO Sim / Não? -> Quantidade Hectares -> Safra 2007 -> 
2008 -> Data colheita -> Avançar -> 

5. Imóveis -> Selecione -> Confirmar -> Avançar -> Verificar valores -> Avançar -> Avançar ->. 
6. "CRONOGRAMA"  Verifique  data  vencimento  (solicite  informações  da  agência)  –  altere  se 

necessário -> Confirmar -> Avançar ->;
7. Garantias Pessoais -> Incluir -> Listar -> Todo arquivo -> OK -> selecione nome -> OK -> 

Avançar;
8. VALIDAR –> GRAVAR –> OK –> Sair -> SIM;

– Siga para "SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA REMESSA NO CFC".

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA REMESSA NO CFC

1. Transferência -> Selecionar propostas para remessa -> Listar -> OK -> Selecione as propostas 
-> GRAVAR -> OK -> SAIR.

2. Transferência -> Remeter para o Gerenciador Financeiro -> Confirmar -> Continuar

– Siga para "TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS NO GERENCIADOR FINANCEIRO"

SELECIONA CADASTRO PARA REMESSA NO CFC

1. Transferência -> Selecionar cadastro para remessa -> Listar -> OK -> Selecione os nomes  -> 
GRAVAR -> OK -> SAIR.

2. Transferência -> Remeter para o Gerenciador Financeiro -> Confirmar -> Continuar

– Siga para "TRANSMITIR ARQUIVOS NO GERENCIADOR FINANCEIRO"

TRANSMITIR ARQUIVOS NO GERENCIADOR FINANCEIRO

1. Transferência de arquivos -> Remessa -> selecione os arquivos  -> clique em Enviar.

RECEBER ARQUIVOS NO GERENCIADOR FINANCEIRO

2. Transferência de arquivos -> Retorno por contrato -> informe o número do PONTO -> OK -> 
marque os arquivos a receber -> clique no ícone Receber.


