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RESUMO 

As cooperativas de crédito rural são consideradas fundamentais para o desenvolvimento 
dos estabelecimentos rurais. O cooperativismo busca implementar o acesso ao crédito e 
permite a realização de inúmeros investimentos neste setor contribuindo para a 
permanência do agricultor no campo, geração de emprego e melhoria na qualidade de vida. 
Portanto, justifica-se a presente pesquisa. O objetivo principal é identificar qual a 
importância do crédito rural para o desenvolvimento da agricultura familiar e como as 
políticas públicas contribuem para esse crescimento. A metodologia utilizada na pesquisa foi 
realizada com a formatação de um questionário e aplicado junto aos cooperados da Cresol 
do município de Candói - PR, que utilizam o crédito em seus estabelecimentos. Há inúmeras 
linhas de crédito voltadas exclusivamente para melhoria no processo produtivo e, as 
cooperativas de crédito estão contribuindo para esse desenvolvimento através da liberação 
de recursos voltados a investimentos no campo disponibilizando todo suporte necessário, 
através de informações e conhecimentos repassados aos agricultores. Outro fator que 
contribui para a melhoria dos estabelecimentos é necessidade indispensável de que ocorra 
uma boa assistência técnica, para orientar o agricultor a realizar o investimento de maneira 
correta para atingir os resultados esperados ao final do processo produtivo.  

 
Palavras-chave:  Cooperativismo, Conhecimento, Informação, Crédito. 
 
ABSTRACT  

The rural credit cooperatives are considered fundamental for the development of rural 
properties. The cooperativism search implement access to credit and allows the realization of 
numerous investments in this sector contributing to the permanence of the farmer in the field, 
the generation of employment and improvement in quality of life. Therefore, justifies the 
present research. The main objective is to identify what the importance of rural credit for the 
development of family farming and as public policies contribute to this growth. The 
methodology used in this research was performed with the formatting of a questionnaire and 
applied among the cooperative members of Cresol municipality of Candói, that use the credit 
in their properties. There are numerous credit lines oriented exclusively to improvement in 
the productive process and, credit cooperatives are contributing to this development through 
the release of features aimed to investments in the field providing all necessary support, 
through information and knowledge passed on to farmers. Another factor that contributes to 
the improvement in property is vital need of that occurs a good technical assistance, to guide 
the farmer to carry out the investment in the correct way to achieve the expected results at 
the end of the productive process. 
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1   INTRODUÇÃO 

 
O trabalho terá o seu desenvolvimento voltado para o agronegócio e será 

realizado no município de Candói PR, em parceria com o Sistema Cresol de Cooperativas 
de Crédito Rural com Interação Solidária – CRESOL - CANDÓI. 

O sistema Cresol, ao longo dos anos, tem desenvolvido inúmeros trabalhos 
neste setor que é considerado uma das áreas que está em constante desenvolvimento, na 
qual agricultores familiares têm como objetivo principal somente a produção enquanto que a 
parte administrativa não são consideradas no empreendimento.  

A pesquisa justifica-se pela importância que o crédito rural tem para a 
agricultura familiar e os ganhos proporcionados pela utilização desse recurso, além de 
outras possibilidades, dentre as quais destaca-se: aumento da renda e da qualidade de vida, 
valorização do agricultor familiar e a sua permanência no campo e identificar como estão 
sendo estabelecidas as políticas públicas nas linhas de crédito disponibilizadas aos 
agricultores familiares.  

O objetivo do estudo é identificar qual a importância do crédito rural para o 
desenvolvimento da agricultura familiar e como as políticas públicas contribuem para esse 
crescimento. Também terá como objetivo verificar a importância do crédito rural; averiguar 
como estão as políticas públicas voltadas para o crédito rural; identificar o desenvolvimento 
do agricultor familiar; analisar possíveis dificuldades e entraves do agricultor com o acesso 
ao crédito na instituição financeira; verificar e analisar problemas encontrados pelo agricultor 
na aplicação do recurso e, identificar em qual atividade o agricultor está investindo para 
melhoria de sua renda. 

O acesso ao crédito é uma ferramenta pela qual os agricultores podem 
desenvolver suas atividades, custear suas despesas de produção e diversificar com a 
implantação de novos meios alternativos de fonte de renda. 

As Cooperativas de Crédito Rural, pertencentes ao Sistema Cresol, são 
constituídas somente por agricultores familiares, que são os responsáveis pela 
administração e condução da cooperativa. A Cresol conquistou seu espaço no mercado 
financeiro pela sua maneira de atuação no desenvolvimento de trabalhos que atendam aos 
propósitos e interesses estabelecidos pelos agricultores. 

A CRESOL Candói desenvolve inúmeros trabalhos para proporcionar aos 
associados uma diversidade de produtos e serviços, sempre com o intuito de promover a 
interação entre associado e a cooperativa, busca o desenvolvimento sustentável e 
econômico, bem como o fortalecimento do quadro social e a permanência da cooperativa 
como agente financeiro. 

Tendo em vista que todos os setores do agronegócio necessitam de um 
controle permanente de suas atividades e, por isso a necessidade de se fazer o diagnóstico 
dos fatores que estão ligados dentro e fora dos estabelecimentos dos produtores, quais 
sejam: fatores sociais, econômicos, financeiro, produção, comercialização, qualificação da 
mão de obra existente, entre outros relacionados com a atividade. 

Atualmente uma das atividades do agronegócio de maior importância para 
subsistência dos estabelecimentos rurais é a atividade leiteira. Esta atividade é a 
responsável pela permanência das famílias de pequenos produtores no meio rural. A 
implantação da atividade leiteira envolve uma análise detalhada de todos os seus 
seguimentos, com o objetivo de identificar quais são seus pontos fortes e pontos fracos. 

A assistência técnica tem como funções: auxiliar o produtor para uma análise 
concreta da viabilidade do empreendimento, orientar na realização e condução de todo 
processo de implantação, necessidade que a assistência técnica não seja apenas na 
implantação do projeto, mas que realize um trabalho capaz de acompanhar e auxiliar os 
produtores sobre a melhor maneira de conduzir a atividade dentro e fora do 
estabelecimento e orientações que auxiliem na comercialização do produto.  
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Ao finalizar toda a assistência, o esforço terá sua recompensa na 
comercialização dos produtos, oriundos da atividade agrícola, cujos valores são 
estabelecidos por um preço justo. Isso é possível através de orientações técnicas, 
principalmente aquelas relacionadas às melhorias no processo produtivo, visando adequar-
se a eventuais mudanças que venham a ocorrer no setor, dentro e fora da porteira do 
agricultor familiar. 
 
 
2    DESENVOLVIMENTO  

  
O Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária é 

fruto da expectativa dos agricultores familiares por acesso ao crédito e por uma vida digna e 
sustentável no campo. As cooperativas nasceram das experiências do Fundo de Crédito 
Rotativo - FCR. Esse fundo, financiado pela Cooperação Internacional - MISEREOR foi 
criado na década de 1980 e início dos anos 1990, no Sudoeste do Paraná, por um conselho 
de entidades populares da região (CENTRAL CRESOL BASER, 2016).  

Dessa experiência com o crédito rotativo e com o propósito de ampliar o raio 
de atuação do crédito, surgem em 1996, às primeiras Cooperativas de Crédito Cresol, sendo 
três no Sudoeste do estado do Paraná: Dois Vizinhos, Marmeleiro e Capanema e duas no 
Centro-Oeste: Pinhão e Laranjeiras do Sul. Na mesma época do nascimento do Sistema 
Cresol, foi criado pelo Governo Federal o PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar, importante ferramenta para estruturação das cooperativas e das 
famílias agricultoras (CENTRAL CRESOL BASER, 2016). 

A Cresol Candói constituiu-se em assembléia geral realizada em 23 de abril 
de 1999, está situada na região Centro-Oeste do Paraná, atualmente conta com 1618 
cooperados ativos na sua área de abrangência que compreende os municípios de Candói, 
Fóz do Jordão e Goioxim. A principal fonte de renda do município está no interior 
principalmente da agricultura familiar.  

A criação das primeiras cooperativas do sistema Cresol e o crescimento 
registrado logo nos primeiros anos de funcionamento até os dias atuais evidenciam a força 
da agricultura familiar e a importância desta classe para com o desenvolvimento da 
economia, sendo que a agricultura familiar até então, era excluída do sistema financeiro 
tradicional.  

Uma cooperativa tem como prioridade seus cooperados que são os donos do 
negocio, tudo que é feito sempre pensando em atender os interesses dos cooperados, os 
produtos e serviços são criados com taxas de juros reduzidas sempre com menor custo 
possível, pois com as cooperativas não tem fins lucrativos não precisão buscar altos lucros, 
e quando no encerramento do exercício de um ano as sobras são destinadas aos próprios 
cooperados obedecendo previamente algumas regras do estatuto de constituição da 
cooperativa.  

O sistema de cooperativa de créditos promove a utilização de inúmeros 
produtos e serviços destinados a atender as necessidades dos cooperados, permitindo o 
uso de recursos do governo através de programas criados exclusivamente para agricultura 
familiar 

A Cresol na qualidade de cooperativa de crédito rural é regulamentada pelo 
Banco Central – BACEN, que é uma entidade independente ou ligada ao Estado cuja função 
é gerir a política econômica, ou seja, garantir a estabilidade e o poder de compra da moeda 
de cada país e do sistema financeiro como um todo. Além disso tem como objetivo definir as 
políticas monetárias, taxa de juros e câmbio, entre outras e aquelas que regulamentam o 
sistema financeiro local.  

O crédito rural é uma das ferramentas que precisa ser fortalecida, e 
atualmente o que vem contribuindo para esse avanço são as políticas públicas 
desenvolvidas visando o crescimento do agricultor e a sua permanência no campo, através 
de linhas de crédito voltadas às suas necessidades tendo em vista o principio de taxas de 
juros reduzidas e bons prazos para pagamento. As principais entidades parceiras da Cresol 
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são: EMATER, Secretaria da Agricultura, Sindicatos, Associações e outras cooperativas do 
segmento.  

A agricultura no Brasil é um setor importante, amplo e complexo, que 
depende da elaboração de políticas públicas capazes de atender as necessidades do 
campo, tanto na agricultura como na pecuária. Três ministérios estão vinculados a ela: 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Ministério do Desenvolvimento 
Agrário - MDA e o Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA.  

A captação de recurso oficial repassados aos produtores associados da 
Cresol foi conquistado através de parcerias realizadas principalmente entre BNDES, Banco 
do Brasil, BRDE, Banco Central do Brasil, entre outros. 

Para o desenvolvimento e elaboração do artigo foram analisados diversos 
fatores inerentes a atividade dos cooperados associados. Por isso identificou-se 
aleatoriamente 15 produtores rurais que atendiam os objetivos da pesquisa. Com o auxílio 
de um questionário, que está dividido em questões pessoais e técnicas, procura-se 
identificar qual a importância do crédito rural para o agricultor familiar e de que forma as 
políticas públicas representam e contribuem para o avanço do setor agrícola.  

No anexo identifica-se o questionário utilizado para entrevistar os produtores 
associados à cooperativa de crédito rural CRESOL - Candói: 

 
 

2.1   Fundamentação teórica 
 

O desenvolvimento de um estudo depende dos pressupostos teóricos para 
esclarecer dúvidas e auxiliar no andamento da atividade que está sendo objeto de estudo. 

Todo ser humano convive com uma série de interações nos diversos setores 
da sociedade. A intensidade dessa dinâmica determina a qualidade de vida social, política, 
econômica e ambiental de todos, assim, como o processo construtivo do desenvolvimento 
local com menor ou maior abrangência. Neste sentido o governo desenvolve várias 
metodologias para propiciar a maior interação e inclusão das pessoas com as políticas 
públicas e programas governamentais, embora as mesmas nem sempre sejam 
compreendidas em sua amplitude e profundidade, devido à forma e condições como são 
executadas (INFOCOS, 2010, p. 47). 

Devido à necessidade de estabelecer uma política voltada para o 
fortalecimento da agricultura familiar de forma a agregar mecanismos com o objetivo de 
promover o desenvolvimento sustentável do setor, a partir de ações e estratégias que 
possibilitem o aumento da capacidade produtiva e a elevação da renda, visando à melhoria 
da qualidade de vida dos produtores familiares e a sua permanência na atividade que está 
inserido.  

 
De acordo com  Zimmermann (2013, p.10): 
 

Para a democracia o espaço público é por essência um local de conflito, 
onde seus participantes apresentam suas propostas, divergem e chegam a 
consensos possíveis. É também um local de disputa de projeto político de 
sociedade, onde se contrapõem modelos de desenvolvimento. Muito 
embora as políticas para agricultura familiar brasileira não sejam discutidas 
apenas nos espaços públicos, estes têm se mostrado uma boa saída para 
garantir a participação social nas políticas públicas, e até para garantir a 
convivência de modelos de desenvolvimento divergentes, porém, limitam-se 
a colocar em contato atores, em sua maioria, concordantes, sem que ocorra 
um embate de projeto político de sociedade para a agricultura nacional.  

 
Diante da necessidade eminente de se estabelecer políticas publicas capazes 

de realmente atender as necessidades do homem do campo, no que se refere a crédito, em 
1995 foi criado pelo governo federal o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), que se destina ao apoio financeiro das atividades agropecuárias e não 
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agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e 
de sua família. Ao longo desses vinte anos de surgimento o pronaf foi se reestruturando e 
adaptando, sempre com o objetivo de melhor atender às necessidades do pequeno 
agricultor familiar. 

Segundo Fornazier (2014, p.02), idealizador do artigo o avanço das políticas 
públicas para a agricultura familiar, traz uma análise muito importante sobre essa política, 
“Embora o PRONAF tivesse outros objetivos, como a comercialização e a infraestrutura, 
teve um papel importante no crédito rural. Possibilitou que muitos agricultores que antes não 
participavam das linhas oficiais de financiamento do crédito rural passassem a utilizar”.  

Com o passar do tempo e o sucesso do pronaf, criou-se novas linhas e 
modalidades de crédito para atender a uma demanda ainda maior de atividades que 
dependem desse recurso. A linha de crédito mais utilizada atualmente é o custeio agrícola e 
pecuário, destinados a custear as despesas necessárias para se conduzir a atividade 
agropecuária e os recursos de investimentos, tendo como carro chefe o pronaf mais 
alimentos, que tem o objetivo de atender a inúmeras finalidades voltadas à melhoria ou 
implantação de uma nova atividade.    

Para Silva (2012, p.4) autor do texto Políticas Públicas, Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Territorial, os resultados alcançados indicam que “O PRONAF vem 
contribuindo para o desenvolvimento das economias locais, em especial naqueles 
municípios com grande demanda por estes créditos, que servem como fonte de liquidez 
para a movimentação de suas atividades econômicas”. 

O Pronaf é um programa extremamente importante e necessário para o 
agricultor familiar, pois foi criado para fortalecer e valorizar a agricultura familiar, tendo em 
vista que antes do pronaf o produtor rural devido à escassez de recursos não tinha acesso 
ao crédito, não tinha condições de agregar valor aos seus produtos e entrar no cenário de 
mercado para competir com os demais produtores. 

Dentro do contexto da agropecuária brasileira a agricultura familiar se 
apresenta como uma categoria social expressiva. Além da importância econômica, também 
possui um papel fundamental na segurança alimentar e na questão demográfica do meio 
rural com grande influência na qualidade de vida no campo. 

Atualmente existe um número expressivo de famílias de agricultores que 
trabalham no meio rural que apenas possuem conhecimentos práticos das atividades não 
tendo os conhecimentos técnicos necessários para a melhor condução da atividade. 

 No entanto, cabe a Cresol como agente financeiro e representante da 
agricultura familiar, intervir neste processo e auxiliar no acesso ao crédito, disponibilizando 
todo suporte necessário para condução da atividade.  

Esse procedimento deve ocorrer desde a implantação até a finalização do 
projeto com orientações técnicas, utilização de linhas de créditos disponibilizadas nos 
programas existentes que atenda às necessidades do agricultor para custear as despesas 
necessárias na realização da atividade, visando à satisfação do agricultor e a sua 
permanência no campo, na conquista de seus objetivos. 

 
 

3     Metodologia  
 

No processo de desenvolvimento da pesquisa foi realizado um questionário 
com 9 perguntas sobre a atividade desenvolvida pelos proprietários, linhas de crédito da 
CRESOL e assistência técnica, que foi aplicado durante as entrevistas com os associados 
da cooperativa Cresol Candói/PR.  

Foram entrevistados um total de 15 associados da CRESOL, sendo que um 
dos critérios utilizados na escolha dos entrevistados, depende do associado ter utilizado 
algum tipo de recurso de repasse na linha de investimento na cooperativa. A forma de 
seleção dos entrevistados foi aleatória conforme a disponibilidade do agricultor para 
responder as perguntas e que atenda os requisitos necessários para com o objetivo da 
pesquisa.  
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 Os dados relacionados à pesquisa foram coletados no município de Candói - 
PR, na Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária – CRESOL Candói, localizada 
na Rua Manoel Lopes de Oliveira, centro nº 2715, entre o período de fevereiro de 2016 a 
final de abril de 2016. 

 Durante o desenvolvimento do artigo foram analisados todos os objetivos 
específicos do projeto, visando extrair o máximo de informações possíveis do agricultor 
familiar, como ele avalia o uso do crédito rural na propriedade, bem como as vantagens 
proporcionadas pela aplicação de determinado investimento, melhoria na qualidade de vida, 
desenvolvimento da propriedade, se o acesso ao crédito contribuiu com a permanência do 
agricultor no campo. 

As dificuldades encontradas, os pontos fortes e os pontos fracos, principais 
ramos de atividades que o agricultor investe recursos, qual a importância do crédito rural 
para desenvolvimento da agricultura familiar como um todo e como as políticas públicas 
contribuem para esse crescimento, entre outros fatores que foram utilizados como objetos 
de analise. 

Após o preenchimento e coleta de todos os questionários, os mesmos foram 
analisados comparativamente e a partir da análise e utilização de alguns critérios para 
identificar o perfil de cada agricultor entrevistado, fez-se uma análise das respostas 
informadas.  

A partir de todos esses dados coletados foi possível identificar qual a 
importância do crédito rural e das políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura 
familiar no município de Candói, na opinião dos entrevistados.  

Também foi possível responder a todos os objetivos propostos, visando uma 
análise de dados voltados unicamente ao agricultor familiar que desenvolve algum tipo de 
atividade na propriedade e que tenha acessado a linha de PRONAF investimento. 

 
 
4   Resultados 

 
Após analisar as respostas obtidas dos cooperados fez-se uma análise e 

compilação dos dados para cada resposta do questionário, sempre levando em 
consideração a opinião do entrevistado. A seguir são transcritos os dados coletados de cada 
pergunta e resposta.  
 
Questão 1: Contribuição do crédito rural para o desenvolvimento dos estabelecimentos 

rurais no município de Candói/PR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  Gráfico 1: Crédito – Desenvolvimento 
  Fonte: Dados da Pesquisa 
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A agricultura familiar tem como principal aliado para o desenvolvimento das 
atividades agropecuárias o uso do crédito rural, criado a partir das políticas públicas 
estabelecidas para a classe.  

Dentro da pesquisa realizada 85% dos entrevistados relataram que o crédito 
contribuiu muito para o desenvolvimento de suas atividades.  

Por meio do crédito rural tornou-se possível a aquisição de produtos 
necessários no dia a dia, propiciando através dos investimentos a melhoria das estruturas 
para o desenvolvimento das atividades agropecuárias, compra de máquinas e 
equipamentos, correção de solo, pastagens, aquisição de matrizes, entre outros itens 
passiveis de financiamento, além dos recursos para custeio agrícola e aquisição de insumos 
para plantio de milho, soja, feijão, trigo, entre outros. Também recursos para o custeio 
pecuário na aquisição de produtos necessários para condução e manutenção da atividade 
pecuária.  

Já para 10% dos entrevistados houve sim um desenvolvimento nas 
atividades, mas que o crédito não teria sido o responsável, pois o que possibilitou esse 
desenvolvimento foi à utilização adequada dos recursos disponíveis, através da orientação 
técnica no manejo correto para condução tanto da agricultura quanto na pecuária. 
 
Questão 2: Orientação e acompanhamento técnico das atividades dos estabelecimentos 

rurais de Candói/PR. 
 

35%

65%

sim

não

 

Gráfico 2: Orientação técnica 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No desenvolvimento de qualquer atividade sempre há necessidade da 
aplicação de algumas técnicas para que ocorra o desenvolvimento adequado. Embora o 
produtor tenha experiência prática, em certos momentos vai precisar do auxílio da 
assistência técnica, sendo a oportunidade para que o técnico proponha ao produtor os 
mecanismos necessários para atingir o desenvolvimento adequado da atividade.  

Nas respostas obtidas, 65% dos entrevistados, revelam que não recebem 
acompanhamento adequado para a condução da atividade, ou seja, existe uma grande 
possibilidade do cooperado não atingir seus objetivos com a atividade e, futuramente terá 
dificuldades financeiras de honrar com suas obrigações. No entanto 35% relataram estar 
recebendo acompanhamento e orientações técnicas para condução de suas atividades. 

 
Questão 3: Contribuição das políticas públicas para o crescimento do agronegócio e do 

município como um todo. 
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Gráfico 3: Políticas públicas – Agronegócio  
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O setor agropecuário, voltado principalmente à agricultura familiar, necessita 
permanentemente da busca de políticas públicas direcionadas às atividades 
desempenhadas em seu estabelecimento. 

Segundo o questionário aplicado, 90% dos entrevistados concordam que a 
agricultura está crescendo e desenvolvendo em virtude das linhas de créditos e programas 
oferecidos pelo governo federal. Essa disponibilização, segundo relato dos agricultores 
propicia o desenvolvimento e o aumento de suas atividades e a permanência dos familiares 
no campo.  

Esse desenvolvimento no campo está diretamente ligado com o crescimento 
do comércio no município como um todo, pois tudo o que é produzido no campo vai para 
cidade. As atividades movimentam as cooperativas do setor para o beneficiamento, 
industrialização e comercialização do produto, que por sua vez gera emprego e arrecadação 
para o município. 

O agricultor ao vender sua produção procura aplicar parte de seus recursos 
no comércio local, tanto na aquisição de produtos para sua atividade quanto para o 
consumo familiar, gerando com isso o desenvolvimento do comércio na região.  

 
Questão 4: Principais atividades desenvolvidas nos estabelecimentos rurais. 
 

55%

15%

20%
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Gráfico 4: Atividade – Estabelecimento  
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Nos estabelecimentos pesquisados, a atividade leiteira é a principal atividade 
desenvolvida, totalizando 55% dos entrevistados, demonstrando a importância que a 
pecuária leiteira representa para os pequenos e médios estabelecimentos rurais, tornando-
se em muitas delas a principal fonte de renda do produtor.  

Para 15% dos estabelecimentos têm como principal fonte de renda a 
atividade de corte, na maioria das vezes isso ocorre, pelo tipo de topografia do terreno que 
não é favorável para outras atividades e o gado de corte, por ser mais rústico se adapta bem 
a essas áreas de terra, tornando uma ótima fonte de renda. 

A atividade de grãos representa 20% da principal fonte de renda, sendo elas: 
soja, milho, feijão, trigo, entre outras culturas. E para 10% dos entrevistados tem sua 
principal fonte de renda proveniente de outras atividades, tais como: prestação de serviços 
para terceiros e cultivo de hortifrutigranjeiros.  

 
Questão 5: Nível de satisfação do produtor com as linhas de créditos disponíveis. 
 

10%

90%

insatisfeito

satisfeito

 

Gráfico 5: Satisfação – Linhas de crédito  
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A cooperativa busca permanentemente atingir o maior número possível de 
cooperados satisfeitos, tanto no acesso aos créditos de repasse recurso do governo, quanto 
nos recursos próprios e nos produtos e serviços disponibilizados pela cooperativa.  

Dos cooperados entrevistados, a grande maioria 90% afirmou estar satisfeito 
com as linhas de créditos de repasse disponíveis atualmente na cooperativa, pois as 
mesmas estão atendendo as necessidades do dia a dia do agricultor familiar e 
consequentemente está contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento das 
atividades agropecuárias realizadas nos estabelecimentos.  

 
Questão 6: A atividade financiada está tendo liquidez suficiente, ou é necessário dispor de 

outros recursos para cumprir com a obrigação. 
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65%

35%

sim

não

 

Gráfico 6: Liquidez – Obrigação   
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Para 65% dos entrevistados a atividade financiada está tendo liquidez 

positiva, ou seja, está se pagando e dando o retorno esperado. 
 Em 35% dos entrevistados colocaram que muitas vezes é necessário utilizar 

de outra fonte de renda para saldar com as obrigações contraídas por uma determinada 
atividade. O motivo, segundo os agricultores, é o custo muito alto da atividade, máquinas, 
equipamentos, estruturas, e os gastos para condução da atividade que compromete um 
percentual muito elevado, ou seja, o custo é alto e o retorno é baixo e em longo prazo por 
isso muitas vezes se faz necessário dispor de outra fonte de renda para auxiliar a que está 
sendo paga. 

Também se observou que parte dos produtores que relataram que a atividade 
em si não está se pagando, isso é bastante visível quando o agricultor acaba 
comprometendo sua renda mais do que deveria, não tem controle financeiro adequado para 
condução da atividade e não há planejamento com as parcelas dos financiamentos que irão 
vencer, ou seja, o agricultor em alguns casos acaba comprometendo uma mesma fonte de 
renda para mais de uma obrigação financeira, elevando muito o percentual de 
endividamento sobre determinada renda. 

 
Questão 7: Expectativas com a implantação do projeto. 
 

80%

20%

aumento de renda

diversificação
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Gráfico 7: Expectativas com projeto  
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Quando se faz um investimento é necessário que haja uma expectativa sobre 
o mesmo. No caso analisado, 80% dos produtores apontaram como sendo seu principal 
objetivo para com a implantação do projeto o aumento da renda familiar, atualmente a 
atividade leiteira é a que mais gera renda na propriedade, além de ser uma das poucas 
atividades que é possível obter uma renda mensal.  

Já 20% dos entrevistados buscam através do acesso ao crédito diversificar 
sua propriedade, para aproveitar o máximo possível do terreno disponível, utilizando-se de 
atividades diferentes das já existentes na propriedade, pois como a maioria dos 
estabelecimentos da região é acidentada, com muitos morros, e a diversificação permite o 
uso dessas áreas por outras atividades. 

 Foi mencionado nas entrevistas como, a utilização dessas áreas para a 
criação de animais de outras espécies como à pecuária de corte que possui animais mais 
rústicos que se adaptam bem a essas áreas de terreno, criação de caprinos, atividades 
agrícolas como reflorestamento, entre outras inúmeras atividades que podem ser 
implantadas na propriedade com a intenção de diversificar. 

 
Questão 8: Permanência do agricultor no campo através do crédito rural. 
 

80%

20%

sim

não

 

Gráfico 8: Crédito – Permanência no campo  
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A permanência das famílias no meio rural, a cada dia se torna menor, muitas 
vezes pelo desinteresse, falta de estímulo, desconhecimento de atividades que podem ser 
desenvolvidas na sua propriedade ou pela ilusão de buscar uma vida melhor na cidade, e, 
entre outros fatores que fazem o agricultor familiar vender a sua propriedade e se deslocar 
para os grandes centros.  

Conforme mostra o gráfico 8, em 80% dos casos analisados o crédito foi o 
fator determinante para a permanência no campo, pois segundo relatado pelos agricultores 
entrevistados, o acesso ao crédito, principalmente o PRONAF, permitiu que o produtor 
investisse na sua propriedade, na aquisição de produtos e materiais necessários para 
ampliar ou dar inicio a uma nova atividade.    
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Questão 9: Dificuldades enfrentadas pelo produtor. 
 

70%

20%

10%

clima da região 

instabilidade nos preços

outros

 

Gráfico 9: Principais dificuldades  
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Com relação às principais dificuldades enfrentadas pelo produtor, verifica-se 
que 70% deles identificam fatores climáticos como o principal obstáculo para produzir. A 
região em que estão situados os estabelecimentos rurais é uma das mais frias do estado, no 
período de inverno principalmente nos meses de junho e julho as temperaturas atingem em 
grande parte dos seus dias temperaturas muito baixas.  

As pastagens são devastadas por geadas e em alguns casos até mesmo por 
leves nevascas. E, junto com o frio, o produtor tem um aumento significativo nos seus 
custos de produção e em alguns casos o preço não acompanha o aumento dos custos e a 
menor produtividade. 

A instabilidade dos preços está diretamente ligada à sazonalidade da 
produção. Os preços pagos ao produtor em cada época do ano são sempre influenciados 
pela lei da oferta e da procura. Em épocas de menor produção basicamente no inverno os 
preços aumentam e quando há maior produção no verão eles baixam e nas demais épocas 
do ano os preços não sofrem grandes oscilações. 

 
 

5     CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nos resultados obtidos durante a aplicação do questionário, ficou 
evidente a necessidade de algumas melhorias, iniciando pela cooperativa que na qualidade 
de agente fomentador de crédito, deve através das linhas de créditos disponíveis identificar 
possíveis empreendedores que atuem no meio rural, independente da atividade que 
exerçam e, auxiliá-los na realização do processo produtivo, seja através de melhorias ou na 
implantação de uma nova atividade. 

Verificou-se a importância que uma boa política pública tem para o 
desenvolvimento do setor agrícola. Na atualidade inúmeras linhas de crédito são 
disponibilizadas para o agricultor familiar, muitas destas foram conquistadas com o 
desenvolvimento de conflitos e esforços pelos agricultores que buscaram novas linhas de 
créditos com juros e prazos diferenciados capazes de realmente atender a necessidade no 
campo. O que fica evidente e muito claro é que as políticas públicas contribuíram e muito 
para a permanência do agricultor no campo através do acesso ao crédito, de forma justa e 
igualitária para com a classe, o que melhorou a qualidade de vida da agricultura familiar 
como um todo. 
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Para o sucesso da atividade é necessário todo um planejamento do processo 
produtivo, através de uma gestão focada não só nos aspectos internos dos 
estabelecimentos, mas também dos fatores inerentes a atividade, os quais devem ser 
analisados durante e depois do planejamento concretizado, para que seja possível ter maior 
controle sobre todos os fatores que está acontecendo na propriedade e buscando sempre 
se adaptar a eventuais mudanças que ocorram no setor. 

Fica a sugestão para que a cooperativa da Cresol de Candói realize um 
trabalho focado não somente na realização de projetos e liberação de crédito, mas 
principalmente no acompanhamento de todo processo produtivo, através da assistência 
técnica efetiva que auxilie o produtor na gestão de sua propriedade para que se cumpra o 
planejado evitando o desperdício do crédito. Certamente a grande maioria dos problemas 
identificados durante as entrevistas seriam solucionados apenas com uma medida corretiva 
determinando o caminho para o sucesso, se realizado corretamente ou do fracasso caso 
não realizado ou apenas colocado no papel, gerando prejuízo para o cooperado e prejuízo 
para cooperativa. 

Em aspectos gerais o agronegócio está evitando o êxodo rural e garantindo a 
esses produtores um rendimento mensal e com isso possibilitando assim que o homem do 
campo e sua família viva com mais dignidade e que participe efetivamente do convívio em 
sociedade.  

No sistema cooperativo voltado à agricultura familiar há muito campo de 
trabalho, incluindo o ramo do agronegócio e as atividades desenvolvidas nos 
estabelecimentos rurais, que necessitam de profissionais que atuem na área, prestando 
uma assistência de boa qualidade, aliada com a parceria entre CRESOL na qualidade de 
instituição financeira de crédito rural e os agentes de repasse do governo Federal, na busca 
de promover permanentemente o desenvolvimento de políticas públicas que venham a 
suprir todas as necessidades enfrentadas pelo agricultor familiar.  

Para buscar estes nichos de mercado, propiciando crescimento profissional e 
econômico e, possibilitando que o produtor rural tenha a oportunidade de se desenvolver e 
gerar mais renda agregando mais valor ao seu produto e conhecer que tão importante 
quanto produzir é extremamente necessário conhecer cada passo de um todo do processo, 
por mais simples que seja, buscando novas oportunidades, conhecer suas fraquezas, 
superar as dificuldades, adaptar quando necessário fazendo com que a pequena 
propriedade rural se torne viável socioeconomicamente.       
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ANEXO 
 

Questionário utilizado nas entrevistas dos cooperados CRESOL-CANDÓI 
 

1. O acesso ao credito rural contribuiu para o desenvolvimento da atividade? 
 

(   ) sim 
(   ) não 
(   ) parcialmente 

 
2. O produtor recebe algum tipo de acompanhamento técnico para condução da 

atividade? 
 
(   ) sim 
(   ) não 

 
3. Na atual conjuntura as políticas públicas estão contribuindo para o crescimento do 

agronegócio e do município como um todo? 
 
(   ) sim 
(   ) não 

 
4. Qual é a principal atividade desenvolvida na propriedade? 

 
(   ) pecuária leiteira  
(   ) pecuária corte 
(   ) grãos  
(   ) outros 

 
5. Qual o nível de satisfação do produtor com as linhas de créditos de repasse      

disponíveis atualmente na cooperativa? 
 
(   ) insatisfeito 
(   ) satisfeito 

 
6. A atividade financiada está tendo liquidez suficiente para com o empreendimento, 

ou é necessário dispor de outros recursos para cumprir com a obrigação? 
 
(   ) sim 
(   ) não 

 
7. Quais expectativas com a implantação do projeto? 

 
(   ) aumento da renda 
(   ) diversificação 

 
8. Em tua opinião, o acesso ao crédito rural possibilitou a permanência do agricultor no 

campo? 
 
(   ) sim 
(   ) não 
 

9. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo produtor? 
 
 


