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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo principal analisar dados de como a agricultura familiar vem 
sendo desenvolvida e fortalecida por meio do apoio da Cooperativa de Crédito Rural com 
Interação Solidária (Cresol), com cooperados do Município de Prudentópolis. O estudo teve 
como base a análise de dados do Sistema Cresol, de cooperados ativos no período de 2010 
a 2016. Em relação aos procedimentos metodológicos utilizados na presente pesquisa, se 
caracteriza como descritiva, bibliográfica, estudo de caso e documental. Ao final do estudo 
foi possível verificar como a Cooperativa de Crédito pode ter influência na qualidade de vida 
do agricultor familiar, no aumento da produção de alimentos, com impacto direto na renda 
familiar e no fortalecimento da agricultura familiar.  
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Desenvolvimento, Cooperativa, Estudo. 
 

Abstract 
This work has as main objective to analyze data such as family farming has been developed 
and strengthened through the support of the Rural Credit Cooperative with Solidarity 
Interaction ( Cresol ) with cooperative members of the Municipality of Prudentópolis . The 
study was based on the Cresol System data analysis , asset cooperative in the period 2010 
to 2016. Regarding the methodological procedures used in this study is characterized as 
descriptive, literature , case study and document . At the end of the study it was possible to 
see how the Credit Union can influence the quality of life of family farmers , increased food 
production, with direct impact on family income and the strengthening of family farming . 
 
Keywords: Family Agriculture Development Cooperative Study. 
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1.          INTRODUÇÃO 

 

A Cooperativa é uma ponte de acesso ao crescimento e desenvolvimento do 

produtor rural na agricultura familiar. O estudo sobre a contribuição da cooperativa é 

extremamente importante, pois, mesmo com um crescimento no cooperativismo, uma parte 

da população não considera como a instituição contribui para seu desenvolvimento no 

campo. O estudo tem o intuito de apresentar o papel das Cooperativas de Crédito no auxílio 

para a produção e lucratividade das propriedades rurais. Para tanto, tem foco na 

Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol). 

O Sistema Cresol, além de uma instituição financeira, é considerada uma 

referência de força da agricultura familiar. Tem como missão promover a inclusão social da 

Agricultura Familiar, com acesso a linhas de crédito, assistência financeira aos associados, 

melhoria de condições de vida da família, estimular a produção e a produtividade rural, 

contribuindo com a permanência do homem no campo. (Cresol, 2014). 

Conforme Buainain (2006, p. 94): 

 
O grau de organização e participação dos produtores familiares em 
organizações sociais, como as cooperativas e associações de produtores, 
tem impacto direto sobre a capacidade de adoção de novas práticas, 
produção e eficiência do uso dos recursos. De um lado, a associação de 
interesses pode viabilizar o acesso a tecnologias e serviços que não 
estariam disponíveis para o produtor individual. Não se trata de escala, mas 
de acesso para aquisição. Em muitos casos também permite alcançar o 
patamar e a escala mínima exigida para viabilizar a adoção de 
determinadas opções produtivas e realizar certos investimentos — 
construção de instalações de armazenagem, utilização de máquina, 
implantação de infraestrutura básica de irrigação, etc. —, assim como o uso 
eficiente desses recursos. De outro lado, a organização geralmente resulta 
em mais e melhor informação, em amparo dos mecanismos coletivos de 
planejamento e em gestão das atividades. 

 

Diante disso, a pesquisa tem como base a seguinte questão: de que maneira 

as Cooperativas de Crédito podem atuar no apoio para o desenvolvimento e fortalecimento 

da agricultura familiar? 

As cooperativas de crédito são um instrumento de desenvolvimento regional. 

O objetivo geral do estudo foi de analisar dados de como a agricultura familiar vem sendo 

desenvolvida e fortalecida por meio do apoio da Cooperativa de Crédito Rural com Interação 

Solidária (Cresol), com cooperados do Município de Prudentópolis. Para tanto, o estudo teve 

como base a análise de dados do Sistema Cresol de Prudentópolis, de cooperados ativos 

no período de 2010 a 2016. 

A estrutura do artigo é composta em quatro seções, iniciando com a 

introdução e logo após fundamentação teórica, em seguida a metodologia, a análise dos 

dados e, por fim, as considerações finais do estudo. 



3 
 

 

 

2.   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Muller (2014, p. 65), no Brasil a modernização da agricultura foi 

impulsionada pelo processo de industrialização que se consolidou por volta de 1950. O autor 

ainda afirma que “Esta modernização proporcionou a introdução de máquinas, agroquímicos 

e de outras ferramentas no campo, possibilitando aumentar a produção e renda dos 

agricultores” (MULLER, 2014, p. 66). A Agricultura Familiar é uma opção de vida 

sustentável, um lugar de oportunidades e de crescimento, e vem a cada ano mostrando seu 

valor e importância para o desenvolvimento do país. “O ano de 2014 foi decretado 

oficialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Ano Internacional da 

Agricultura Familiar, em uma iniciativa para reposicionar esse sistema no centro das 

políticas agrícola, ambiental e social.” (BERTÉ, 2014, p. 1). 

De acordo com a Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006, define Agricultura 

familiar da seguinte forma: 

 
 Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a 
qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize 
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha 
percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do 
seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 
Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 
família. § 2o São também beneficiários desta Lei: I - silvicultores que 
atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste 
artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo 
sustentável daqueles ambientes; II - aqüicultores que atendam 
simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo e 
explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha (dois 
hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, 
quando a exploração se efetivar em tanques-rede; III - extrativistas que 
atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do 
caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, 
excluídos os garimpeiros e faiscadores; IV - pescadores que atendam 
simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do caput 
deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente; V - povos 
indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 
incisos II, III e IV do caput do art. 3º; VI - integrantes de comunidades 
remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades 
tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput 
do art. 3º. (BRASIL, 2006) 
 

O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que 

abastece o mercado brasileiro, sendo: mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), 
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leite (58%), carne de aves (50%) e milho (46%). Esses são alguns grupos de alimentos com 

forte presença da agricultura familiar na produção. (PORTAL DO BRASIL, 2015). 

Para Andrioli (2008, p. 1): 

 
A agricultura familiar é constituída por famílias de agricultores que com o 
seu próprio trabalho vêm produzindo alimentos. São duas características 
importantes a destacar: a) na agricultura familiar é o próprio trabalho da 
família que é responsável pela geração de valor, diferente da agricultura 
patronal, na qual há uma relação típica de exploração de trabalho alheio de 
empregados ou trabalhadores assalariados; b) a agricultura familiar é 
responsável pela maior parte da produção de alimentos, principalmente por 
sua característica de integrar a produção e o consumo. 
 

Assim, a agricultura familiar apresenta em sua história importante papel no 

desenvolvimento econômico e social. Tem-se que 70% dos alimentos consumidos em todo 

o País advém da agricultura familiar, que é uma grande geradora de riquezas. “Tanto em 

países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, a agricultura familiar continua a 

ser a forma dominante de agricultura. Especialistas estimam em mais de 500 milhões o 

número de agricultores familiares no mundo inteiro.” (BERTÉ, 2014, p. 1). São milhões de 

brasileiros que consomem o que é produzido através do trabalho no campo.  

A agricultura familiar no Brasil, nas palavras de Diniz (2012, p. 9): 

 
[...] é definida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário como a atividade 
rural produtora de pequena escala, envolvendo o proprietário e sua família 
em áreas que variam em função da região geográfica da propriedade, 
consideradas em até quatro módulos fiscais. O módulo fiscal é uma unidade 
de medida expressa em hectare fixada para cada município, no estado do 
Paraná o módulo fiscal varia de 20 a 120 hectares. Na Agricultura Familiar a 
mão-de-obra é principalmente da própria família, e a renda familiar é 
predominantemente originada do próprio estabelecimento da família. 
Também são incluídos na definição os pescadores artesanais, os 
extrativistas, comunidades quilombolas e indígenas. 

  

Nesse sentido, a agricultura familiar vem a cada ano mostrando seu valor e 

sua importância para o desenvolvimento do País. Ela surgiu como possibilidade para o 

desenvolvimento econômico e sustentável no campo. Para Diniz (2012, p. 31), “[...] a 

Agricultura Familiar é a principal geradora de emprego no meio rural brasileiro. Da 

quantidade total de estabelecimentos rurais no Brasil, a ocupação da agricultura familiar é 

de 84,4 %.[...]”  

Diniz (2012, p. 35) ainda afirma que: 

 
A agricultura familiar é um importante instrumento de inclusão social e 
produtivo no meio rural brasileiro. Desde 2003, 4,8 milhões de brasileiros 
que vivem no meio rural saíram da situação de extrema pobreza, 
principalmente em função do aumento da renda gerada pelo trabalho na 
agricultura familiar, segmento econômico que responde por 74% das 

pessoas ocupadas no campo. 
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Portanto, a agricultura familiar é diversificada, “incluindo pessoas que vivem e 

exploram minifúndios em condições de pobreza e outras que estão inseridas no moderno 

agronegócio.” (MULLER, 2014, p. 66). Muller (2014), salienta ainda que essa diferenciação 

não advém somente da renda e acesso ao crédito, mas também da capacitação e do 

aprendizado adquirido. 

 

 

3              METODOLOGIA 

 

Para Vergara (2000), a pesquisa se apresenta em dois aspectos, quanto aos 

fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, este estudo caracterizou-se como descritivo, visto 

que descreve sobre a importância e a contribuição da Cooperativa no desenvolvimento da 

agricultura familiar, com apresentação de dados do sistema Cresol. É uma coleta e análise 

de dados que permite quantidade de informações de fatos do assunto investigado. 

Quanto aos meios, foi bibliográfica e documental. Nesse sentido, Gil (2002, 

p.45) afirma que: 

 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 
diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-
se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. 

 

É bibliográfica, pois no assunto abordado foram utilizados materiais 

disponíveis de acesso público, como artigos e dados publicados no site da Cooperativa, em 

revistas, com contribuição de vários autores. A pesquisa é também documental porque foi 

feito uso de dados do sistema de trabalho e relatórios da Cooperativa, não disponíveis para 

consultas públicas. Assim, para a coleta dos dados, utilizou-se de levantamento bibliográfico 

e registros da Cooperativa pesquisada, no intuito de verificar e analisar os dados, de forma 

que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema pressuposto. 

De acordo com Gil (2006), as pesquisas sociais abrangem um universo de 

elementos muito grande, impossível de considerá-las em sua totalidade. Em razão disso, 

que as pesquisas sociais se utilizam de amostras, ou seja, com uma pequena parte dos 

elementos que compõem o universo. Neste estudo, a pesquisa foi definida por amostra e 

estudo de caso, utilizando de dados referentes ao período do ano de 2010 ao mês de junho 

do ano de 2016. Teve como público alvo os sócios ativos comerciais do sistema da Cresol 

de Prudentópolis. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este Capítulo trata do levantamento dos dados objeto de estudo. Inicialmente, 

apresenta dados da Cresol Prudentópolis, em relação aos associados e programas para 

incentivo à agricultura familiar. No segundo tópico é apresentado o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), também responsável pelo fortalecimento da 

agricultura familiar. 

 

 

4.1 Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol) 

Prudentópolis 

 

De acordo com Mullher (2014, p. 67), “O sistema Cresol surgiu com o objetivo 

de enfrentar a má distribuição de renda no Brasil, oferendo além de diversos produtos 

financeiros a disposição dos associados o desenvolvimento e a inclusão social dos 

agricultores familiares no sistema financeiro.”  

Nesse sentido é que foi criada por pequenos agricultores a Cooperativa de 

Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol) de Prudentópolis. Iniciou suas atividades no 

dia 26 de maio de 2003, através da luta de um determinado número de agricultores 

familiares, que necessitavam de instituição que pudesse auxiliar no desenvolvimento da 

agricultura regional (Ata da Constituição, 2003). Tem sua sede na região central do 

município de Prudentópolis. 

No decorrer dos anos conquistou seu espaço em prol da agricultura familiar. 

No ano de 2010 teve a abertura do ponto de atendimento Cresol, no município de 

Guamiranga e no início de 2012 foi a vez do município de Ivaí. Já no início do ano de 2014 a 

Cresol inaugurou a unidade de atendimento no distrito de Ligação, interior de Prudentópolis. 

Hoje a Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol) se 

encontra em constante crescimento, promovendo o fortalecimento da interação solidária 

entre os cooperados, através de um crédito que gere desenvolvimento local e melhoria na 

qualidade de vida no campo.  

A Cresol Prudentópolis faz parte do conjunto de cooperativas do Centro-

Oeste e sua base regional localiza-se na cidade de Guarapuava. Tem como central de 

serviços a Cresol Baser, que possui sede na região Oeste do Paraná, na cidade de 

Francisco Beltrão. Esta tem como objetivo a fiscalização e apoio das atividades da Cresol 

Prudentópolis.  
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Atualmente está com 13 anos de atuação, contando com 04 unidades de 

atendimento. O número de associados da Cooperativa de Crédito Rural com Interação 

Solidária (Cresol) Prudentópolis, juntamente com seus pontos de atendimento já abertos, 

totalizam 2.242 (dois mil, duzentos e quarenta e dois) associados. (CRESOL, 2016). 

A evolução do quadro social no período analisado, de 2010 a 2016, com os 

sócios ativos da sede Cresol Prudentópolis pode ser observada no Gráfico 1. Através 

desses dados, foi possível notar o aumento do número de sócios no decorrer dos anos, 

sendo que neste ano de 2016 a coleta de dados se refere à metade do ano. São dados do 

início do mês de junho e já apresentam um crescimento de 12%.  

 

Gráfico 1: Evolução do Quadro Social da Cooperativa Cresol Prudentópolis. 
Fonte: elaborado pela autora, baseado nos dados coletados na Cresol (2016). 
 

A cooperativa é fruto da participação coletiva. Através da interação e da 

participação ativa dos cooperados na gestão das cooperativas, o sistema Cresol atende a 

segmentos sociais não alcançados pelos bancos. A Cresol tem a missão de fortalecer e 

estimular a interação solidária entre os agricultores familiares.  

“Os valores de repasse em custeio e investimento representam o 

desenvolvimento do cooperado Cresol, onde cada real colocado na mão dos agricultores 

familiares atendidos pela Cresol, geram desenvolvimento em toda região em que a 

cooperativa está inserida.”(CRESOL, 2015, p. 1). 

A Cooperativa Cresol Prudentópolis, além de possuir esse elo com 

agricultores familiares, com as linhas de créditos disponíveis, também participa de um 

projeto que busca alternativas de renda aos agricultores. O objetivo é a melhoria da 

66; 12% 

69; 12% 

56; 10% 

94; 17% 
102; 18% 

108; 19% 

68; 12% 

Nº de associados 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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qualidade de vida dos agricultores, além da possibilidade de sair da fumicultura e ampliar a 

participação dos jovens e das mulheres no desenvolvimento local.  

Esse projeto foi desenvolvido pela Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab), em parceria com o Instituto Os Guardiões da Natureza (ING), que é uma 

organização não governamental, com objetivo da venda de produtos hortifrutigranjeiros. A 

Associação de Agricultura Sustentável de Prudentópolis e Região (AASPRUD), fundada em 

2005 por agricultores familiares, é responsável pela organização fornecedora e, desde sua 

fundação, recebe apoio da ING. (ZUB, 2012). 

O projeto pode se enquadrar tanto na categoria municipal quanto estadual. O 

valor depende da produção de cada família, cada agricultor familiar pode vender até R$ 9 

mil em produtos. O valor que o produtor recebe é 90%, sendo o restante (10 %) repassado 

para a ONG, com despesas na taxa de administração e gerenciamento do projeto. Os 

produtos são distribuídos em escolas, creches e hospitais. (ZUB, 2012). 

Entre as famílias que participam do projeto, em torno 150, são associados da 

Cresol Prudentópolis. Há participação expressiva de mulheres no projeto, sendo um 

percentual de 40%. Além disso, são inúmeros os produtos, como tempero verde, 

leguminosas e uma diversidade de frutas e verduras. O projeto tem como objetivo promover 

a agricultura familiar, abrir novos canais de comercialização dos produtos locais, aumentar a 

renda dos agricultores familiares, estimular e valorizar a produção desenvolvida pelos 

agricultores de Prudentópolis. (CRESOL, 2016). 

Enfim, a Cresol trabalha para que cada agricultor possa ter acesso às 

políticas e programas que estimulem e integrem ainda mais os cooperados na construção e 

transformação do meio rural. 

 

 

4.2 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf) 

 

Conforme ressalta Diniz (2015), O Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) é o principal programa desenvolvido pelo Governo Federal. Foi 

criado em 1996 e é uma das conquistas da agricultura familiar, “[...] considerado um marco 

na história das políticas públicas para o5campo, pois reconhece as especificidades do 

agricultor familiar na busca de alternativas que possam atendê-lo de forma diferenciada [...]” 

(DINIZ, 2015, p. 34-35). 

De acordo com o Banco Central do Brasil (2015, p. 1): 
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O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 
destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra 
familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais 
agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural 
ou em áreas comunitárias próximas. 

 

Para que o agricultor tenha acesso ao programa do Pronaf, deve possuir 

conta numa instituição financeira. Além disso, deve atender alguns requisitos como 

comprovar o enquadramento através da DAP (Documento de Aptidão ao Pronaf) válida. 

Conforme o BNDES (2016, p. 1), quem pode solicitar são os agricultores que: 

 
a) explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 

arrendatário, comodatário, parceiro ou concessionário do Programa 
Nacional de Reforma Agrária, ou permissionário de áreas públicas; 

b) residam na propriedade ou em local próximo; 
c) não disponham, a qualquer título, de área superior a quatro módulos 

fiscais, contíguos ou não, quantificados segundo a legislação em vigor 
(este item não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou outras 
formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por 
proprietário não ultrapasse os quatro módulos fiscais); 

d) obtenham, no mínimo, 50% da renda familiar da exploração 
agropecuária e não agropecuária do estabelecimento; 

e) tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do 
estabelecimento, utilizando apenas eventualmente o trabalho 
assalariado, de acordo com as exigências sazonais da atividade 
agropecuária, podendo manter empregados permanentes em número 
menor que o número de pessoas da família ocupadas com o 
empreendimento familiar - exceto na Linha PRONAF Microcrédito (Grupo 
“B”), em que não se admite a manutenção de qualquer empregado 
assalariado, em caráter permanente; e 

f) tenham obtido renda bruta anual familiar de até R$ 360 mil nos últimos 
12 meses que antecedem a solicitação da DAP, considerando neste 
limite a soma de todo o Valor Bruto de Produção (VBP), 100% do valor 
da receita recebida de entidade integradora e das demais rendas 
provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora 
dele, recebidas por qualquer componente familiar, exceto os benefícios 
sociais e os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais. 

 

Nesse Programa são diversas linhas de financiamento, tais como Pronaf 

Agroindústria, Pronaf Mulher, Pronaf agroecologia, Pronaf ECO, Pronaf Mais Alimentos, 

Pronaf Jovem, Pronaf Microcrédito, Pronaf Cotas – Partes. (BNDES, 2016). 

Os créditos de custeio financiam recursos para despesas das atividades 

agrícolas e pecuárias, sendo: “[...] aquisição de insumos; realização de tratos culturais e 

colheita; beneficiamento ou industrialização do produto financiado; produção de mudas e 

sementes certificadas e fiscalizadas [...]” (CRESOL, 2015, p. 1). 

Nas linhas de investimento: 

 
[...] são restritos a itens de implantação, ampliação ou modernização da 
estrutura das atividades de produção, de armazenagem, de transporte ou 
de serviços agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural 
ou em áreas comunitárias rurais próximas. São exemplos: máquinas 
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agrícolas; tratores; colheitadeiras; animais; implantação de sistemas de 
armazenagem e de irrigação; projetos de melhoria genética; adequação e 
correção de solo; recuperação de pastagens; ações de preservação 
ambiental. (CRESOL, 2015, p. 1). 
 

Toda a operação de crédito é formalizada de acordo com normas e regras de 

acesso. Exige-se rigidez no momento de contratação da linha de crédito, a fim de evitar 

fraude e desvio de recursos. Conforme Muller (2014, p. 65): 

 
As cooperativas de crédito rural são instituições financeiras integrantes do 
Sistema Financeira Nacional e devem obedecer as normas do Banco 
Central, que é responsável pela fiscalização das mesmas. Com o passar 
dos anos as cooperativas de crédito rural foram tomando mais espaço no 
Brasil e nos dias atuais estão espalhadas em todo o país para atender as 
demandas da população e enfrentam a realidade da competitividade no 
meio empresarial. 
 

“As Cooperativas Cresol são instrumentos para essa aproximação do Pronaf 

aos agricultores familiares fazendo que por meio do acesso ao crédito os agricultores 

consigam transformar suas propriedades em fonte de renda, com qualidade de vida e 

desenvolvimento social” (CRESOL, 2015, p. 1). Elas promovem uma nova visibilidade ao 

meio rural e a fixação do agricultor no campo, evitando o êxodo rural. 

Pode-se observar na Tabela 1 a influência e importância da cooperativa de 

crédito no desenvolvimento da agricultura familiar.  

 

TABELA: 1 Número de contratos e volume de recursos do Pronaf entre 2010 e 2016 CRESOL 

PRUDENTÓPOLIS 

ANO NÚMERO DE CONTRATOS VALORES 

2010 246 1.249.019,60 

2011 226 1.464.760,79 

2012 242 2.037.034,84 

2013 249 2.716.870,10 

2014 198 2.296.754,74 

2015 242 3.135.599,68 

2016 32 280.990.40 

Fonte: elaborado pela autora, baseado nos dados coletados na Cresol (2016). 

 

Nesses dados, pode-se perceber que, a partir do ano de 2010 a junho do ano 

de 2016, houve um total de 1435 contratos liberados de Pronaf Custeio Agrícola BNDES e 

BANCO DO BRASIL, com todos os cooperados da Cresol Prudentópolis. Os valores somam 

um total liberado de R$ 13.181.030,15, que foram aplicados na agricultura local. As culturas 

predominantes da região são a soja, o trigo, o milho e o feijão.  
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Por fim, ressalta-se que “[...] as Cooperativas Cresol apresentaram números 

expressivos nos repasses, onde foram liberados mais de R$ 670 milhões de reais. Sendo 

mais de R$ 360 milhões em custeio e de R$ 252 milhões em investimento repassados aos 

cooperados.[...]”. (CRESOL, 2015, p. 1). No entanto, as condições de acesso ao credito 

Pronaf, formas de pagamentos e taxas de juros correspondentes a cada linha são definidas 

anualmente, a cada Plano Safra da Agricultura Familiar. 

 

 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo teve como base o questionamento para responder a indagação 

de que maneira as Cooperativas de Crédito podem atuar no apoio para o desenvolvimento e 

fortalecimento da agricultura familiar. Considerando que as cooperativas de crédito são um 

instrumento de desenvolvimento regional, o objetivo geral do estudo foi de analisar dados de 

como a agricultura familiar vem sendo desenvolvida e fortalecida por meio do apoio da 

Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol), com cooperados do 

Município de Prudentópolis. Para tanto, o estudo teve como base a análise de dados do 

Sistema Cresol de Prudentópolis, de cooperados ativos no período de 2010 a 2016 e 

programas e projetos desenvolvidos nesse período. 

Assim, por meio dos dados coletados nesta pesquisa, pode-se entender e 

analisar a importância da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol) no 

desenvolvimento da Agricultura Familiar. Ela se utiliza de programas e projetos de incentivo, 

de acordo com as ferramentas disponibilizadas pela Cooperativa, com o objetivo de 

favorecer o desenvolvimento no campo e promover a qualidade de vida dos agricultores 

familiares. Nos municípios onde está inserida, a Cresol é uma grande incentivadora de 

projetos de diversificação das propriedades da Agricultura Familiar. 

 O estudo foi de grande relevância, apresenta e discute os papeis da 

cooperativa de crédito no fortalecimento da agricultura. Com isso, pode-se inferir que, além 

dos projetos de inclusão social, o Pronaf se caracteriza como uma ferramenta muito utilizada 

por agricultores familiares. Ela impacta diretamente na geração de renda e na melhoria da 

qualidade de vida no campo. 
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