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RESUMO: 
 
O presente artigo tem como finalidade identificar alguns dos desafios 

encontrados pelos agricultores da cidade de Pinhão – PR em relação a 

sustentabilidade, utilizando de uma metodologia exploratória e quantitativa, foi 

aplicado um questionário a uma amostra de agricultores, com o objetivo de 

aferir as principais dificuldades e facilidades encontradas em relação a 

agricultura familiar. Através de informações e pesquisas realizadas foi possível 

identificar que os agricultores buscam alternativas de melhorias, utilizam de 

apoios em cooperativas e associações para aplicar recursos em suas 

propriedades, para que ocorra ainda mais apoio, é necessário que os 

agricultores tenham condições de permanecer na agricultura, com qualidade de 

vida, proporcionando desta forma, o fortalecimento da agricultura familiar. 
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ABSTRACT: 
 
This article aims to identify some of the challenges faced by farmers in the town 
of Pinhao - PR in relation to sustainability, using an exploratory and quantitative 
methodology, a questionnaire to a sample of farmers was applied, in order to 
assess the main difficulties and facilities found in relation to family farming. 
Through information and research conducted was identified that farmers seek 
alternative improvements, use of restraints in cooperatives and associations to 
apply resources in their properties, so that still occur more support, it is 
necessary that farmers are able to remain in agriculture, quality of life, thus 
providing the strengthening of family farming. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O tema proposto é a visão para o presente e do futuro sustentável, 

podemos intensificar a preservação e o cuidado através do comprometimento e 

condições para os agricultores envolvidos, tendo em vista que muitas das 

vezes são esquecidos. Diante disso, esse trabalho será direcionado a 

pequenos agricultores especificamente cooperados da Cresol Pinhão.  

O objetivo geral do trabalho é identificar e analisar os principais desafios 

encontrados pelos pequenos agricultores da cidade de Pinhão e quais os 

fatores relevantes que podem ser utilizados para melhorar a qualidade de vida 

em relação a sustentabilidade. 

Espera-se que o artigo possa trazer contribuições sobre a realidade do 

tema e que os resultados possam ampliar a discussão e compreensão dos 

elementos que podem ser importantes para o sucesso e desenvolvimento da 

agricultura familiar.  

A agricultura familiar exerce um papel fundamental no desenvolvimento 

social e no crescimento do País. Os pequenos produtores que compõem essa 

agricultura fazem dela um setor em expansão, tendo um movimento 

significativo dentro do País e uma produção relevante de alimentos que são 

consumidos em nossas mesas todos os dias. De modo democrático e tentando 

diminuir a desigualdade das famílias inseridas no meio rural, em 1995 foi criado 

o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que 

desde então vem contribuindo para a melhoria dos pequenos agricultores. 

Por fim, o artigo é composto pelo referencial teórico; os procedimentos 

metodológicos; a caracterização do objeto de estudo; análise dos dados e 

interpretação dos resultados e as considerações finais. 

 

 

2. AGRONEGÓCIO BRASILEIRO. 
 

 
O Agronegócio brasileiro vem crescendo a cada dia e com mais 

importância. Nesse aspecto a agricultura é vista como um amplo e complexo 

sistema que inclui não apenas as atividades dentro da propriedade rural, mas 

também incluem a distribuição de suprimentos agrícolas.  



Segundo Mendes e Junior (2007, p. 46) o agronegócio brasileiro 

ultrapassa as fronteiras da ‘propriedade rural’ (agrícola ou pecuária) para 

envolver todos os que participam direta ou indiretamente do processo de levar 

os alimentos e as fibras aos consumidores. Sem dúvidas o que movimenta a 

economia de municípios pequenos e pouco industrializados é as atividades do 

agronegócio.  

Dessa forma, o conceito do agronegócio engloba os fornecedores de 

bens e serviços para a agricultura, os produtores rurais, os processadores, os 

transformadores e distribuidores e todos os envolvidos na geração e no fluxo 

dos produtos de origem agrícola até chegar no consumidor final.  

É de grande importância que o agronegócio continue crescendo e haja 

também cada vez mais inovações tecnológicas, incluindo novas técnicas de 

manejo e produção voltadas ao pequeno produtor que necessita de incentivo e 

apoio principalmente vindos do governo, como o pronaf..  

 

2.1 PRONAF. 

 

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Pronaf foi 

criado pelo governo federal no ano de 1996, e atualmente sob gestão do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF) tem por objetivo fortalecer a agricultura 

familiar promovendo sua inserção no mercado competitivo de produtos e 

fatores. 

Destina investimentos em infraestrutura da propriedade rural e, assim, 

cria as condições necessárias para o aumento da produção e da produtividade 

da agricultura familiar.  

 

2.2 A CRESOL E O PRONAF. 
 

Crédito era o problema e para enfrentá-lo, em 1996, o governo criou o 

Pronaf. No mesmo ano, na cidade paranaense de Dois Vizinhos (30 mil 

habitantes), menos de dez agricultores familiares chegaram à decisão, de  criar 

uma cooperativa de crédito rural, a Cresol. O Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e Cresol nasceram juntos, 



cercados de ceticismo e desconfiança mútua. A agricultura familiar vem 

passando por um conjunto de transformações e a Cresol possui expressiva 

contribuição dentro deste cenário, principalmente, através da construção de 

ações que contemplem as demandas de seus associados e cooperativas 

filiadas. Diante de um crescimento cada vez mais expressivo e crescimento das 

famílias a Cresol atua em parcerias com entidades e técnicos ligados a 

Agricultura Familiar, trabalhando a aplicação ao crédito da maneira mais 

rentável ao produtor. 

 

3. AGRICULTURA FAMILIAR. 

 

O termo agricultura familiar possui um contexto relativamente novo tanto 

no meio rural, urbano e conceito junto à pesquisa. Quando nos expressamos 

sobre o ambiente rural, a maioria imagina um produtor em um lugar bucólico, 

tranquilo, agradável, cercado da natureza e os elementos que compõe o lugar. 

Além do sentimento prazeroso, parte da população não tem o devido 

conhecimento sobre a real importância que o campo exerce sobre a economia 

do Brasil. 

Sobre o agricultor familiar, Guanziroli, Buainain e Di Sabbato (2012, p. 

352) relata que: “trata-se apenas de diferenciar uma categoria que baseia sua 

produção no uso preferencial da mão de obra familiar e que exerce a gestão do 

empreendimento de forma direta, presencial, por meio de algum dos familiares 

envolvidos na produção”. 

 Segundo José de Souza Martins (2001), a Agricultura Familiar é uma 

instituição de reprodução da família, cujo núcleo está na relação direta com a 

terra e com a produção agrícola. Podemos ainda salientar que, consiste em 

uma forma de organização social, cultural, econômica e ambiental, nas quais 

são gerenciadas por famílias que apresentam um papel importante para a 

comunidade, tendo como objetivo garantir a segurança alimentar, preservando 

os alimentos e a sustentabilidade. 

 

4. AGRICULTORES X SUSTENTABILIDADE. 

 



Durante muitos anos, a atividade agrícola era feita de forma 

irresponsável sem muita atenção, hoje conseguimos observar que os 

agricultores estão preocupados em buscar formas eficazes, baratas e eficientes 

de implantar a sustentabilidade, concentrando seus esforços na qualificação, 

buscando meios e ferramentas para utilizar em suas plantações. Mello (2007) 

afirma que a ideia de uma “agricultura familiar sustentável” revela, antes de 

tudo, a crescente insatisfação com o status da agricultura moderna. Indica o 

desejo social de sistemas produtivos que, simultaneamente, conservem os 

recursos naturais e forneçam produtos mais saudáveis, sem comprometer os 

níveis tecnológicos já alcançados de segurança alimentar.  

Nesse mesmo sentido, Claude Servolin considera a predominância de 

agricultores familiares modernos como um fenômeno recente, sem qualquer 

vínculo ou herança do passado. O que ele denomina agricultura individual 

moderna é considerada um novo personagem, diferente do camponês. 

(Servolin apud Wanderley, 1999:34). 

A busca pela sustentabilidade na agricultura de pequeno porte é 

complexa e desafiadora, por envolver diversas dimensões como: Aspectos 

econômico, revela-se a possibilidade de combinar a escolha de sistemas de 

produção com base em certificação para o atendimento de nichos de mercado 

em expansão, como os produtos orgânicos privado ou social. O aspecto social 

da agricultura de pequeno porte, revela-se pouco desenvolvido. Neste caso 

destaca-se o papel fundamental das associações de produtores. No campo 

ambiental os pequenos produtores encontram-se em situação similar à de 

populações urbanas de baixa renda. Assim, pequenos produtores podem 

adotar práticas ambientalmente condenáveis ou viver em situações de risco 

ambiental.  

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.  

 

No desenvolvimento desse trabalho foi realizada pesquisa de maneira 

exploratória que segundo Gil (1999, p. 43) “visa proporcionar uma visão geral 

de um determinado fato”, onde é considerando a natureza e o objetivo da 

investigação e também um estudo bibliográfico, que tem por objetivo conduzir 



os estudos para a fundamentação do conteúdo, por meio de livros, artigos 

entre outros. 

 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir dos registros 
disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se dados ou de 
categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 
devidamente registrados. O texto torna-se dos temas a serem 
pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos 
autores dos estudos analíticos constantes dos textos. (SEVERINO, 
2007, p.122). 
 

Na coleta de dados foi utilizado como ferramenta o questionário, que 

para Severino (2007 p. 125). 

 
Questionários: Conjunto de questões, sistematicamente articuladas, 
que se destinam a levantar informações escritas por parte dos 
sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos membros 
sobre os assuntos em estudos. As questões devem ser objetivas, de 
modo a suscitar respostas igualmente objetivas, evitando provocar 
dúvidas, ambiguidade e respostas lacônicas.  

 
 

Este conterá perguntas fechadas, que conforme Marconi e Lakatos 

(2010, p.187) “também são denominadas limitadas ou de alternativas fixas”. 

 

6. CRESOL – PINHÃO.  

 

A Cooperativa de Crédito Cresol Pinhão, iniciou seus trabalhos no 

município de Pinhão em março de 1996, com 24 sócios fundadores, tendo por 

objetivo viabilizar e facilitar crédito aos pequenos produtores rurais e por 

missão “Promover a inclusão social da Agricultura Familiar através do acesso 

ao crédito, da poupança e da apropriação do conhecimento, visando o 

desenvolvimento local e a sustentabilidade institucional” (CRESOL,2016). 

Esse sistema de crédito rural surgiu devido à necessidade de recursos 

financeiros para pequenos produtores que na época não tinham acesso a 

créditos de outras instituições. Através da Cresol é possível adquirir tanto 

crédito pessoal quanto rural e facilitar que os mesmos possam diversificar a 

produção.  

 

7. ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS. 



 

Para a elaboração desta pesquisa foi aplicado um questionário com 07 

perguntas para uma amostra de 50 cooperados, entre os dias 30 de maio a 03 

de junho de 2016 de maneira aleatória, os quais responderam as questões de 

forma espontânea apresentando os resultados a seguir: 

 

 

Gráfico 1 – Suporte as necessidades 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Com base nos resultados, a pergunta realizada aos cooperados foi em 

relação a Cresol Pinhão, se a cooperativa de crédito esta preparada para dar 

suporte e atender todas as suas necessidades? 

Percebe-se através do gráfico acima, que a Cresol vem dando o devido 

suporte aos seus cooperados, sendo que 90% dos mesmos sinalizaram que a 

cooperativa consegue dar suporte e atender as suas necessidades e apenas 

10% responderam que atende parcialmente. 

Segundo Kotler “compreender as necessidades e os desejos dos 

clientes nem sempre é uma tarefa fácil ” (KOTLER, 2000, p.43). Através desse 

quesito a ação foi demostrada aos diretores da cooperativa, na qual 

demostraram que o objetivo de atender as necessidades do cooperado esta 

sendo atendida. 

 

90% 

10% 0% 

Sim Parcialmente Não 

Suporte as necessidades 



 

Gráfico 2 – Governo como apoio. 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Em relação ao governo, a segunda pergunta foi se o mesmo tem 

apoiado a agricultura familiar, de forma que consiga atender os requisitos em 

relação a sustentabilidade? 

É possível identificar que houve um empate entre sim e parcialmente, 

34% dos pesquisados deixaram transparecer, o governo apoia a agricultura, 

porém existe o outro lado, os que acham que poderia apoiar ainda mais, 

através de melhorias como: estrada, menos burocracia na adesão ao crédito. 

 

 

Gráfico 3 – Adesão a Associações e Cooperativas. 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A terceira pergunta foi em relação a adesão a associações e 

cooperativas, se as mesmas garantem facilidades aos agricultores familiares, 

cerca de 86% dos pesquisados afirmam que a adesão garante facilidades a 

agricultora familiar, vindo de 10% que acreditam parcialmente e 4% não acham 

importante.  

34% 34% 

32% 

Sim Parcialmente Não 

Governo como apoio 

86% 

10% 4% 

Sim Parcialmente Não 

Adesão a Associações e Cooperativas 



De acordo com as respostas, o cooperativismo e as associações 

representam a união entre pessoas voltadas para um mesmo objetivo, através 

da cooperação, busca-se satisfazer as necessidades humanas e resolver os 

problemas comuns.  

 Esses dados ainda conseguem representar segundo os pesquisados, 

que dentro da cooperativa o sócio é o dono, tem voz ativa, as taxas de juros 

são reduzidas, os rendimentos são superiores ao de mercado e o atendimento 

é de forma diferenciada. 

 

 

Gráfico 4 – Infraestrutura das estradas. 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 

No que tange a pergunta 4 em relação a infraestrutura das estradas e 

distância da sua propriedade até a cidade se interfere na sua produção e renda 

da família, 90% dos sócios, sinalizaram que existe dificuldade nas estradas e 

que a distância interfere na sua produção e renda da família.  

Os produtores quando questionados relatam que as condições das 

estradas costumam piorar devida a falta de manutenção, e quando é feita, não 

é feita da forma correta e eficaz.  

Quanto às perdas de produção devido às condições de deslocamento, 

pode-se dizer que ocorre por não ter o acesso para escoar ou comercializar os 

produtos, é possível relatar também que os produtores sofrem diretamente com 

isso, afetando na economia do pais. 
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Gráfico 5 – Investimento na propriedade. 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Por meio do gráfico 5, é possível identificar que os agricultores 

pesquisados, procuram investir com frequência em sua propriedade.  

O que podemos concluir é que quanto maior o nível de investimento em 

tecnologia, maior é a sustentabilidade na propriedade, com isso o agricultor se 

interessa em investir mais na sua atividade, obtendo procedimentos que 

garantam o sucesso desse investimento. 

  

 

Gráfico 6 – Avanços Tecnológicos. 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Tendo por base o gráfico 6, em relação aos avanços tecnológicos, 94% 

dos pesquisados informaram que é importante inovar sempre, pois a maioria 

das vezes a renda principal da família vem da agricultura, inovando eles podem 

aumentar a renda e melhorar as condições de trabalho. 
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Gráfico 7 – Principais desafios e dificuldades. 
Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

Para finalizar, no estudo do gráfico 7, que esta relacionado aos 

principais desafios e dificuldades encontrados pelos agricultores, 44% dos 

sócios apontam as estradas como maior desafio. Outro ponto que destacamos 

é que 26% sinalizaram os impostos que segundo eles é absurdo, dessa 

maneira podemos concluir que esses desafios acabam atrapalhando as 

famílias. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O associado é o principal foco da Cresol Pinhão hoje, atender suas 

necessidades requer muita atenção, já que a satisfação atualmente é o que 

garante a permanência ou não das organizações no mercado.  

No decorrer deste estudo foi possível compreender que a Agricultura 

Familiar enfrenta uma série de dificuldades, a mais mencionada por todos foi 

em relação a infraestrutura das estradas e distância das propriedades até a 

cidade, que é onde são comercializados os seus produtos. 

Podemos sinalizar que apesar dos agricultores terem interesse de 

manter e ampliar os negócios não possuem incentivo o total incentivo que 

precisam, dificultando o fortalecimento dessas unidades de produção familiar. 

A preocupação com a sustentabilidade, vem de longa data e podemos 

traduzir algumas técnicas que visam aumentar a produção gerando riquezas e 

melhorando as condições que vivem, porém o que se tem observado é que o 

problema é muito complexo, pois os desafios são imensos. 
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Espera-se que os resultados obtidos pelo estudo possam ser úteis para 

ampliar a discussão sobre a forma de trabalho e o aumento da renda em uma 

pequena estrutura familiar de produção.  

A busca e adoção pela qualificação, a profissionalização na condução 

dos negócios e a organização do trabalho familiar nesse estudo podem auxiliar 

outros agricultores familiares a aumentar da sua renda, melhorar a qualidade 

de vida, tornar pequenas áreas produtivas e manter seus sucessores 

trabalhando no campo.  
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