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Resumo: 
 

A agricultura familiar hoje exerce uma função muito importante da economia em nível 
regional e nacional, é sabido que atualmente ela é responsável por cerca de 70% dos 
alimentos produzidos no Brasil, e também de onde muitas famílias retiram suas fontes de 
renda das atividades desenvolvidas em seus estabelecimentos para subsidio e sustento, 
ajudando a movimentar o comércio local. Este trabalho visa conhecer a realidade dos 
cooperados da Cresol no município de Marquinho no estado Paraná, bem como suas 
atividades desenvolvidas, seu perfil econômico e suas necessidades, analisando seu tempo 
de atuação, suas experiências, desenvolvimento ou retrocesso caso existam, sua 
sustentabilidade e comparar com a realidade do município e região, busca também 
evidenciar o trabalho realizado na cooperativa identificando os pontos positivos ou 
negativos. 
 
Abstract: 
 

Family farming now plays a very important role in the economy at regional and 
national level, it is known she is currently responsible for about 70% of the food produced in 
Brazil, and also where many families derive their sources of income from activities in their 
establishments to subsidize and support, helping to move the local trade. This work aims to 
know the reality of the cooperative members of Cresol in Marquinho municipality in Parana 
state, and its activities developed, its economic profile and needs, analyzing its time of 
operation, their experiences, development or retrogression if any, its sustainability and 
compare with the reality of the city and region, also seeks to highlight the work done in the 
cooperative identifying the positive and negative points. 

Introdução 

O cooperativismo é um sistema importante como fator de inclusão social e é o 
caminho para uma sociedade mais justa, nele todos unem seus interesses se fortalecendo 
para realizar um objetivo em comum. As cooperativas se fundamentam na igualdade e é o 
que distingue das empresas capitalistas, nela os associados ou cooperados tem direito de 
participar, de serem ouvidos e até tomar decisões, esta busca pela integração e colaboração 
deve existir para prosperar, não só financeiramente, mas socialmente. 

Com base neste raciocínio este trabalho busca analisar os trabalhos prestados na 
Cooperativa de Credito Rural com Interação Solidaria – Cresol no município de Marquinho 
no estado do Paraná, e principalmente se as liberações de credito rurais geram 
desenvolvimento econômico e sustentabilidade dos cooperados, identificando os aspectos 
positivos ou negativos caso existam. 

Foram estudados os principais indicadores atuais de desenvolvimento, sendo eles o 
PIB e o IDH, e retirado informações de fontes oficiais do Brasil como o IBGE – Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística, analisando e comparando, e também colhendo relatos 
dos próprios cooperados na forma de entrevista individual de como eram suas realidades 
antes e após relacionamento, indagando se houve alguma mudança em suas vidas. 

2. Conceitos 

2.1. Crescimento e Desenvolvimento Econômico 

Devemos saber diferenciar os conceitos de crescimento econômico e 
desenvolvimento econômico, pois em tese são duas coisas ou situações distintas, é possível 
ainda que determinada região, cidade ou pais, crescer sem alcançar um estagio de 
desenvolvimento econômico.  

Segundo Escóssia (2009) o crescimento econômico  é definido como:  

“O aumento da capacidade produtiva da economia (produção de 
bens e serviços). É definido basicamente pelo índice de crescimento 
anual do Produto Nacional Bruto (PNB), per capita. O crescimento de 
uma economia é indicado também pelo crescimento da força de 
trabalho, pela receita nacional poupada e investida e pelo grau de 
aperfeiçoamento tecnológico”. 

Escóssia (2009) também conceitua desenvolvimento econômico  “como sendo o 
crescimento econômico (aumento do PNB per capita), acompanhado pela melhoria da 
qualidade de vida da população e por alterações profundas na estrutura econômica”, e 
acrescenta ainda que desenvolvimento econômico é algo que combina crescimento com 
distribuição de renda levando em conta indicadores como pobreza, desemprego, violência, 
condições de saúde, alimentação, transporte, educação, higiene e moradia. 

De acordo com Escóssia (2009) o desenvolvimento econômico “não pode ser 
analisado, somente, por meio de indicadores como crescimento do produto real ou 
crescimento do produto real per capita”, mas devendo ser complementado por “indicadores 
que representem, ainda que de forma incompleta, a melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos, bem como a elevação das condições de saúde, nutrição, higiene, moradia, 
dentre outras variáveis sociais”.  

Souza (1999) enfatiza que o “desenvolvimento econômico não pode ser confundido 
com crescimento, porque os frutos dessa expansão nem sempre beneficiam a economia 
como um todo e o conjunto da população”, explicando que mesmo que a economia cresça, 
o desemprego pode não estar diminuindo na mesma proporção, e ainda pode estar 
ocorrendo outros efeitos como: a transferência do excedente de renda para outros países, 
concentração de renda e riqueza por poucas pessoas, salários básicos extremamente 
baixos. 

Desta forma podemos entender que “crescimento econômico” difere do 
“desenvolvimento econômico” em alguns aspectos, pois enquanto o crescimento aborda 
questões de caráter quantitativos, o desenvolvimento leva em consideração questões de 
caráter social, bem-estar, nível de consumo, índice de desenvolvimento humano, taxa de 
desemprego, analfabetismo, qualidade de vida, entre outros. 

Porém outros economistas associam crescimento com desenvolvimento, um pais é 
subdesenvolvido porque cresce menos do que os desenvolvidos, embora possuam recursos 
ociosos, estes não são utilizados integralmente, portanto, a economia expande-se abaixo de 
suas possibilidades. 
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Outro termo que devemos entender é a sustentabilidade que é muito conhecido na 
dimensão ambiental, mas segundo Sanches (2015) este termo “se aplica perfeitamente à 
vida financeira no que se refere ao equilíbrio entre renda e consumo de modo a suprir as 
necessidades presentes e ao mesmo garantir necessidades futuras”. 

Segundo Pena entende-se por desenvolvimento sustentável “a capacidade de utilizar 
os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses elementos 
para as gerações futuras”, ou seja, adotar um padrão de consumo e de aproveitamento dos 
recursos extraídos da natureza possibilitando um nível satisfatório de desenvolvimento 
social e econômico e de realização humana e cultural, de modo a não afetar o futuro da 
humanidade. 

2.2. PIB 

 O PIB é a sigla de Produto Interno Bruto, e representa a soma em valores 
monetários de todos dos bens e serviços finais que determinada região produz num período, 
na agropecuária, indústria e serviços. Seu principal objetivo é mensurar a atividade 
econômica de uma região, quanto mais se produz, mais se consome, investe e vende, 
portanto demonstra o quanto essa região é desenvolvida. Para o calculo do PIB considera-
se apenas bens e serviços finais, bens de consumo intermediário não são considerados, 
afim de evitar a dupla contagem. 

 O PIB leva em consideração três grupos principais de atividades, sendo: 
agropecuária e agricultura, sendo o extrativismo vegetal e pecuário; indústria englobando o 
extrativismo mineral, transformação, serviços industriais e construção civil; e serviços que 
incluem comércio, transporte, comunicação, serviços da administração publica e dentre 
outros. 

 O Produto Interno Bruto per capita, ou por pessoa, basicamente mede a quantia do 
total produzido dividida pelo numero total de pessoas de determinada região. Ele não é 
considerado um dado definitivo, pois não pode ser tomado como forma de se aferir bem-
estar, porém quanto maior este indicador maior é o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), porém ele não considera o nível de desigualdade de renda das sociedades. 

2.3. IDH 

 IDH é a sigla de Índice de Desenvolvimento Humano, ela é uma medida usada para 
comparar regiões pelo seu grau de desenvolvimento humano e classificar os países como 
desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Este índice é composto com 
informações de expectativa de vida da população, educação e PIB per capita. O IDH 
também é utilizado por organizações para medir o desenvolvimento de estados, cidades, 
aldeias, etc. 

 O IDH foi criado pelos economistas Mahbub Ul Haq e Amartya Sen no ano de 1990, 
e teve como objetivo principal desviar o foco do desenvolvimento da economia, dos avanços 
econômicos e da contabilidade de renda nacional para politicas centradas em pessoas e nas 
melhorias no bem estar humano.  

O IDH combina três índices seguintes como critério de avaliação: 

• Índice de Educação: Para o calculo desde índice é considerado dois fatores, o 
primeiro, com peso dois, leva em conta a taxa de alfabetização de pessoas com 
quinze anos ou mais de idade. E o segundo indicador é a taxa de escolarização, 
onde é o somatório das pessoas, independentemente da idade, matriculadas em 
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algum curso, seja ele fundamental, médio ou superior, dividido pelo total de pessoas 
da localidade com idade entre 7 e 22 anos. 

• Índice de Longevidade: é calculado considerando a expectativa de vida ao nascer, 
evidenciando a quantidade de anos que uma pessoa nascida em uma localidade, em 
um ano de referencia, deve viver, refletindo assim as condições de saúde e de 
salubridade do local. 

• Índice de Renda: é calculado tendo como base o PIB per capita (por pessoa) da 
região, esta renda é medida em dólar, para eliminar diferenças entre o custo de vida 
de um país para o outro. 

Para o calculo do índice de Renda também é considerado o Índice de Gini, que é 
utilizado para medir o grau de concentração de renda, apontando diferença entre os 
rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Ele varia entre 0 e 1, sendo que o 0 
representa uma situação de igualdade, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda. 

2.4. A Instituição 

As cooperativas são regulamentadas na Lei nº 5.764, de 16 de Dezembro de 1971, 
da Constituição Federal Brasileira, e nela estão descritas as principais regras que regem 
este modelo no Brasil. As cooperativas são sociedades de pessoas com interesses comuns, 
com forma e natureza jurídica própria, independentemente de seu objeto, economicamente 
organizada de forma democrática, ou seja, contando com a participação livre de todos e 
respeitando direitos e deveres de cada um de seus cooperados, aos quais presta serviços, 
sem fins lucrativos. 

As primeiras cooperativas do sistema Cresol nasceram em 1995 em 5 cidades do 
paraná, Dois Vizinhos, Marmeleiro, Capanema, Laranjeiras do Sul e Pinhão, vindas das 
experiências do FCR – Fundo de Credito Rotativo financiado pela MISEREOR – 
Cooperação internacional no sudoeste do Paraná em parceria com a Assessoar – 
Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural, e também por créditos financiados 
pela Ong ACT, hoje TRIAS, em parceira com a Fundação Rurero, no centro do estado. 

A missão do sistema Cresol é “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”, e a Visão é “Crescer juntamente 
com nosso quadro social para que possamos atender o maior número de famílias 
agricultoras, oferecendo crédito e acesso a serviços financeiros na busca do 
desenvolvimento social”. 

Segundo a Constituição Brasileira, sob a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, 
define-se um agricultor familiar àquele que desenvolva atividades econômicas no meio rural 
e que atende à alguns requisitos, tais como: possui uma propriedade rural de até 4 módulos 
fiscais, utilizar da mão de obra de sua própria família nas atividades econômicas de seu 
estabelecimento, tenha renda predominante de suas atividades vinculadas ao seu 
estabelecimento ou empreendimento e digira este com sua família. 

A Cresol Laranjeiras do Sul, conta atualmente com um pouco mais de 2700 
associados ativos e possui área de abrangência em 5 municípios do centro do estado do 
Paraná, região da Cantuquiriquaçu, sendo estes Laranjeiras do Sul, Rio Bonito do Iguaçu, 
Nova Laranjeiras, Marquinho e Porto Barreiro, e tendo em cada um destes municípios uma 
UAC – Unidade de Atendimento Cooperativo. 

A UAC do Município de Marquinho foi inaugurada no mês de Junho de 2013 com 
pouco mais de 100 associados, e conta atualmente com um quadro de 310 associados 
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ativos e possui um valor aproximado de R$ 8 milhões de ativos (soma de depósitos à vista, 
à prazo, capital social e financiamentos). 

2.5. O Município 

O município de Marquinho está localizado na região centro sul do Paraná, com 
acesso na BR 158 entre os municípios de Laranjeiras do Sul e Palmital. Possui uma área de 
511.148 km² e densidade demográfica de 9,74 habitantes por km². De acordo com o 
Censo/IBGE de 2010 sua população era de 4.983 habitantes, sendo destes 2.612 homens e 
2.369 mulheres. As informações a seguir são de responsabilidade do IBGE e estão 
disponíveis na internet no “Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil”. 

Fazendo um comparativo entre 1991 e 2000 a população do município diminuiu a 
uma taxa media anual de -1,89%, sendo que no estado do Paraná esta taxa foi de 1,39%, e 
no Brasil foi de 1,63% no mesmo período, porém a taxa de urbanização passou de 7,13% 
para 10,04%. Entre os anos de 2000 e 2010, a população voltou a diminuir com a taxa de -
1,27%, enquanto a nacional foi de 1,17% e taxa de urbanização teve um pequeno aumento 
passando de 10,04% para 10,52%. Entre esses períodos a população total passou de 6717 
habitantes em 1991 para 5659 habitantes em 2000, e 4981 em 2010, outra pesquisa 
realizada pelo IGBE em 2015 revela que a população continua a reduzir passando para 
4.871 habitantes. 

Segundo o IBGE o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) era de 
0,228 em 1991, passando por 0,433 em 2000 e chegando em 0,614 em 2010, que situa o 
município atualmente na faixa de desenvolvimento humano médio (0,600 ~ 0,699), sendo a 
dimensão que mais contribui para o índice é o de Longevidade, com índice de 0,814, em 
seguida o de Renda com 0,615 e o de Educação com índice de 0,463. (Anexo 01, 02 e 03, 
página 10) 

A mortalidade de crianças com menos de um ano de idade no município era de 34,7 
por mil nascidos vivos em 1991, diminuindo para 30,6 em 2000 e passando para 14,3 por 
mil nascidos vivos em 2010, comparando com a média nacional este índice esta abaixo 
sendo 44,7 em 1991, 30,6 em 2000 e 16,7 em 2010. Outro fator importante é a esperança 
de vida ao nascer, no município este índice era de 66,6 anos em 1991, passando para 68,4 
anos em 2000, e 73,8 anos em 2010, no Brasil este índice de esperança de vida ao nascer 
era de 64,7 anos em 1991, 68,6 anos em 2000, e 73,9 anos em 2010. 

Dentre os anos 1991 à 2000 o índice que mais cresceu em termos absolutos foi a 
Educação (com crescimento de 0,169), seguida por renda e longevidade, e de 2000 à 2010 
o índice que mais cresceu também foi a Educação (com crescimento de 0,252), seguida por 
longevidade e renda, porém em todos os censos estes índices ficaram abaixo da média 
nacional e também do estado do Paraná. 

Referente à educação no município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola 
é de 82,03% em 2010, no mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 
frequentando o ensino fundamental é de 88,01%, a proporção de jovens de 15 à 17 anos 
com ensino fundamental completo é de 55,92%, e a proporção de 18 a 20 anos com ensino 
médio completo é de 27,35%, estes índices em 2000 era respectivamente de 37,12%, 
34,36%, 31,93 e 4,23%. Segundo o IGBE em 2010, 82,24% da população de 6 a 17 anos do 
município estavam cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade 
na serie, em 2000 eram 65,14% e em 1991 77,67%. Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 
7,84% estavam cursando o ensino superior em 2010. Em 2000 eram 0,90%, e em 1991 
0,00%. 
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O IDHM Educação também é composto por um indicador de escolaridade da 
população adulta, ou seja, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino 
fundamental completo. Este índice em 1991 era de 3,69%, em 2000 de 13,00% e em 2010 
de 24,66%, no Paraná estes valores no mesmo período eram de 30,09%, 39,76% e 54,92%, 
demonstrando, portanto estarem bem abaixo da média. Em 2010, considerando a população 
municipal de 25 anos ou mais de idade, 17,52% eram analfabetos, 17,41% tinha ensino 
fundamental completo, 10,06% possuíam o ensino médio completo e 2,77% o superior 
completo, sendo que a média nacional são de respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 
11,27%. 

O IBGE de 2010 também revela outras informações do município como PIB de R$ 
54.599,00, PIB per capita de R$ 10.996,85. Comparando o PIB com outros municípios da 
Cantuquiriguaçu que se destacam, sendo Quedas do Iguaçu (R$ 1.090 milhão), Pinhão (R$ 
1.018 milhão) e Laranjeiras do Sul (R$ 493,3 mil), e o PIB per capita de: R$ 33.662; R$ 
32.215 e R$ 31.435, respectivamente. 

O valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes Rural é de R$ 255,00, e Urbana de R$ 510,00. O Valor do 
rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento 
domiciliar, por situação do domicílio Rural de R$ 1.213,50, e Urbana R$ 1.908,84. 

3. Estudo de Caso 

 Foi realizado um estudo de caso por amostragem sendo utilizada a metodologia de 
entrevista individual, onde foram abordados 46 cooperados da unidade de atendimento 
Cresol no município de Marquinho no Paraná, todos agricultores familiares. É importante 
ressaltar que não serão expostos nomes de cooperados devido ao sigilo das informações 
afim de resguardar os mesmos, e também não foram consideradas inflação e depreciação 
no período para o calculo e analises das informações. (Anexo 04 e 05, paginas 11 e 12) 

 Destes 46 cooperados entrevistados por mera coincidência apenas 3 eram sexo 
feminino e 43 cooperados eram do sexo masculino. A idade varia de 20 anos até 64 anos, 
sendo 5 cooperados na faixa etária entre 20 e 24 anos, 3 cooperados entre 25 e 29 anos, 5 
cooperados entre 30 e 34 anos, 4 cooperados entre 35 e 39 anos, 7 cooperados entre 40 e 
44 anos, 9 cooperados entre 45 e 49 anos, 2 cooperados entre 50 e 54 anos, 9 cooperados 
entre 55 e 59 anos, e apenas 2 cooperados com idade entre 60 e 64 anos. Notasse que a 
maior concentração de cooperados se encontra na faixa etária de 45 e 49 anos, e 55 e 59 
anos, ambos com 9 entrevistados, a média de idade portanto ficou em 45 anos e 6 meses. 
(Anexos 06 e 07, página 13) 

 A segunda questão abordada tratava de quais eram as atividades geradora de renda 
dos cooperados sendo divididas em principais e secundarias. Como principais se 
sobressaíram 3 atividades, a pecuária leiteira de 34 associados, a pecuária de corte de 6 
cooperados, e agricultura com cultivo de grãos principalmente de milho e soja de 6 
cooperados. Como atividade secundaria se sobressaíram 6 atividades, a principal foi a 
pecuária de corte com 24 cooperados, seguida pelo cultivo de grãos com 7 cooperados, 
após a pecuária com produção de leite de 4 cooperados, seguidas pelo cultivo de fumo por 
1 cooperado, e frete e carretos por apenas 1 cooperado, e 9 destes afirmam depender 
apenas da atividade principal para gerar renda, não desenvolvendo outra atividade. (anexos 
08 e 09, pagina 13 e 14) 

 A terceira questão levantada era quanto tempo o cooperado tinha de experiência ou 
exercia a atividade principal, esse tempo variou de 02 à 30 anos, fracionando este tempo de 
experiência entre 02 e 04 anos ficaram 3 cooperados, de 05 à 09 anos ficaram 12 
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cooperados, de 10 à 14 anos ficaram 7 cooperados, de 15 à 19 anos ficaram 12 
cooperados, de 20 à 24 anos ficaram 5 cooperados, e de 25 à 30 anos ficaram 7 
cooperados. Notasse que apenas 3 cooperados possuem menos de 5 anos de experiência 
na atividade, sendo que a maior parte esta na faixa de 05 à 09 anos e 15 à 19 anos, com 12 
cooperados respectivamente. (Anexo 10, página 14) 

 A quarta questão foi nível de escolaridade dos entrevistados, onde não apresentou 
nenhum analfabeto ou sem alfabetização, mas também nenhum com ensino superior ou 
cursando. Dos 46 entrevistados a grande maioria totalizando 29 possui o ensino 
fundamental incompleto, passando para 11 pessoas com ensino fundamental completo, 1 
com ensino médio incompleto e 5 cooperados com ensino médio completo, destes 
cooperados com ensino médio completo 4 deles estão na faixa etária até os 30 anos, e 26 
cooperados que possuem ensino fundamento incompleto estão acima dos 35 anos, 
evidenciando a pesquisa do IBGE sobre a evolução educação. (Anexo 11, página 14) 

 Na quinta questão foi abortado qual tipo de financiamento rural o entrevistado já 
contratou, é importante mencionar que os dois tipos mais usados na região são os custeios 
e os investimentos, o primeiro financia o custo com plantio de lavouras e pastagens, ou os 
custos com manutenção de animais, podendo ser custeio agrícola ou custeio pecuário, e 
seu prazo máximo de vencimento é até 11 meses; o segundo conhecido como investimento, 
como próprio nome já diz financia aquisição de bens, como implementos e máquinas 
agrícolas, veículos, construção de barracão ou armazéns, cercas, correção e adubação de 
solo, aquisição de animais ou semoventes, e seu máximo prazo de pagamento é de até 10 
anos dependo do bem financiado e do projeto técnico.  

 O montante de entrevistados que contratam a modalidade de custeio é de 29 
cooperados, sendo que todos os 29 já possui pelo menos uma operação de investimento, e 
o montante de cooperados que financiaram apenas o investimento é de 16 cooperados, se 
somados com os outros que possuem ambos o total é de 45 cooperados que contrataram o 
investimento, e apenas 1 entrevistado afirma não ter feita nenhuma das operações. (Anexo 
12, página 15) 

 Seguindo a entrevista foi perguntado quanto tempo o cooperado contratou essas 
operações de credito rural na Cresol, em menos de 1 ano apenas 1 cooperado, há 1 ano 
também 1 cooperado, há 2 anos o montante de 12 cooperados, há 3 anos o montante subiu 
para 13 cooperados, há 4 anos o montante foi de 6 cooperados, há 5 anos foi de 2 
cooperados, há 6 anos foram 7 cooperados, e acima de 7 anos o total de 3 cooperados, 
apenas 1 deles não respondeu essa questão pois ainda não contratou nenhuma operação. 
Os cooperados que contrataram acima de 3 anos já eram associados na Cresol na cidade 
de Laranjeiras do Sul, pois como foi dito a unidade de Marquinho começou a operar em 
Junho de 2013. (Anexo 13, página 15) 

 Destes 46 cooperados, 23 deles afirmaram já trabalhar com estas linhas de 
financiamento antes de se tornarem associados da Cooperativa, com o tempo variando 
entre 4 e 20 anos, 15 deles afirmam que não possuem financiamentos em outras instituições 
financeiras ou trabalham apenas com a cresol e 8 deles não souberam informar. 

A sétima questão era a respeito de sua propriedade rural, onde a grande maioria 
totalizando 37 cooperados já possuem imóvel rural próprio, e 9 cooperados trabalham com 
imóvel rural com contrato de arrendo ou comodato. (Anexo 14, página 15) 

 A oitava questão levantada foi se eles se lembravam de quanto eram suas rendas 
mensais antes de se tornarem associados da Cresol considerando o salario mínimo 
brasileiro da atualidade, sendo que 5 deles afirmaram receberem até 1 salario mínimo, 11 
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deles recebiam entre 1 e 2 salários mínimos, 8 recebiam entre 2 e 3 salários, 7 recebiam 
entre 3 e 4 salários, 2 recebiam entre 4 e 5 salários, também 2 recebiam entre 5 e 6 
salários, 5 recebiam entre 6 e 7 salários, 2 recebiam entre 7 e 8 salários, e 4 afirmaram 
receber o superior à 8 salários mínimos. 

 A próxima questão indagada foi qual era a sua renda atual, e se a mesma 
correspondia à declarada no seu cadastro sócio econômico mantido na cooperativa, a fim de 
ter maior exatidão nesta informação. A divisão de valores ficou com 1 cooperado com renda 
de apenas 1 salario mínimo atual, 5 cooperados com renda entre 1 e 2 salários, 5 
cooperados com renda entre 2 e 3 salários, 9 cooperados com renda em 3 e 4 salários, 3 
cooperados com renda entre 4 e 5 salários, 4 cooperados com renda entre 5 e 6 salários, 4 
cooperados com renda entre 6 e 7 salários, 5 cooperados com renda entre 7 e 8 salários, e 
10 cooperados com renda superior à 8 salários mínimos. (Anexo 15, página 16) 

 Fazendo a comparação das duas rendas é possível analisar que 5 cooperados ainda 
mantiveram suas rendas anteriores sem evolução ou redução, 3 cooperados tiveram o 
aumento de renda de até 25%, 8 cooperados tiveram o aumento entre 26% e 50%, 13 
cooperados tiveram o aumento de renda entre 51% e 75%, 3 cooperados com aumento 
entre 76% e 100%, 4 cooperados com aumento entre 101% e 150%, 6 cooperados com 
aumento entre 151% e 200%, e 4 cooperados com aumento de sua renda superior à 201%. 
(Anexo 16, página 16) 

 A décima e ultima questão levantada abordava qual era a importância da Cresol para 
o desenvolvimento do cooperado ou para a sua atividade, aqui as respostas foram bem 
distintas entre si, porém a grande maioria citou que os bens financiados ajudaram a 
aumentar a renda familiar, e a adquirir patrimônio, e alguns ainda citaram que com os 
financiamentos rurais houve diversificação de atividade, fazendo o cooperado não ficasse 
tão dependente de um só produto garantindo maior segurança financeira. 

 Outro ponto bastante comentado foi a vinda da Cresol ao município, facilitando o 
acesso ao credito e aos produtos da cooperativa, pois muitas vezes o cooperado 
necessitava dirigir a outras cidades próximas para poder realizar suas transações, 
encontravam alta demanda de pessoas procurando, e com atendimento que não era tão 
eficaz ocasionava e formava filas fazendo-o perder o dia todo de trabalho para ser atendido. 

Aos indagar os cooperados que afirmaram nas questões anteriores que não 
obtiveram aumento renda, foi relatado que mesmo não obtendo aumento ou diversificação 
de sua produção, os bens financiados melhoram suas rotinas, a qualidade de vida, e o 
manejo de seus produtos e animais, pois muitas vezes o trabalho era feito manualmente, e 
com aquisição de maquinas e implementos agrícolas, e construção de armazéns ou 
barracões, agilidade no processo de produção e a qualidade de seus produtos, diminuindo 
também as perdas que eventualmente ocorriam. 

4. Conclusão 

 O credito é uma importante ferramenta de desenvolvimento desde que seja aplicado 
e investido de maneira correta e com trabalho sério. Destaco que para o estudo de caso não 
foram abordados cooperados inadimplentes devido ao acesso a eles, mas com base nas 
informações coletadas e principalmente nos relatos do cooperados entrevistados sobre a 
importância da Cresol, fica evidente que houve não só o desenvolvimento econômico como 
também o desenvolvimento social para estes eles, alguns com o aumento de seus 
rendimentos financeiros e aquisição de bens e patrimônio, e em outros melhorando seu 
bem-estar, rotinas e qualidade de vida, processos de produção e qualidade final de seus 
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produtos, bem como o fácil acesso, diminuindo as burocracias e barreiras as vezes impostas 
por outras instituições, e localização em seu próprio município. 
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Anexos: 

01. Tabela comparativa referente ao IDH e componentes do município de Marquinho/PR 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,042 0,211 0,463 

  % de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 3,69 13,00 24,66 

  % de 5 a 6 anos frequentando a escola 15,54 37,12 82,03 

  % de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental - 34,36 88,01 

  % de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 2,10 31,93 55,92 

  % de 18 a 20 anos com ensino médio completo - 4,23 27,35 

IDHM Longevidade 0,693 0,724 0,814 

  Esperança de vida ao nascer (em anos) 66,59 68,43 73,83 

IDHM Renda 0,406 0,530 0,615 

  Renda per capita (em R$) 100,17 216,85 366,30 

IDHM FINAL 0,228 0,433 0,614 

 
02.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE 
 
03.   
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04. Planilha referente ao estudo de caso, questões de 01 à 05. 

 
01. idade 

02. Atividade 

Principal 

02. Atividade 

Secundaria 

03. Tempo 

Atuação 
04. Escolaridade 

05. Operação de Credito 

Rural, Objetivo 

01 60 LEITE CORTE 30 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

02 58 GRÃOS LEITE 30 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

03 28 LEITE CORTE 07 anos MEDIO COMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

04 40 GRÃOS CORTE 12 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

05 44 LEITE NÃO POSSUI 06 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

06 47 LEITE CORTE 15 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

07 30 LEITE NÃO POSSUI 07 anos MEDIO COMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

08 45 LEITE CORTE 20 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

09 59 LEITE CORTE 30 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

10 49 CORTE LEITE 15 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

11 49 GRÃOS LEITE 25 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

12 57 LEITE BENEFICIO 16 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

13 43 LEITE NÃO POSSUI 12 anos MEDIO COMPLETO INVESTIMENTO 

14 48 LEITE GRÃOS 30 anos MEDIO INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

15 56 GRÃOS CORTE 25 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

16 59 CORTE LEITE 25 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

17 37 CORTE GRÃOS 23 anos FUND. INCOMPLETO INVESTIMENTO 

18 38 CORTE GRÃOS 20 anos FUND. INCOMPLETO INVESTIMENTO 

19 58 LEITE CORTE 15 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

20 59 LEITE CORTE 10 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

21 62 LEITE CORTE 18 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

22 54 LEITE CORTE 22 anos FUND. COMPLETO INVESTIMENTO 

23 22 LEITE NÃO POSSUI 04 anos MEDIO COMPLETO INVESTIMENTO 

24 55 LEITE NÃO POSSUI 05 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

25 33 LEITE FUMO 12 anos FUND. COMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

26 39 GRÃOS CORTE 16 anos FUND. COMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

27 24 LEITE NÃO POSSUI 05 anos FUND. COMPLETO INVESTIMENTO 

28 24 LEITE GRÃOS 05 anos FUND. INCOMPLETO INVESTIMENTO 

29 49 LEITE CORTE 12 anos FUND. INCOMPLETO INVESTIMENTO 

30 41 LEITE CORTE 08 anos FUND. COMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

31 24 LEITE GRÃOS 07 anos FUND. COMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

32 35 LEITE CORTE 03 anos FUND. COMPLETO INVESTIMENTO 

33 40 LEITE CORTE 05 anos FUND. COMPLETO INVESTIMENTO 

34 48 CORTE NÃO POSSUI 22 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

35 33 LEITE GRÃOS 12 anos FUND. COMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

36 44 CORTE GRÃOS 15 anos FUND. INCOMPLETO INVESTIMENTO 

37 26 LEITE NÃO POSSUI 05 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

38 27 LEITE CORTE 02 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

39 33 LEITE CORTE 10 anos FUND. COMPLETO INVESTIMENTO 

40 57 LEITE CORTE 16 anos FUND. INCOMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

41 46 LEITE CORTE 16 anos FUND. INCOMPLETO INVESTIMENTO 

42 50 LEITE CORTE 16 anos FUND. INCOMPLETO INVESTIMENTO 

43 42 GRÃOS FRETE 06 anos FUND. INCOMPLETO NÃO FEZ 

44 46 LEITE CORTE 15 anos FUND. INCOMPLETO INVESTIMENTO 

45 31 LEITE CORTE 16 anos FUND. COMPLETO CUSTEIO/INVESTIMENTO 

46 22 LEITE CORTE 06 anos MEDIO COMPLETO INVESTIMENTO 
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05. Planilha referente ao estudo de caso, questões de 06 à 09. 

 

06. Quanto tempo 

financiou na Cresol 

06. Quanto tempo 

em outras 

instituições 

07. Patrimônio 
08. Renda 

Antes 

09. Renda 

Depois 

09. 

Evolução 

Renda 

01 10 anos 20 anos Próprio 2.500,00 5.800,00 132% 

02 10 anos 20 anos Próprio 1.200,00 2.600,00 117% 

03 07 anos Não soube informar Comodato / Arrendo 1.200,00 3.500,00 192% 

04 05 anos 10 anos Próprio 3.000,00 6.300,00 110% 

05 06 anos 10 anos Próprio 1.300,00 1.300,00 0% 

06 04 anos 13 anos Próprio 1.200,00 1.200,00 0% 

07 05 anos 10 anos Comodato / Arrendo 1.500,00 3.000,00 100% 

08 04 anos 16 anos Comodato / Arrendo 1.800,00 3.000,00 67% 

09 06 anos 20 anos Próprio 2.500,00 7.000,00 180% 

10 06 anos 10 anos Próprio 1.500,00 3.000,00 100% 

11 06 anos 15 anos Próprio 7.000,00 10.000,00 43% 

12 04 anos Não soube informar Próprio 1.600,00 2.600,00 63% 

13 04 anos 12 anos Próprio 1.800,00 6.000,00 233% 

14 04 anos 20 anos Próprio 10.000,00 17.000,00 70% 

15 04 anos 15 anos Próprio 700,00 700,00 0% 

16 03 anos 18 anos Próprio 8.000,00 9.500,00 19% 

17 03 anos Não tem Próprio 7.500,00 12.000,00 60% 

18 03 anos 15 anos Próprio 5.600,00 7.300,00 30% 

19 02 anos 15 anos Próprio 6.000,00 6.000,00 0% 

20 06 anos 15 anos Próprio 1.800,00 2.500,00 39% 

21 06 anos 18 anos Próprio 3.500,00 4.000,00 14% 

22 02 anos Não soube informar Próprio 3.800,00 4.800,00 26% 

23 03 anos Não possui Próprio 1.000,00 3.500,00 250% 

24 03 anos 12 anos Comodato / Arrendo 1.500,00 4.000,00 167% 

25 03 anos Não soube informar Próprio 4.000,00 8.100,00 103% 

26 03 anos 8 anos Próprio 15.000,00 24.000,00 60% 

27 02 anos Não possui Comodato / Arrendo 500,00 910,00 82% 

28 03 anos Não possui Comodato / Arrendo 1.500,00 3.905,00 160% 

29 02 anos Não possui Próprio 2.000,00 3.300,00 65% 

30 03 anos 7 anos Próprio 5.000,00 7.200,00 44% 

31 03 anos 7 anos Próprio 3.000,00 9.000,00 200% 

32 03 anos Não possui Próprio 700,00 1.200,00 71% 

33 06 anos Não soube informar Próprio 1.800,00 3.000,00 67% 

34 03 anos Não possui Próprio 5.000,00 8.300,00 66% 

35 03 anos Não possui Comodato / Arrendo 3.000,00 4.800,00 60% 

36 02 anos Não possui Próprio 5.000,00 7.500,00 50% 

37 02 anos Não possui Próprio 800,00 2.500,00 213% 

38 02 anos 4 anos Comodato / Arrendo 500,00 1.700,00 240% 

39 02 anos Não soube informar Comodato / Arrendo 7.000,00 9.000,00 29% 

40 02 anos Não possui Próprio 2.000,00 3.500,00 75% 

41 02 anos Não soube informar Próprio 3.500,00 5.300,00 51% 

42 02 anos Não possui Próprio 3.000,00 4.900,00 63% 

43 Nunca Financiou Não possui Próprio 3.000,00 3.200,00 7% 

44 01 ano Não possui Próprio 1.600,00 2.200,00 38% 

45 02 anos Não soube informar Próprio 5.000,00 8.000,00 60% 

46 06 meses Não possui Próprio 4.500,00 4.500,00 0% 
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Fonte: O próprio autor 
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