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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa tem como principal objetivo analisar a influência da cooperativa 

de crédito rural no desenvolvimento da agricultura familiar. Através da aplicação de 

um estudo de caso com os cooperados pronafianos da cooperativa é possível definir 

como a mesma influencia no desenvolvimento de tal população. Em relação aos 

procedimentos metodológicos aplicados na pesquisa, a presente pesquisa quanto 

aos fins se caracteriza por uma pesquisa exploratória e descritiva, e quanto aos 

meios caracteriza-se como estudo de caso pois visa estudar uma determinada 

população alvo, e bibliográfico para fundamentação teórica. O universo da pesquisa 

foram os associados pronafianos da cooperativa de crédito rural Cresol Londrina. A 

amostra do presente estudo foi não probabilística por tipicidade, e composta por 20 

associados pronafianos e que possuem conta ativa na cooperativa. Ao final do 

estudo foi possível determinar como a cooperativa de crédito rural 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: Crédito, rural, cooperativismo, agricultura, familiar. 
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ABSTRACT 
 
 
This research aims to analyze the influence of the rural credit cooperative in the 
development of family farming. By applying a case study with pronafianos affiliated 
people from the cooperative, it could be defined how it influences the development of 
this population. Regarding methodological procedures, it was applied in the study an 
exploratory and descriptive research, and concerning the means, it is characterized 
as a case study because it aims to study a particular target population. The study is 
also a literature review for theoretical reasons. The research associates were 
pronafianos rural credit cooperative Cresol Londrina. The study sample was not 
probabilistic, typicality, and comprised 20 pronafianos associated who have an active 
account in the cooperative. At the end of the study, it was possible to determine how 
the rural credit cooperative influence on quality of life of family farmers, increased 
food production with direct impact on household income and the strengthening of 
family farming. 
 
Keywords: Credit, rural cooperatives, agriculture, family. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As cooperativas de crédito são um instrumento de desenvolvimento regional. 

Este segmento ainda não é expressivo no Brasil como em países desenvolvidos 

mas sua importância para a sociedade pode ser visualizada através da capacidade 

destas instituições de promoverem o acesso ao crédito. É de grande importância o 

estudo deste tema pois as cooperativas de crédito rural são consideradas como uma 

instituição financeira, incluída no sistema financeiro nacional, sendo assim deve 

obedecer as normas do Conselho Monetário nacional e as regulamentações do 

Banco Central do Brasil. Além disso a cooperativa de crédito rural tem por objetivo 

democratizar o acesso ao crédito e prestar serviços exclusivamente a seus 

associados, promovendo a inclusão financeira e incentivando as iniciativas 

empresariais e a melhoria em toda a estrutura de produção no campo. Atualmente 

as cooperativas de crédito rural estão ocupando espações deixados pelas 

instituições bancárias, fenômeno este proveniente da grande concentração de 

recursos que é algo marcante da concorrência no setor financeiro (SOARES; 

SOBRINHO,2008). 

 Ainda que haja um potencial de crescimento do cooperativismo no Brasil, 

uma grande porcentagem da população ainda não reconhece como estas 

instituições contribuem para o desenvolvimento no campo. 

 O presente estudo é de grande relevância para a área acadêmica, pois 

expõe e discute o papel da cooperativa de crédito no desenvolvimento da agricultura 

familiar, visto que a carência de incentivos financeiros para esta área favorece o 

êxodo rural e é um grande obstáculo para a melhoria da qualidade de vida no 

campo, acarretando ainda consequente diminuição na geração de alimentos. 

Através deste estudo, será possível levantar informações sobre a eficiência das 

ferramentas oferecidas pela cooperativa que contribuem no aumento da produção e 

da lucratividade da mesma, com decorrente evolução no patrimônio dos associados. 

Além disso, com este estudo será possível demonstrar o papel da cooperativa de 

crédito rural não apenas como um meio de acesso ao crédito, mas também como 

um instrumento popular para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, 

estimulando a organização cooperativista, a educação financeira e a capacitação 
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dos agricultores, como forma de superar os obstáculos enfrentados por esta grande 

parcela da população rural. Para o autor o estudo é extremamente importante, pois 

ajudará no reconhecimento das necessidades dos agricultores familiares, tendo 

ainda mais proficiência das ferramentas que atua em seu ambiente de trabalho, 

possibilitando que o faça de maneira eficaz e eficiente, auxiliando assim no 

desenvolvimento da agricultura familiar.  

 O objetivo geral do presente estudo foi analisar as ferramentas 

disponibilizadas pela Cooperativa de Crédito Cresol Londrina e seu impacto no 

desenvolvimento dos agricultores familiares pronafianos associados a cooperativa. 

Entre os objetivos específicos destacou-se identificar as características do Pronaf 

oferecido pela Cresol Londrina para os agricultores familiares da região, levantar 

como esta ferramenta é utilizadas por associados ao longo da evolução histórica da 

cooperativa e realizar pesquisa com os agricultores familiares associados à Cresol 

Londrina para analisar o impacto de tal ferramenta na geração de renda, evolução 

patrimonial e melhoria da qualidade de vida no campo. 

 O problema de pesquisa do presente estudo é como o Pronaf, ferramenta de 

crédito esta disponibilizada pela Cooperativa de Crédito Cresol Londrina, influencia 

diretamente no desenvolvimento da agricultura familiar? 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 É de extrema importância definir a metodologia de estudo, pois, segundo 

Barros e Lehfeld (2000), possibilita determinar os procedimentos a serem adotados 

para obter as informações necessárias para a realização do estudo. 

 Através deste estudo, pode-se compreender e analisar a importância das 

cooperativas de crédito no desenvolvimento da agricultura familiar, através das 

ferramentas disponibilizadas pela cooperativa com o objetivo de favorecer o 

desenvolvimento no campo e a qualidade de vida dos agricultores familiares. 

 A fonte dos dados foram primárias e secundárias. As fontes primárias 

caracterizaram-se pela aplicação de um questionário com questões abertas. As 

fontes secundárias caracterizaram-se pela análise em materiais bibliográficos, livros, 

revistas, teses, artigos e balanço social da própria cooperativa disponibilizado ao 

público em geral através do site da mesma. 

 

2.1 TIPOLOGIA 

 

 Para Vergara (2000) é preciso definir a pesquisa quanto aos fins e quanto 

aos meios. Quanto aos fins ela caracterizou-se de cunho exploratório, pois envolveu 

estudo em materiais bibliográficos e aplicação de questionários, além de ser flexível 

e proporcionar o estudo de vários aspectos relacionados com o tema (GIL, 2006).  

 Além disso, foi também descritiva pois "expôs características de 

determinada população ou de determinado fenômeno" (VERGARA, 2000, p. 47). 

 Quanto aos meios, caracterizou-se como bibliográfica e de estudo de caso. 

Caracterizou-se também uma pesquisa bibliográfica, pois, de acordo com Vergara 

(2000), para a fundamentação teórica do assunto tratado foi utilizado materiais 

disponíveis de acesso público, como livros, revistas, artigos e balanço social 

publicado pela instituição. 

 Enquadrou-se como estudo de caso, pois "é uma pesquisa sobre um 

indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja representativo do seu universo, 

para examinar aspectos variados de sua vida" (BERVIAN; CERVO, 2002, pg. 67). 
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Além disso, para Vergara (2000), o estudo de caso proporciona uma análise 

profunda e detalhada, sendo possível obter informações de diversos fatores do 

assunto tratado.  

 

2.2 UNIVERSO E AMOSTA 

 

Para Vergara (2000) é preciso definir toda a população e a amostra que será 

o foco do estudo. A população não se restringe apenas aos habitantes de uma 

determinada área, mas vários elementos que possuem características que serão 

objeto da pesquisa. A população alvo caracterizou-se pelos agricultores familiares 

pronafianos associados à cooperativa de crédito rural Cresol em Londrina, 

totalizando 218 pessoas. 

Este estudo foi realizado por amostragem, pois: 

Nem sempre é possível obter as informações de todos os indivíduos 
ou elementos que compõem o universo ou população que se deseja 
estudar. Outras vezes, o pesquisador não tem recurso e nem tempo 
para trabalhar com todos os elementos (BARROS; LEHFELD, 2000, 
pg. 86). 

Nesse sentido, a amostra foi composta de 20 associados. Nela, foram 

escolhidos os agricultores familiares pronafianos que possuem conta ativa na 

cooperativa. 

Para Vergara (2000) existem dois tipos de amostra, probabilística que pode 

ser aleatória simples, estratificada ou por conglomerado, e não probabilística 

podendo ser por acessibilidade ou por tipicidade. A amostra a ser objeto deste 

estudo caracterizou-se como não probabilista por tipicidade, pois de acordo com 

Vergara (2000) está possui elementos que representam a população-alvo. 

 

2.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 De acordo com Vergara (2000) para responder ao problema de pesquisa é 

necessário utilizar de instrumentos para a obtenção dos dados. Para a coleta dos 

dados junto aos agricultores familiares associados a Cresol Londrina foi utilizada a 
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aplicação de um questionário com questões fechadas, pois estas facilitam a 

obtenção de respostas, sua análise e tabulação (BERVIAN;CERVO, 2002). 

 

2.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

  O tratamento dos dados do presente estudo foi predominantemente 

quantitativo, pois de acordo com Gil (2006) através da pesquisa quantitativa é 

possível transformar em números as informações obtidas por meio da pesquisa, e 

posteriormente facilitando a análise do ambiente objeto do estudo. 

 

2.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

  O estudo apresentou importantes limitações quanto a população e amostra. 

  Devido a população compreender um número elevado de associados, foi 

preciso reduzir a amostra significativamente para ser possível a obtenção dos dados 

em tempo hábil a finalização do estudo. 
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3 COOPERATIVISMO  

 

 O cooperativismo nasceu como uma alternativa para garantir o 

desenvolvimento econômico e social de uma sociedade, criando assim pilares 

sólidos para um desenvolvimento sustentável. Ele caracteriza-se como uma união 

de pessoas físicas que tem por objetivo garantir o autofinanciamento de suas 

atividades. Esta união visa assim atender aos próprios associados, oferecendo 

ferramentas com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento dos membros, sendo que 

sua atuação se estende ao meio rural e urbano. 

 A associação de pessoas para consecução de fim comum configura uma 

das primeiras formas de organizações de trabalho. Desde a época colonial já podia 

ser observado este modelo de união, quando povos se reuniam para arrendar terras 

e realizar a exploração mútua para geração de alimentos para a sociedade. 

 Segundo Holyoake (2002), o cooperativismo como é hoje surgiu por volta de 

1844 na cidade de Rochdale na Inglaterra. Em 1843, a indústria da flanela local 

encontrava-se em situações prósperas, e proporcionava muito trabalho as indústrias 

de Rochdale. Neste período, os tecelões formavam uma classe operária que 

recebiam baixos salários, e pretendiam conseguir um aumento de salário, dada que 

a situação financeira das indústrias estava em ótimas condições.  

 Ainda segundo Holyoake (2002) diante desta reivindicação dos tecelões, 

algumas indústrias concordaram em conceder o aumento somente se todas 

aderissem ao movimento e aumentassem os salários de seus operários. A 

consecução desse movimento era, no entanto, de difícil implantação, pois os 

tecelões não costumavam manter o contato direto com seus patrões, principalmente 

para pedir aumentos salariais. Nesse contexto, foi escolhida uma comissão para 

reivindicar o almejo dos operários junto aos proprietários das indústrias. Após as 

reivindicações, alguns dos proprietários preferiram fechar suas fábricas a ceder ao 

pedido dos operários. Alguns dos operários quiseram trabalhar na mesma situação 

anterior, mas foram coibidos pela adesão da maioria à greve. Com algumas das 

indústrias fechando, vários operários ficaram sem empregos, e outros foram 

demitidos, e mesmo apesar das dificuldades que eles enfrentavam, desejavam 
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melhorar de vida. Tais dificuldades serviram como impulso para os operários, que 

resolveram criar seus próprios meios de ação, através do auxílio mútuo. Foi neste 

momento em que 28 tecelões enxergaram uma maneira de contornar o modelo 

capitalista que se instalava, e as péssimas condições de trabalho impostas pela 

revolução industrial que se consolidava no país. Nesse contexto, criaram a 

sociedade Probos de Rochdale, no qual se juntaram para comprar e revender 

produtos para suprir as necessidades da população. Além de suprir as necessidades 

da sociedade na prestação de serviços, enxergaram outra oportunidade: o comércio 

de produtos. Após muitas dificuldades alugaram um armazém para estocar os 

produtos que eram comprados em grandes quantidades, e que devido a isto poderia 

vender a preços menores do que os outros armazéns, mesmo a qualidade sendo 

inferior.  

 A grande diferença desta união de tecelões foi que criaram um estatuto 

social que visava promover um modelo mais democrático, com normas de cunho 

igualitário, objetivando a manutenção e expansão do negócio. Esta associação é 

considerada a primeira cooperativa moderna no mundo. 

 Com o avanço da industrialização, muitas pessoas que desenvolviam seu 

trabalho de forma artesanal, viram-se obrigadas a vender a força de trabalho em 

troca de salários. Com o passar do tempo surgiu a necessidade de se organizarem 

como cooperativas, para atuar de forma eficiente e favorável a si no novo cenário 

econômico e tecnológico. 

 Os princípios criados pela cooperativa de tecelões para organizar e 

promover o funcionamento de tal união são, segundo Schneider (1999, p. 61): 

"adesão aberta, controle ou gestão democrática, dividendos sobre as compras com 

juros limitados ao capital e como secundários ou como métodos de ação: 

neutralidade política e religiosa".  

 Estes foram considerados universalmente como os princípios cooperativistas 

pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI), instituição com sede em Genebra na 

Suíça e visa proteger os princípios cooperativistas, que posteriormente os discutiu 

em um congresso e adicionou novas normas para complementá-los. 
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 As normas adicionas inseridas pela ACL, de acordo com Schneider (1999) 

foram que as cooperativas deveriam atender exclusivamente seus sócios, as vendas 

seriam a preço de mercado e a associação seria voluntária. 

 De acordo com Pinheiro (2008) por volta de 1847 três anos após a criação 

da cooperativa de consumo de Rochdale, surgiu a primeira associação de crédito 

para oferecer apoio a população rural criada por Friedrich Wilhelm Raiffeisen em 

Anhausen, Alemanha, que tinha como principal objetivo atender a esta população 

que passava por dificuldades na obtenção de crédito devido à falta de instituições 

financeiras. Foi criada também a Associação de Crédito Rotativo e Economias no 

qual um grupo de pessoas contribuíam com um determinado valor igual para todos e 

uma pessoa usufruía do valor total. Este grupo durava no máximo seis meses para 

evitar a inadimplência. 

  Embora ainda não fosse uma cooperativa serviria de base para os futuros 

trabalhos de Raiffesen neste segmento. Por volta de 1864 foi fundada a primeira 

cooperativa denominada Associação de Caixas de Empréstimo de Heddesdorf. De 

acordo com Pinheiro (2008, pg. 23): 

As cooperativas criadas por Raiffeisen, tipicamente rurais, tinham 
como principais características a responsabilidade ilimitada e 
solidária dos associados, a singularidade de votos dos sócios, 
independentemente do número de quotas-parte, a área de atuação 
restrita, a ausência de capital social e a não-distribuição de sobras, 
excedentes ou dividendos. 

 

 Na questão de cooperativas de crédito urbano, por volta de 1956 Herman 

Schulze organizou uma cooperativa com um modelo diferente de Raiffeisen. Esta 

cooperativa se diferenciava do tipo Raiffeisen de acordo com Pinheiro (2008, pg. 23) 

“por preverem o retorno das sobras líquidas proporcionalmente ao capital, à área de 

atuação não-restrita e ao fato de seus dirigentes serem remunerados. 

 Segundo Pinheiro (2008) por volta de 1865 Luigi Luzzatti formou outro tipo 

de cooperativa que levaria seu nome posteriormente e tinha como principais 

características a livre adesão dos associados, integralização de quotas de pequeno 
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valor, conceder créditos de valor baixo e sem garantias e a não remuneração dos 

diretores responsáveis pela administração. 

 O cooperativismo de crédito é uma vertente do cooperativismo, mas não é 

recente no Brasil e nem no mundo. Ela está presente em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, e este modelo em países como a Europa é amplamente utilizado 

para suprir os espaços que as instituições financeiras não conseguem. Este modelo 

de união é muito benéfico para toda a sociedade, representando a associação das 

pessoas para promover o desenvolvimento sustentável regional. Ademais, o 

cooperativismo de crédito ajuda a manter os níveis de emprego e renda e auxilia no 

suprimento das necessidades locais. 

 O cooperativismo de crédito é benéfico para toda a sociedade, pois, nas 

palavras de Bulgarelli (1962, p. 59): 

"São os pequenos agricultores, criadores e os trabalhadores em 

geral, que desprovidos de quaisquer recursos para levar avante seu 

trabalho e produção, encontram no movimento associativo um forma 

de somar seus esforços e, em comum, lograrem o que sozinho seria 

impossível. E isto para o campo especial do crédito, é tanto mais 

verdade, quando se sabe que tais elementos não tem acesso aos 

bancos particulares ou às instituições oficiais de crédito: o pequeno 

trabalhador ou produtor agrícola, por não dispor de garantias 

suficientes para o financiamento em longo prazo que a semeadura e 

criação exige". 

   

  As cooperativas de crédito trabalham com patamares menores de juros do 

que os adotados pelos bancos, atendendo as demandas de crédito de uma 

população com um ganho não muito alto e irregular. 

  Os processos de avanço do cooperativismo, após 1902, passaram a sofrer 

influências externas, tendo que se adaptar à legislação em vigor, à tributação, aos 

próprios consumidores e a concorrência no mercado financeiro. Nesse contexto, a 

cooperativa, cujos associados são, ao mesmo tempo, donos e sócios, organiza e 

impulsiona os recursos locais, em prol de toda a sociedade.  

  A agricultura é a fonte de alimento e renda no campo e, através do 

cooperativismo de crédito, os agricultores encontraram uma maneira de unir 
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esforços para um desenvolvimento sustentável e equilibrado, através da capacidade 

de obter acesso ao crédito para financiar melhorias na produção e decorrente 

aumento na sua qualidade de vida.  

 

3.1 EVOLUÇÃO DO COOPERATIVISMO NO BRASIL  

 

  O cooperativismo no Brasil não é algo novo, acompanha o país desde a 

época da colonização onde os povos se ajudavam mutuamente para obtenção de 

alimentos. 

  De acordo com Pinheiro (2008) a expressão cooperativismo já foi utilizada 

no Brasil a muitos anos atrás, por volta de 1889 em Ouro Preto, Minas Gerais, um 

grupo de funcionários públicos formaram uma cooperativa de consumo. Esta 

cooperativa tinha como característica o assistencialismo, não recebia depósitos dos 

associados mas detinha de um caixa que dava auxílio as mulheres pobres que 

ficavam viúvas dos sócios, e também auxiliava no caso de algum associado passar 

por miséria e devido à falta de trabalho.  

  De acordo com (OCEMG 1997 apud PINHEIRO, 2008) esta sociedade cuidava 

da educação, saúde e seguridade de seus ‘consórcios’, regendo-se, 

indubitavelmente, pelos princípios cooperativistas. 

  De acordo com Braga e Alberto (2011) no Brasil o cooperativismo de crédito 

surgiu em Nova Petrópolis/Rio Grande do Sul, sob inspiração do padre jesuíta 

Theodor Amstad, que trouxe para o país por volta de 1902 o modelo de cooperativa 

criado por Friedrich Wilhelm Raiffeisen e criou a primeira cooperativa de crédito rural 

da américa latina e tinha como principal objeto dar amparo a população rural que era 

na maioria pobre e que não tinha instituições financeiras para atender este público 

sem garantias para oferecer. 

  Este segmento do cooperativismo criado por Theodor Amstad obteve 

sucesso e se desenvolveu, trazendo benefícios para a população e toda a região do 

Rio Grande do Sul. Durante os anos seguintes diversas cooperativas de crédito rural 

foram criadas, e normas foram desenvolvidas para manter o bom funcionamento 
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desta instituição e proteger os direitos dos agricultores, funcionários das 

agroindústrias e sindicatos. Esta cooperativa que tem como base o modelo 

Raiffeisen ainda existe até hoje, e é denominada Sicredi Pioneira / RS.  

  A primeira norma a regulamentar o funcionamento das cooperativas de 

crédito no Brasil foi o decreto de Lei n° 1637 de 5 janeiro de 1907, mais 

especificamente o artigo 23:  

Art. 23° As cooperativas de credito agrícola que se organizarem em 
pequenas circunscrições rurais, com ou sem capital social, sob a 
responsabilidade pessoal, solidaria e ilimitada dos associados, para o 
fim de emprestar dinheiro aos sócios e receber em deposito suas 
economias, gozarão de isenção de selo para as operações e 
transações de valor não excedente de 1:000$ e para os seus 
depósitos (BRASIL, 1907). 

  Para complementar o art. 25° §3 permitiu as cooperativas a receber dinheiro 

a juros, não apenas de sócios mas também de outras pessoas. 

  De acordo com Pinheiro (2008, pg. 26):  

No início da década de 20 do século passado, foi constituída, na 
cidade do Rio de Janeiro, a Federação dos Bancos Populares e 
Caixas Rurais do Brasil, primeira federação de cooperativas de 
crédito do Brasil. Essa federação organizou pelo menos nove 
congressos de cooperativismo de crédito na cidade do Rio de 
Janeiro, entre 1923 e 1932. 

 Ainda de acordo com Pinheiro (2008) por volta de 1940 surgiu no Brasil um 

outro tipo de cooperativa, tipo Luzzatti, criada pelo Italiano Luigi Luzzatti, que tinha 

como principais características fornecer crédito de baixo valor sem garantias, 

pequeno valor de quotas capital e não pagamento dos dirigentes. 

 De acordo com Pinheiro (2008, pg. 28)” Entre 1902 e 1964, ainda surgiriam 

66 cooperativas de crédito do tipo Raiffeisen no Rio Grande do Sul”. 

 De acordo com Ninaut e Matos (2008) no Brasil Por volta de 1969 com o 

objetivo de consolidar o desenvolvimento da força cooperativista, foi criado a OCB 

(Organização das Cooperativas Brasileiras) uma instituição que tem como objetivo 

fomentar o crescimento do cooperativismo, defender o movimento cooperativista em 

todas as instâncias e contribuir para o aprimoramento e desenvolvimento deste 

sistema no país. 

 A Lei n° 4.595 de 31 de dezembro de 1964, garantiu as cooperativas de 

crédito o direito de se equiparar as demais instituições financeiras do país. O art. 55° 
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atribui ao Banco Central a função de fiscalizar a autorizar o funcionamento das 

cooperativas de crédito de qualquer tipo. De acordo com Pinheiro (2008, pg. 37) “em 

27 de outubro de 1980, foi constituída a Cooperativa Central de Crédito do Rio 

Grande do Sul, com sede em Porto Alegre (RS), a mais antiga das atuais 

cooperativas centrais de crédito, autorizada a funcionar em 20 de fevereiro de 1981”. 

 A resolução n° 1914 de 11 de março de 1992 regulamentou o funcionamento 

das cooperativas de crédito rural no que tange a suas características:  

 

Quadro social formado por pessoas físicas que, de forma 
efetiva e preponderante, desenvolvam, na área de atuação da 
cooperativa, atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas, ou 
se dediquem a operações de captura e transformação do 
pescado e, excepcionalmente, por pessoas jurídicas que 
exerçam exclusivamente as mesmas atividades (BRASIL, 
1992).  
 
 

 Os estudos realizados pelo OCB mostram que após o ano de 2001 o número 

de cooperativas no Brasil diminuiu, porem os número de cooperados aumentou 

conforme mostra os quadros abaixo: 

 

Gráfico 1: Evolução do Número de Cooperativas do Sistema OCB 

. 

Fonte: Paradelo et al, 2012. 
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Gráfico 2: Evolução do Número de Cooperados do Sistema OCB 

 

Fonte: Paradelo et al, 2012. 

 

 As cooperativas de crédito rural são instituições financeiras integrantes d 

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.  

 

 

3.2 DEFINIÇÃO DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

  As cooperativas de crédito são associações de pessoas comuns criando 

uma instituição de crédito, com personalidade jurídica e sem fins lucrativos, que tem 

como principal objetivo proporcionar assistência e prestar serviços bancários de 

modo vantajoso e simples para seus associados, além de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável local e regional através de uma administração 

eficiente, visando democratizar o crédito e exclusivamente suprir as necessidades 

de seus próprios sócios. Nas cooperativas de crédito os administradores da mesmas 

são os próprios associados. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

N° de Cooperados (milhões) 4779 5259 5763 6160 6791 7393 7688 7888 8252 9017 10009

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

N° de Cooperados (milhões)



26 

 

 

  As cooperativas de crédito no Brasil se equiparam as entidades do sistema 

financeiro nacional amparadas pela Lei N° 4.595, de 31 de Dezembro de 1964, e 

seu funcionamento é regido e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, se 

submetendo ao cumprimento das normas vigentes de tal instituição. 

 

3.2.1 TIPOS DE COOPERATIVAS  

 

  As cooperativas se classificam como: 

a) Cooperativas singulares, são instituições financeiras que trabalham 

diretamente com o atendimento aos associados, visando atender as 

demandas dos mesmo. 

b) Cooperativas centrais, são formadas por várias cooperativas singulares, 

se organizando e formando um central de crédito com o objetivo de 

fornecer suporte, exercer a função de agente supervisor e fiscalizador 

das cooperativas singulares visando seu bom funcionamento, provendo 

também a capacitação de todos os colaborares e administradores. 

c) Confederação de cooperativas centrais, presta serviço exclusivamente 

para as cooperativas centrais de crédito, age também como agente 

fiscalizador das mesmas garantindo de que todas as normas da 

legislação vigente estão sendo cumpridas. 
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4 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 A modernização da agricultura brasileira foi impulsionada pelo processo de 

industrialização que se consolidou no Brasil por volta de 1950. Na década seguinte, 

o setor agrícola era considerado como ineficiente frente ao desenvolvimento que 

ocorria nos centros urbanos, então o país começou a investir no desenvolvimento de 

um setor industrial voltado a produção agrícola. 

 Esta modernização proporcionou a introdução de máquinas, agroquímicos e 

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

agricultores, mas de forma irregular, favorecendo em maior parte os grandes 

produtores que exportavam seus produtos, e assim aquecendo a economia do pais 

no cenário agrícola. 

  No entanto, a modernização beneficiou apenas parcela dos produtores, os 

que detinham maior capacidade financeira de investimento, e com tendência a 

impulsionar a monocultura. Este favorecimento aos grandes produtores, causou 

diversas consequências no cenário rural, dentre elas destaca-se o êxodo rural, com 

o crescente processo de mecanização e falta de investimento na parcela que 

representava o pequeno agricultor. Nesse passo, estas pessoas desistiam da vida 

no campo e se mudavam para as grandes cidades em busca de novas 

oportunidades de emprego e renda.  

  A concentração de renda na mão dos grandes produtores não era 

compatível com o objetivo de distribuição de renda no campo, mas sim favorável ao 

aumento da pobreza e desigualdades sociais, causando limitações aos pequenos 

agricultores.  

   Nesse contexto, a agricultura familiar surgiu como uma alternativa para o 

desenvolvimento economicamente e socialmente sustentável no campo, sendo 

responsável por grande parte da produção dos alimentos que chegam ao 

consumidor final, abrangendo tanto a agricultura como a pecuária. 

  No Brasil, de acordo com a Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006, a 

agricultura familiar foi definida da seguinte forma: 
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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. 

   

  O papel da agricultura familiar no desenvolvimento de diversos países é 

marcante, pois, nas palavras de Guanziroli et al (2001, p.15): 

  Os Países capitalistas que hoje ostentam os melhores indicadores de 
desenvolvimento humano, dos Estudos Unidos ao Japão, 
apresentam um traço comum: a forte presença da agricultura familiar, 
cuja evolução desempenhou um papel fundamental na estruturação 
de economias mais dinâmicas e de sociedades mais democráticas e 
equitativas.  

      

  A Agricultura familiar prevalece nos países desenvolvidos como a base da 

produção agrícola. Nesses países, de acordo com Guanziroli et al (2001), incorpora-

se o progresso na área rural, atendendo as demanda da população, sendo assim 

papel de destaque na questão do desenvolvimento estratégico local e regional por 
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apresentar um processo sustentável e solidário, sendo economicamente e 

socialmente eficaz no ramo do cultivo de alimentos e pecuária. 

  De acordo com IBGE (2006) no contexto da agricultura familiar, nem sempre 

o produtor é proprietário das terras de que utiliza para cultivo, podendo ser 

assentado, arrendatário, parceiro, ocupante e até sem área. 

  A agricultura familiar é diversificada, incluindo pessoas que vivem e 

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

moderno agronegócio. Assim, os agricultores familiares não se diferenciam apenas 

na renda e em acesso aos recursos, mas também no que se refere à capacitação e 

ao aprendizado adquirido. 

  A agricultura familiar se caracteriza como o público alvo do sistema Cresol 

são os agricultores familiares, e tem como objetivo incentivar a inclusão econômica 

através do acesso democrático ao crédito, inclusão social e o desenvolvimento local 

e sustentável no campo tendo em vista que esta classe é responsável por grande 

parte dos alimentos que chegam as mesas dos consumidores finais, além disso 

preserva também a cultura e identidade da população rural. 
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5 O SISTEMA CRESOL 

 

  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. A Cresol é um sistema de cooperativas de crédito rural que 

compreende: cooperativas singulares, bases regionais e a cooperativa central. O 

quadro social é composto por agricultores familiares no qual estes são responsáveis 

pela administração das cooperativas, formato de administração adotado no qual 

fortalece o controle social e possibilitando que mesmo com o crescimento da 

cooperativa, a gestão das mesmas permaneça nas mãos dos agricultores. 

  A Cresol Baser é a central, localizada em Francisco Beltrão – Paraná, é um 

agente de crédito criado em 2000 por orientação do Banco Central do Brasil que 

após desenvolver suas normas passou a orientar as cooperativas singulares 

localizadas em outras cidades do Paraná e Santa Catarina. As atribuições da central 

compreende na formação e capacitação técnica, padronizar e coordenar a área de 

recursos humanos, contábil e fiscalizar as operações de crédito das cooperativas. 

  As bases regionais possuem caráter operacional e agrega cooperativas 

singulares em sua proximidade. As atribuições das bases regionais é oferecer para 

as cooperativas singulares de suas proximidades serviços de informática, tecnologia 

da informação, gestão, analisar as operações de crédito, executar e analisar o 

balanço contábil, negociar com governos e outras entidades e criar normas 

especificas para manter o bom funcionamento do sistema. 

  As cooperativas singulares são cooperativas que atendem diretamente o 

público do sistema Cresol. Tem como objetivos oferecer acesso ao crédito aos 

agricultores familiares dentre outros serviços financeiros, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. As atribuições das cooperativas 

singulares compreende em atender e organizar o quadro social, liberar crédito 

através da análise de projetos de crédito e investimento, possibilitar aplicações 

financeiras e outros serviços para contribuir para a inclusão financeira dos 

agricultores familiares. 
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Quadro N° 1: Missão e visão da CRESOL  

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. 

VISÃO Crescer junto com o quadro social para atender o maior 
número de famílias agricultoras, oferecendo acesso ao 
crédito e a produtos financeiros na busca do 
desenvolvimento e da inclusão social. 

FONTE: Cresol Baser, 2013. 

  

5.1 HISTÓRIA DO SISTEMA CRESOL 

 

  O acesso ao crédito por volta de 1980 era difícil para os agricultores 

familiares brasileiros, os quais tinham a necessidade de financiar novas experiências 

para melhoria da produção e renda no campo. 

  Nesse cenário, no final da década de 80 e início da década de 90, com o 

objetivo de garantir o financiamento do pequeno agricultor, algumas organizações se 

juntaram e criaram o Fundo de Crédito Rotativo, administrado por sindicatos, 

pastorais e ONGs e financiado pela cooperação internacional MISEREOR, uma 

organização não governamental que coopera para o desenvolvimento, atuando na 

África, Ásia e América Latina.  

  Através da experiência com o crédito rotativo e com o objetivo de ampliar o 

acesso ao crédito, surgiu, por volta de 1996, nas regiões Sudoeste (Marmeleiro, 

Capanema e Dois Vizinhos) e Centro-Oeste (Laranjeiras do Sul e Pinhão) do Paraná 

as primeiras unidades do sistema CRESOL de Cooperativas de Crédito Rural com 

Interação Solidária. Fruto da luta de famílias pelo desenvolvimento no campo, o 

quadro social da instituição é composto somente por agricultores familiares, os quais 

são responsáveis inclusive pela administração das cooperativas. 

  O sistema Cresol induziu a criação de outro sistema cooperativista: ao invés 

de grandes unidades centralizadas, optou-se por estruturar o sistema de forma 

descentralizado, com uma rede de unidades pequenas interligadas entre si e com a 
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comunidade, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito. Nesse contexto, a 

expressão "Interação Solidária" quer demonstrar que mesmo as cooperativas tendo 

suas unidades com regras próprias e sendo independentes, auxiliam-se no apoio 

financeiro, social e técnico.  

  O crescimento e desenvolvimento do sistema Cresol, com sede em 

Francisco Beltrão- PR: Cresol Central Baser, é evidenciado por sua expansão no 

território nacional, com unidades em Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais e 

Rondônia, a qual possibilitou também a criação de novas ações, sempre com o 

objetivo de fortalecer a agricultura familiar.  

  No mesmo ano de criação do sistema Cresol, o governo federal lançou o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), um 

instrumento de grande importância para o desenvolvimento da agricultura familiar, 

fornecendo crédito aos agricultores com taxas de juros mais baixas que as do 

mercado. 

  Nessa época, a Cresol deu início ainda ao Programa de Habitação Solidária 

(Habitasol). O qual, em parceria com o governo federal, possibilita o financiamento 

de casas no campo com juros baixos e carência, a fim de proporcionar ao agricultor 

uma moradia digna no campo. Em 2006, a Cresol criou o Programa dos Agentes 

Comunitários de Desenvolvimento e Crédito, com o objetivo de prover formação 

técnica aos dirigentes para as unidades da cooperativa, já que estes são formados 

por agricultores. 

  Dessa forma, as cooperativas Cresol representam uma importante 

ferramenta para a comunidade local onde estão inseridas, possibilitando além de 

acesso ao crédito ao agricultor familiar, programas de capacitação e melhorias da 

qualidade de vida no campo, melhorando sua qualidade de vida, aumentando sua 

produtividade e reduzindo o êxodo rural. 
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5.2 PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 

 

  As cooperativas Cresol são um conjunto de instituições financeira, oferendo 

seus produtos e serviços financeiros aos agricultores com o objetivo de fortalecer a 

agricultura familiar. Os serviços e produtos oferecidos incluem fornecimento de talão 

de cheque, conta corrente, aplicações, empréstimos pessoais, cartão de crédito e 

débito, emissão de boletos, pagamento de duplicatas e também permite o 

recebimento de benefícios. 

  A Cresol Seguros também tem um papel muito importante na vida dos 

associados, através da parceria com diversas seguradoras oferece as principais 

linhas de seguros disponíveis para pessoa física e jurídica. 

  Além disso, as cooperativas do sistema Cresol se destacam no repasse de 

recursos do governo federal através de programas de custeio e investimento 

agrícola, possibilitando financiamentos rurais com prazos e taxas de juros 

diferenciadas das demais linhas créditos disponíveis no mercado financeiro.  

  As operações financeiras da Cresol são padronizadas, e seguem 

rigidamente o manual do sistema, as taxas de juros podem juntamente com as 

garantias variar conforme tipo e risco da operação. 

 

5.3 AVANÇOS NO SISTEMA CRESOL 

 

  Nos últimos anos o sistema de cooperativas de crédito rural Cresol tem 

passado por diversas mudanças estruturais que tem como objetivo dar maior 

segurança as operações financeiras e oferecer nova gama de serviços aos 

associados. 

  Dentre as principais mudanças ocorridas no sistema Cresol nos últimos 

anos, está a implantação de um software de gestão em todas as cooperativas do 

sistema no ano de 2014, buscando atender as normas e regulamentos do Banco 

Central do Brasil. Tal sistema permite maior integração entre as cooperativas do 

sistema, através de um fluxo de informações contínuo, oferece maior segurança 
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operacional e, além disso, oferece também melhores informações para a tomada e 

de decisões dos gestores por unir dados de todas as cooperativas em um único 

software. (REVISTA CRESOL, 2014) 

  Outro grande avanço do sistema está a sua participação no FGCOOP 

(Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito), que é constituído como uma 

associação civil sem fins lucrativos, de abrangência nacional e com personalidade 

jurídica e tem como clientes, as cooperativas singulares e os dois bancos 

cooperativos do Brasil. O objetivo do FGCOOP é prestar garantias dos depósitos até 

o valor de R$ 250.000,00 por associado das cooperativas de crédito no caso de 

liquidação ou falência. (BACEN, 2014) 

Tais mudanças no sistema foram de extrema importância para reforçar a 

solidez e segurança do sistema, oferecendo maior credibilidade no mercado e 

proteção aos associados. 
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6 CRESOL LONDRINA 

 

 A Cresol Londrina é uma cooperativa dirigida e criada para os agricultores 

familiares regionais. Iniciou suas atividades no dia 01 de fevereiro de 2005, através 

da luta de um determinado número de agricultores familiares que não possuíam 

acesso aos serviços do mercado financeiro, e que necessitavam de uma instituição 

que pudesse auxiliar no desenvolvimento da agricultura regional. Tais agricultores 

frequentaram a Central da cooperativa localizada em Francisco Beltrão, e após 

mostrar a importância de tal projeto em Londrina, entraram em contato com os 

órgãos necessários em Londrina e Brasília para conquistar o direito de abrir tal 

unidade. 

   Nos primeiros anos a cooperativa já conquistou seu espaço no âmbito da 

agricultura familiar e o atendimento era feito em uma pequena sala alugada. No 

decorrer dos anos a Cresol Londrina ganhou espaço e hoje encontra-se em 

constante crescimento, e com autorização do Banco Central conquistou o direito de 

abrir pontos de atendimento no Rio de Janeiro. 

 Hoje a Cresol Londrina tem sede em região central de Londrina, e possui um 

ponto de atendimento em São Jerônimo da Serra e outro em Tamarana, todo em 

locais estratégicos e próximos a sede. Até o final de ano de 2014 irá abrir outro 

ponto e atendimento em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro.  

  A Cresol Londrina 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 que tem como objetivo a fiscalização e apoio das atividades da 

Cresol Londrina. O número de associados da Cresol Londrina juntamente com seus 

pontos de atendimento já abertos totalizam 844 associados ativos. (CRESOL, 2014) 

 A evolução do quadro social pode ser visto no gráfico n° 03. 
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Gráfico 3: Evolução do Quadro Social da cooperativa. 

. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, baseado nos dados coletados na Cresol, 2014. 

 

6.1 PRONAF 

 

 O Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), é 

um programa do governo federal do Brasil criado por volta de 1996   para atender as 

demandas de organizações de trabalhadores rurais que estavam excluídos do 

sistema financeiro. Tem como principal objetivo, desde a sua criação, melhorar a 

qualidade de vida, aumentar a produtividade preservar a identidade das pessoas 

que vivem no campo em regime de agricultura familiar, visto que a carência de 

incentivos para tal população rural prejudica em grande escala a produção de 

alimentos no país. 

 No decorrer dos anos o Pronaf evolui e se expandiu para todo o país, e hoje 

seu acesso é possível em quase todos os munícipios brasileiros sendo de extrema 

importância no desenvolvimento da agricultura no país, melhorando a capacidade de 

geração de alimento para a sua população e promovendo a inclusão financeira. 
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Mudanças importantes promovidas na safra 2003/2004 permitiram 
que o programa ultrapassasse o patamar de 900 mil contratos/ano, 
no qual estava estacionado, atendendo 1,4 milhões de famílias. A 
partir daquela safra, o Pronaf ganhou abrangência nacional 
crescendo significativamente no norte e no nordeste. Com a 
simplificação do acesso ao crédito, a diversificação de linhas e uma 
nova política de assistência técnica e extensão rural, agricultores das 
regiões mais pobres e com menor infraestrutura e acesso a serviço 
puderam aumentar a sua participação no programa. (MATTEI, Lauro; 
2005, p. 3) 

 

 Os recursos do Pronaf são provenientes do BNDES (Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social), e repassados aos mutuários por meio das 

instituições financeiras, como os bancos e principalmente as cooperativas de crédito 

rural. 

 O programa avançou rapidamente anos após sua criação, por volta de 1996, 

aumentando o volume de recursos repassados e o número de contratos como pode 

se observar na tabela n° 01. Pode-se notar que no ano de início do programa, foi 

pouco número de contratos, visto que foi o primeiro ano de operacionalização do 

programa. Nos ano de 1996 o programa ampliou suas fronteiras, e teve aumento de 

940 % aproximadamente no número de contratos. Entre o ano de 1996 e 1997 

houve um crescimento consideravelmente alto no volume de recursos, com aumento 

também no número de contratos, e este foi o ano de maior valor médio dos créditos, 

em relação aos outros considerados na tabela.  Após o ano de 1997 o programa 

continuou a se expandir e aumentar o número de contratos e em volume de 

recursos.  

Tabela 1: Número de contratos e volume de recursos do Pronaf entre 1995 e 1999. 

Ano Número de contratos Recursos (R$) Valor Médio (R$) 

1995 32.000 93.000.000,00 2.906,25 

1996 332.828 649.795.910,00 1.952,30 

1997 496.550 1.637.440.160,00 3.3297,60 

1998 709.906 1.814.972.000,00 2.556,60 
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1999 802.849 1.829.731.597,98 2.279,05 

Total 2.374.133 6+024.939.668,00 2.537,74 

Fonte: SAF/MDA, 2005. 

 Para que o agricultor tenha acesso ao referido programa, este deve 

obedecer alguns requisitos como comprovar o enquadramento no Pronaf através do 

documento de aptidão ao Pronaf  dentro de sua validade, explorar uma determinada 

parcela de terra na condição de arrendatário, proprietário, assentado, parceiro, 

posseiro ou comodatário, comprovar que mais de 50 % de sua renda mensal é 

proveniente da agricultura, exploram a agricultura utilizando da própria mão de obra 

familiar na propriedade e que a renda bruta anual familiar não ultrapasse o valor de 

R$ 360.000,00. 

 Muitas pessoas podem se utilizar de tal programa para se beneficiar, mesmo 

não necessitando, devido a isto, exige-se rigidez no momento de contratação de tal 

linha crédito a fim de evitar fraude e desvio de recursos federais. 

 De acordo com Mattei (2005) para atender as demandas dos diversos 

trabalhadores rurais residentes em diferentes regiões, foi ampliado o limite de 

contratação do programa, e desenvolvidas novas linhas de crédito, e o que espera-

se de tal evolução é o atendimento das demandas de agricultores em todo o país. 

 Ainda para o autor, é difícil qualificar o impacto do programa no 

desenvolvimento da agricultura familiar, pois não há dados sistematizados e oficiais 

referente ao mesmo, e devido a isso, surge a necessidade de maior aprofundamento 

do tema por parte das autarquias municipais, estaduais e federais. 

 Para Mattei (2005) os impactos do Pronaf na agricultura não se dá apenas 

nos aspectos econômicos, mas sim no social e ambiental, pois suas ferramentas são 

amplas e oferecem subsídios a um desenvolvimento sustentável no campo em todas 

as esferas citadas acima. Com o apoio de tal política pública os agricultores 

puderam aumentar a área cultivada, e além disso, melhor a produtividade por 
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hectare através da correção intensiva do solo com recursos oriundos de tal 

programa, concomitante se observa a melhora da qualidade de vida no campo.  

 O Pronaf dentre as suas linhas de crédito disponível destaca-se a de 

custeio, linha de crédito específica para custear a produção e investimento, na qual 

visa oferecer crédito de longo prazo para investimento em estrutura, armazenamento 

e melhoria de produção e que serão abordados mais minuciosamente a seguir. 

6.1.1 PRONAF CUSTEIO 

 A linha de crédito Pronaf de custeio está presente no programa desde sua 

criação, mais especificadamente, foi a primeira linha a ser implantada, as demais 

foram surgindo no ano seguinte no momento em que o programa obteve maior 

dimensão. 

 De acordo com Mattei (2005) o crédito de custeio tem como principal 

objetivo dar apoio financeiro aos agricultores beneficiários do Pronaf, em sua maioria 

em regime de produção familiar, para facilitar a aquisição de insumos para a safra, 

estes necessários para plantio, replantio e o cultivo em geral. 

 O Pronaf Custeio surgiu como uma alternativa de acesso ao crédito para os 

agricultores, que enfrentavam muita dificuldade para obter crédito devido as 

condições impostas pelas instituições financeiras. 

 Para se ter acesso a tal linha de crédito deve o agricultor possuir conta em 

alguma instituição financeira que trabalhe com o referido programa. As cooperativas 

de crédito rural são um bom exemplo de instituição de repasse dos recursos 

oriundos do pronaf, estas estão espalhadas em todas as regiões do Brasil, 

ampliando a dimensão do programa. Graças ao Pronaf, milhares de famílias 

garantiram sua permanência no campo, e conquistaram uma melhoria na qualidade 

de vida, e em consequência a diminuição do êxodo rural, visto que tal área é carente 

de incentivos.  

 O valor disponibilizado de valor de custeio varia de acordo com a cultura 

cultivada pelo agricultor, há um limite máximo para cada uma, e é calculada através 

da relação área em hectares x valor básico de custeio por hectare. Cada cultura 

possui um valor padronizado de custos por hectare variando de acordo com a região 
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de plantio, é representado pela média dos preços de insumos e é calculado quando 

se inicia novo ano safra. Dentro desta linha de crédito as taxas de juros variam de 

acordo com o volume de recursos obtidos, variando de 1,5 % ao ano até 3,5 ao ano. 

(MDA, 2014) 

6.1.2 PRONAF INVESTIMENTO 

 De acordo com Mattei (2005) outra linha de crédito do Pronaf amplamente 

difundida e utilizada é o crédito para investimento, que surgiu um ano mais tarde que 

o de custeio, por volta de 1997, e tem como principal objetivo fornecer aos 

agricultores familiares acesso ao crédito para investimento na produção agrícola, 

tendo como foco melhorar a qualidade de vida no campo e aumento da renda. 

 O crédito em questão destina-se a investimentos na propriedade rural que 

venham a aumentar ou melhorar a capacidade produtiva, diminuir desperdícios, 

melhorar estrutura de beneficiamento ou de industrialização, aumentar a 

produtividade e reduzir custos de produção.  

 Por ser o Pronaf investimento, uma vertente do programa nacional de 

fortalecimento da agricultura familiar, os agricultores para que possam ter acesso a 

tal linha de crédito devem se enquadrar nas regras estabelecidas do programa. 

 O agricultor que deseja obter crédito de investimento, este deve ter conta em 

algum banco que trabalhe com tal programa, as cooperativas de crédito rural são 

outro exemplo de instituições que beneficiam os agricultores com tais créditos. 

 O valor máximo operacional para crédito de investimento é de R$ 

300.000,00 reais por CPF, e a taxa de juros é de 2 % ao ano. 

 Graças aos créditos do Pronaf investimento, milhares de família 

conseguiram investir na propriedade, e melhorar sua qualidade de vida e 

consequente aumento da renda, sendo de grande valia para a agricultura familiar, 

visto que esta é uma área carente de incentivos. 
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6.1.3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 

 

 A assistência técnica e extensão rural, é um dos diversos serviços que as 

cooperativas Cresol através de parceria oferece aos seus associados. Sua origem é 

do período pós guerra no Brasil, de acordo com Rossetto, Bianchini e Martins (2004) 

tal serviço foi criado por volta dos anos de 1940 no Brasil, com o principal objetivo de 

oferecer amparo ao desenvolvimento e modernização da agricultura e era apoiado 

por instituições públicas e privadas.  

 Juscelino Kubitschek e Ernesto Geisel foram os grandes influenciadores no 

desenvolvimento de tal serviço que nos anos seguintes tomou grandes proporções e 

foi estatizado, e este serviço tornou a ser realizado principalmente pela Emater 

localizada em diversos estados. 

 Através do serviço de Ater a Cresol oferece aos seus cooperados apoio no 

pré-plantio e no pós-plantio, buscando alternativas estratégicas para superar os 

desafios da agricultura, criando novos postos de trabalho no meio rural e 

promovendo a preservação da identidade rural, porém pautado nos ideais de um 

desenvolvimento sustentável. As ações da Ater interagem com os agricultores 

familiares no desenvolvendo programas educativos, privilegiando o potencial das 

comunidades e repassando conhecimentos aos agricultores familiares, 

principalmente na questão da utilização racional dos recursos locais. Os resultados 

esperados com as ações da Ater não são apenas econômicos, mas também, 

socioambientais, buscando também a restauração de ecossistemas, visto que os 

recursos naturais são finitos e seu uso deve ser de maneira que tire a cada dia mais 

o melhor proveito do mesmo. 

 O serviço de Ater quando aplicado efetivamente contribui de maneira 

decisiva para o aumento da produção agrícola, diversificação da produção e redução 

dos desperdícios. O apoio ao agricultor familiar é de grande valia, pois valoriza a 

população rural e sua importância na geração de alimentos no país.  

 A aplicação do serviço de Ater, realizado por meio de parceria, nos projetos 

na cooperativa foi um grande avanço no sistema Cresol, e hoje está presente em 
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todas as cooperativas do sistema desenvolvendo papel de pesquisa e de 

transmissor de conhecimento a população rural. 

6.1.4 INFOCOS 

  As cooperativas do sistema Cresol possuem em seu quadro social 

agricultores familiares, no qual também são escolhidos para serem os dirigentes, 

  Criado em 2005 pela Central Cresol Baser, o Infocos – Instituto de Formação 

do Cooperativismo Solidário, uma associação das cooperativas singulares do 

sistema sem fins lucrativos e de abrangência nacional, tem como objetivo disseminar 

o conhecimento a respeito do cooperativismo e orientando um desenvolvimento 

solidário e sustentável para a sociedade. Constitui-se em um ambiente de 

capacitação e formação para agricultores familiares, dirigentes e para colaboradores 

do sistema Cresol.  

  Os agricultores dirigentes das cooperativas Cresol que são responsáveis 

pela administração e fiscalização contábil das mesmas, através dos programas e 

ações voltadas ao quadro social o Infocos oferece treinamento e capacitação para 

os dirigentes atuarem de maneira eficaz na realização de suas atividades 

administrativas. 

  Por meio destes processos de educação, o Infocos busca incentivar a 

participação das pessoas com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar através 

da cooperação e inclusão socioeconômica, além disto busca disseminar os valores e 

princípios do cooperativismo solidário. 

  Dentre os diversos princípios do Infocos, destacam-se: a valorização dos 

conhecimentos produzidos pelas experiências de cooperação elaborar projetos com 

o intuito de promover a formação de agentes comunitários e de créditos para auxiliar 

os agricultores na maneira eficiente e eficaz de utilização dos recursos , através de 

diversos estudos realizados, criar projetos educacionais levando até as escolas os 

valores do cooperativismo e do crédito solidário com o objetivo de envolver as 

crianças nas questões sociais desde a infância, desenvolver projetos culturais para 

preservar os valores da agricultura familiar buscando atender a demanda do quadro 

social e fortalecer crédito solidário e a agricultura familiar. 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

GRÁFICO N° 4: Idade dos entrevistados 

 

 Através da análise do gráfico que representa as idades dos associados da 

cooperativa, é possível notar que o número de associados acima de 60 anos não é 

alto, pois as pessoas nesta idade tendem a passar para os filhos a responsabilidade 

do cultivo na propriedade. Como o gráfico já ilustra, mais da metade da amostra 

possui entre 40 e 60 anos, reafirmando a afirmação anterior. O número de pessoas 

entre 26 e 40 anos ainda há expressivo. O mais crítico foi em relação ao número de 

associados com até 25 anos, pois foi de 0%, podendo ser um sinal do êxodo rural, 

ilustrando a necessidade da cooperativa para incentivar a permanência do jovem no 

campo oferecendo acesso aos produtos do mercado financeiro. 

 

 

 

 

 

 

0%

35%

55%

10%

Até 25 anos

De 26 a 40 anos

De 40 a 60 anos

Acima de 60 anos



44 

 

 

GRÁFICO N° 5: Sexo dos entrevistados 

 

   O Gráfico representa o sexo dos entrevistados, através da análise foi possível 

observar que os agricultores em sua maioria foram do sexo masculino, sendo as mulheres 

uma pequena porcentagem do total, representando 15 %. 

 

GRÁFICO N° 6: Tempo como cliente do mercado financeiro 

 

 

85%

15%

Masculino

Feminino

0%0%
10%

90%

Até 1 ano

De 1 a 5 anos

De 5 a 10 anos

Acima de 10 anos



45 

 

 

 O Gráfico representa há quanto tempo que os entrevistados são clientes do 

mercado financeiro, em sua maioria estes são clientes há mais de 10 anos, 

possuindo assim certa afinidade e conhecimento dos serviços oferecidos pelas 

instituições financeiras. A necessidade de serviços financeiros por parte dos 

agricultores familiares é de extrema importância para o seu próprio desenvolvimento, 

e isto já é percebido, pois apenas 10 % dos entrevistados são clientes de 5 a 10 

anos. 

 

GRÁFICO N° 7: Tempo como cliente da Cresol 

 

 

 

 Através da análise do gráfico é possível notar que dos associados 

entrevistados, nenhum possui conta até um ano e nem até 10 anos pois a 

cooperativa ainda é consideravelmente nova na cidade. A maioria dos entrevistados, 

55 % destes, já são cliente da cooperativa de 1 a 5 anos e este dado demonstra 

como a cooperativa é nova, visto seus concorrentes no mercado que já estão a bem 

mais tempo no ramo. Dos entrevistados, 45 % deles são associados de 5 a 10 anos 

de conta, dado este que tende a crescer com a consolidação da cooperativa na 

cidade e conquista de novos clientes.  
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GRÁFICO N° 8: Há quanto tempo acessa as linhas de crédito do Pronaf? 

 

 

 

 Através da análise do gráfico, é possível identificar que entre os 

entrevistados não há algum que acesse as linhas de crédito do Pronaf há menos de 

um ano, demonstrando como este crédito já é conhecido por tal população. Do total 

de entrevistados 15 % acessa as linhas o Pronaf de 1 a 5 anos, seguido por 20 % 

deles que acessam de 5 a 10 anos. A maioria dos associados que foram alvo da 

pesquisa, mais precisamente 65 %, já acessam a referida linha de crédito há mais 

de 10 anos demonstrando como este crédito é importante para o desenvolvimento 

da agricultura familiar. 
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GRÁFICO N° 9: Linha de crédito já utilizada 

 

 

  

 Do total dos respondentes do questionário, 90 % destes acessam ambas as 

linhas de crédito do pronaf, apenas 10 % acessam apenas o Pronaf. O grande 

volume de associados que acessam ambas as linhas se dá pela facilidade de 

contratação e baixas taxas de juros, possibilitando melhorar a produção e sua 

qualidade de vida. 

 

GRÁFICO N° 10: Notou melhoria na qualidade de vida após o acesso as linhas de 

crédito do Pronaf através da cooperativa? 
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 No que tange a qualidade de vida dos agricultores, todos os associados 

participantes da amostra responderam que após o acesso as linhas de credito do 

Pronaf foi possível notar melhoria na qualidade de vida, pois é um recurso de fácil 

acesso, prazo longo para pagamento e com baixas taxas de juros que oferecem ao 

agricultor subsídios aumento do faturamento e por conseguinte melhor qualidade de 

vida. Ao acessar tais linhas de crédito o agricultor investe em novas máquinas e 

equipamentos que facilitam diversas etapas do manejo das diversas culturas, desde 

o plantio até a colheita. 

 

GRÁFICO N° 11: O acesso ao Pronaf permitiu maximizar a sua produção? 

 

 

 

 Em relação a produtividade na propriedade, no questionário aplicado aos 

associados, todos estes concordam na efetividade do Pronaf no que tange o 

aumento da produtividade, pois tal programa oferece subsídios para aumento da 

área cultivada.  
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GRÁFICO N° 12: Se a resposta anterior for SIM, em quantos por cento? 

 

 

  

 Conforme gráfico apresentado, foi observado que o Pronaf através de suas 

linhas de crédito auxiliou consideravelmente no aumento da produtividade, pois 

entre os associados que responderam à pesquisa, 60% observaram aumento de 

60% em sua produção, caracterizando aumento da produção de alimentos. Dos 

entrevistados 30 % observaram aumento de 41% a 60 % na produção, sendo 

também um valor considerado. Apenas 10% dos entrevistados notaram aumento da 

produção de 21 % a 40 %. 

 

GRÁFICO N° 13: Através do Pronaf, acessado pela cooperativa, foi possível notar 

aumento da renda mensal familiar nos últimos 12 meses? 
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 Através da análise dos resultados do gráfico no que se refere ao aumento da 

renda familiar, todos os respondentes observaram aumento em sua renda bruta 

familiar após o acesso as linhas de crédito do Pronaf, demonstrando a importância 

de tal programa para o desenvolvimento da agricultura familiar. 

 

GRÁFICO N° 14: Se a resposta anterior for SIM, em quantos por cento? 

 

 

 

GRÁFICO N° 15: Você acredita que o Pronaf contribuiu para o aumento de seu 

patrimônio? 
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 Através da análise do gráfico, foi notado que todos os entrevistados notaram 

aumento de seu patrimônio após acesso as linhas de crédito do Pronaf, devido as 

taxas de juros reduzidas e prazos longos para pagamento de investimentos, estes 

que por sua vez, possibilitaram melhorias constantes em sua propriedade 

aumentando o giro de recursos e favorecendo novos investimentos. 

 

GRÁFICO N° 16: O serviço de Ater, oferecido pela cooperativa, tem contribuído para 

a melhoria da produtividade ou diminuição de desperdícios? 

 

 

 Através da análise do gráfico, foi possível levantar que os serviços de 

assistência técnica da cooperativa, por meio de um técnico agrícola, contribui para o 

desenvolvimento da agricultura familiar, pois auxilia no aumento da produtividade e 

lucratividade por meio do controle de pragas, e juntamente, oferece apoio ao 

agricultor para que possa analisar toda sua cadeia produtiva afim de identificar 

desperdícios, que por sua vez, prejudicam sua produção.  

 

 

 

 

 

100%

0%

Sim

Não



52 

 

 

GRÁFICO N° 17: Em uma escala de 1 à 5, sendo 5 “muito importante” e 1 “pouco 

importante, classifique a importância da cooperativa para o desenvolvimento da 

agricultura familiar? 

 

 

 

 Através da análise do gráfico é possível notar a confiança dos agricultores 

no papel social que a cooperativa possui, como um agente financiador da agricultura 

familiar, que visa apoiar e oferecer subsídios de desenvolvimento a esta grande 

parcela da população.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo geral do presente estudo foi analisar as ferramentas 

disponibilizadas pela Cooperativa de Crédito Cresol Londrina e seu impacto no 

desenvolvimento dos agricultores familiares pronafianos associados a cooperativa. 

Entre os objetivos específicos destacou-se identificar as características do Pronaf 

oferecido pela Cresol Londrina para os agricultores familiares da região, informações 

estas que foram obtidas por meio de material bibliográfico, levantar como esta 

ferramenta foi utilizada por associados ao longo da evolução histórica da cooperativa 

e realizar pesquisa com os agricultores familiares associados à Cresol Londrina para 

analisar o impacto de tal ferramenta na geração de renda, evolução patrimonial e 

melhoria da qualidade de vida no campo, e por fim analisar os resultados obtidos 

através da aplicação do questionário. 

   O estudo se mostrou relevante para a área acadêmica pois elenca e discute 

os papeis da cooperativa de crédito rural no fortalecimento e desenvolvimento da 

agricultura familiar, visto que a carência de incentivos para esta área favorece em 

grande escala o abandono do campo e a monocultura,  prejudicando a produção de 

alimentos. Para a área organizacional, o presente estudo foi relevante por ser um 

assunto não muito abordado pela área acadêmica, e que oferece novas bases para 

identificar a importância da cooperativa na agricultura familiar, e suas carências. 

   A cooperativa de crédito rural possui uma vantagem competitiva em relação 

aos bancos comerciais, no âmbito da relação interpessoal dos cooperados para com 

os colaboradores de tais instituições. A preferência de acesso aos recursos do 

mercado financeiro por meio das cooperativas de crédito se dá pelo tratamento 

igualitário de todos os associados, não considerando estes apenas como clientes, 

mas, como donos da mesma. A facilidade de contato do associados com os 

colaboradores de todos os níveis hierárquicos da cooperativa também é um grande 

diferencial, pois passa ao associado uma sensação de conforto e confiabilidade. 

   Percebeu-se através das análises realizadas ao longo do presente estudo 

que a cooperativa não apenas é uma instituição financeira incluída no sistema 

financeiro nacional que visa estritamente o lucro, e sim a busca por uma 

democratização do crédito e fortalecimento da agricultura familiar. No que diz 

respeito a qualidade de vida no campo, através do acesso aos serviços do mercado 
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financeiro os agricultores familiares melhoraram consideravelmente sua qualidade 

de vida no campo. Através da cooperativa os agricultores aumentaram sua área de 

plantio e  seu patrimônio pessoal, graças aos subsídios oferecidos pela mesma, e 

consequentemente, isto influencia na produtividade e aumento da renda bruta média 

familiar, que por sua vez, estes vieram a conquistar um aumento de sua renda que 

lhe garantem viver com dignidade e com conforto que tanto merecem por serem tão 

úteis na produção de alimentos que sustentam centenas de pessoas. 
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APÊNDICE A 

 

1) Qual sua idade? 

a) (     ) Até 25 anos 

b) (     ) De 26 a 40 anos 

c) (     ) De 41 a 60 ano 

d) (     ) Acima de 60 anos 

 

2) Qual o seu sexo? 

a) (     ) Masculino 

b) (     ) Feminino 

 

3) Há quanto tempo é cliente do mercado financeiro? 

a) (     ) Menos de um ano 

b) (     ) De 1 a 5 anos 

c) (     ) De 5 a dez anos 

d) (     ) Mais de 10 anos 

 

4) Trabalha há quantos anos com a Cresol? 

a) (     ) Menos de um ano. 

b) (     ) De 1 a 5 anos 

c) (     ) De 5 a dez anos 

d) (     ) Mais de dez anos 

 

5) Há quanto tempo acessa as linhas de crédito do Pronaf? 

a) (     ) Menos de um ano. 

b) (     ) De 1 a 5 anos 

c) (     ) De 5 a dez anos 

d) (     ) Mais de dez anos 

 

6) Qual a linha de crédito você já utilizou? 

a) (     ) Custeio 

b) (     ) Investimento 



60 

 

 

c) (     ) Ambos 

 

7) Notou melhoria na qualidade de vida após o acesso as linhas de crédito do Pronaf 

através da cooperativa? 

a) (     ) Sim 

b) (     ) Não 

 

8) O acesso ao Pronaf permitiu maximizar a sua produção?  

a) (     ) Sim 

b) (     ) Não 

 

9) Se a resposta da questão anterior foi SIM, em quantos por cento? 

a) (     ) De 0 % a 20 % 

b) (     ) De 21 % a 40 % 

c) (     ) De 41 % a 60 % 

d) (     ) Acima de 61 %. 

 

10) Através do Pronaf, acessado pela cooperativa, foi possível notar aumento da 

renda mensal familiar nos últimos 12 meses?  

a) (     ) Sim 

b) (     ) Não 

 

11) Se a resposta da questão anterior foi SIM, em quantos por cento? 

a) (     ) De 0 % a 20 % 

b) (     ) De 21 % a 30 % 

c) (     ) De 31 % a 40 % 

d) (     ) Acima de 41 %. 

 

12) Você acredita que o Pronaf contribuiu para o aumento de seu patrimônio? 

a) (     ) Sim 

b) (     ) Não 
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13) O serviço de Ater, oferecido pela cooperativa, tem contribuído para a melhoria 

da produtividade ou diminuição de desperdícios? 

a) (    ) Sim 

b) (     ) Não 

 

 

14) Em uma escala de 1 à 5, sendo 5 “muito importante” e 1 “pouco importante, 

classifique a importância da cooperativa para o desenvolvimento da agricultura 

familiar? 

a) (     ) 1 

b) (     ) 2 

c) (     ) 3 

d) (     ) 4 

e) (     ) 5 
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