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RESUMO 

 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a importância do cooperativismo de 
crédito rural para os agricultores familiares do município de Londrina. A pesquisa, 
desenvolvida a partir do modelo quantitativo, aborda os fatores de geração de renda 
e de melhoria na qualidade de vida dos agricultores a partir do crédito rural, no caso 
o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), também 
objeto do presente estudo. O papel do crédito rural é o de gerador de oportunidades, 
aproximando o beneficiário das políticas que estimulam investimentos em avanços 
tecnológicos e melhorias nas estruturas das propriedades, sendo que estas ações 
também auxiliam e estimulam sua permanência na agricultura, e fortalece o 
processo de sucessão na agricultura familiar, além de definir os valores, princípios 
do cooperativismo, os principais modelos de cooperativismo de crédito no mundo, 
cooperativismo de crédito nacional, natureza jurídica e classificação, diferenciação 
das cooperativas de crédito perante aos bancos. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar; Crédito Rural; Cooperativismo. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to analyze the importance of rural credit cooperativism for 
family farmers in the municipality of Londrina. The research, developed from the 
quantitative model, addresses the factors of income generation and improvement in 
farmers' quality of life from rural credit, in the case of the National Program for 
Strengthening Family Agriculture (Pronaf) study. The role of rural credit is that of 
generating opportunities, bringing the beneficiary closer to the policies that stimulate 
investments in technological advances and improvements in property structures, and 
these actions also help and stimulate their permanence in agriculture, and strengthen 
the process of succession in Family agriculture, in addition to defining the values, 
principles of cooperativism, the main models of credit cooperatives in the world, 
national credit cooperativism, legal nature and classification, differentiation of credit 
cooperatives vis-à-vis banks. 
 
Keywords: Family Agriculture; Rural credit; Cooperativism. 
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1. INTRODUÇÃO 

As cooperativas de crédito são um importante instrumento de 

desenvolvimento econômico regional, pois facilitam o acesso ao crédito e promovem 

a geração de renda e melhoria na qualidade de vida. 

As cooperativas de crédito rural são consideradas como uma instituição 

financeira, incluídas no sistema financeiro nacional. Sendo assim devem obedecer 

às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), e as regulamentações do Banco 

Central do Brasil (BACEN). 

Este segmento ainda não é expressivo no Brasil, mas sua importância para 

a sociedade pode ser visualizada através da capacidade destas instituições de 

promoverem o acesso ao crédito. 

Atualmente, as cooperativas de crédito rural estão ocupando espaços 

deixados pelas instituições bancárias, ação proveniente da grande concentração de 

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

SOBRINHO, 2008). 

Além da importância do cooperativismo de crédito, seu potencial de 

crescimento merece ser analisado. Ainda que haja um potencial de crescimento do 

cooperativismo de crédito no Brasil, grande parte da população não reconhece como 

estas instituições contribuem para o desenvolvimento do campo. 

O Governo Federal possui linhas de crédito para auxiliar o produtor familiar, 

como por exemplo, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), criado em 1995, com o intuito de atender de forma diferenciada os mini 

e pequenos produtores rurais que desenvolvem suas atividades mediante emprego 

direto de sua força de trabalho e de sua família. Esta política pública tem o objetivo 

de fortalecer as atividades desenvolvidas pelo produtor familiar, de forma a integrá-lo 

à cadeia de agronegócios, proporcionando aumento de renda e agregando valor ao 

produto e à propriedade, mediante a modernização do sistema produtivo, 

valorização do produtor rural e a profissionalização dos produtores familiares. 

(SILVA FILHO, 2015). 

A Agricultura Familiar, segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (BACEN, 2016), consiste em uma forma de organização social, 

cultural, econômica e ambiental, na qual são trabalhadas atividades agropecuárias e 

não agropecuárias de base familiar, desenvolvidas em estabelecimento rural ou em 
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áreas comunitárias próximas, gerenciadas por uma família, com predominância de 

mão de obra familiar, que apresenta papel relevante para o desenvolvimento do 

País.  

Diante do exposto, o problema do presente estudo é compreender como o 

cooperativismo de crédito rural influência no desenvolvimento da agricultura familiar 

de Londrina, através dos recursos disponibilizados pelo governo através do Pronaf. 

Pretendemos analisar a importância do cooperativismo de crédito rural para 

os agricultores familiares pronafianos de Londrina, discutindo, em um estudo de 

caso, os impactos do Pronaf na evolução da qualidade de vida e geração de renda. 

Para se obter resultados satisfatórios no estudo, foi necessário definir 

objetivos específicos, que visam identificar os diferenciais das cooperativas de 

crédito perante os bancos e outras instituições financeiras, os principais modelos de 

cooperativismo de crédito no mundo e como o cooperativismo de crédito rural 

influência na agricultura familiar. 
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2. COOPERATIVISMO 
 

O cooperativismo foi criado como mais um instrumento endógeno a 

economia solidária1. Seus princípios básicos são: a propriedade coletiva ou 

associada do capital e o direito à liberdade individual. A aplicação desses princípios 

une todos os que produzem numa única classe de trabalhadores, possuidores de 

capital por igual em cada cooperativa ou sociedade econômica (SINGER, 2002). 

O cooperativismo baseia-se na solidariedade entre pessoas, razão para a 

qual seja um instrumento de promoção humana e não apenas um mecanismo para 

buscar resultados econômicos.É claro que se espera que as cooperativas ofereçam 

resultados econômicos, até por prestarem melhores serviços para seus filiados, mas 

isso há de vir como consequência e resultante da plena realização do potencial 

criativo das pessoas que estiverem operando (RICCIARDI; LEMOS, 2000). 

 

Para Waldirio Bulgarelli: 

 

As dificuldades iniciais dessa conceituação decorrem, em grande parte, de 
terem sido as definições formuladas por economistas e com o sentido de 
realçar a supressão do intermediário e o aspecto não lucrativo da atividade 
cooperativa, elementos que por si só não eram capazes de conferir 
originalidade à cooperativa, deixando margem de confusão com outras 
sociedades. [. . .] Por outro lado, essas dificuldades eram agravadas pelo 
fato de as cooperativas, atuando nos mais variados setores da atividade 
humana, se dividirem e subdividirem em inúmeros tipos e categorias. 
(BULGARELLI, 1967, p. 30) 

 

 

Diva Bernardes Pinho, descreve o cooperativismo como: 

 

É também uma técnica utilizada pela atividade cooperativista, que consiste 
na autogestão consciente e voluntária dos cooperados, em ambiente 
democrático, visando obter, esforço comum, a promoção econômica, social 
e humana de todos. (PINHO, 1977, p. 23-24) 

 

 

                                                 
1
 A economia solidária se administra democraticamente, ou seja, pratica a autogestão. Quando ela é pequena, 

todas as decisões são tomadas em assembleias, que podem ocorrer em curtos intervalos, quando há 
necessidade. Quando ela é grande, assembleias-gerais são mais raras porque é muito difícil organizar uma 
discussão significativa entre um grande número de pessoas. Então os sócios elegem delegados por seção ou 
departamento, que se reúnem para deliberar em nome de todos. Decisões de rotina são de responsabilidade de 
encarregados e gerentes, escolhidos pelos sócios ou por uma diretoria eleita pelos sócios (SINGER, 2002, p.18). 
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Segundo Rossi (2006), o cooperativismo é um movimento social e 

econômico com um potencial emancipatório que lhe confere a capacidade de servir 

instrumento de resgate de cidadania econômica e social daqueles indivíduos que, no 

atual sistema, de um capitalismo financeiro revitalizado pela supremacia da lógica de 

Lex Mercatória2, introduzida pela globalização econômica neoliberal, permanecem à 

margem da possibilidade de inclusão de desenvolvimento. 

O cooperativismo nasceu como uma forma de organização social que se 

contrapunha à desigualdade crescente produzida pelo sistema capitalista, através da 

polarização entre ganhadores e perdedores de um regime competitivo. Nesta nova 

forma de organização, predomina a igualdade entre todos os membros e a 

solidariedade. Para isto, os participantes na atividade econômica devem cooperar 

entre si em vez de competir (SINGER, 2002). 

Conforme as definições para o cooperativismo citadas, podemos afirmar que 

ele é visto como uma alternativa de desenvolvimento socioeconômico, que busca a 

igualdade entre os indivíduos de uma sociedade, a associação de pessoas para 

consecução de fim comum configura uma das primeiras formas de organizações de 

trabalho.  

 

 

2.1. O SURGIMENTO DO COOPERATIVISMO 

 

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 em sua 

remuneração, dado 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 

                                                 
2
 Lex mercatória é o direito criado segundo os costumes do comércio internacional destinado a disciplinar as 

relações comerciais da forma como elas realmente funcionam.  Ela deve ser entendida como um direito não mais 
criado pelo Estado, porém um resultado da vontade da comunidade comercial ou partes envolvidas em um 
negócio jurídico de cunho internacional.  Nos dias atuais, fala-se em uma nova lex mercatória, um direito peculiar 
da sociedade globalizada. 
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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 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.  

A primeira cooperativa constituída do mundo surgiu em Rochdale em 1844, 

formada por 25 tecelões, sendo 27 homens e uma mulher. Eles se reuniam 

inúmeras vezes, durante um ano, para definir os princípios de um novo sistema 

socioeconômico e os estatutos de um empreendimento diferente das empresas 

mercantis então existentes. Também economizaram, mensalmente, suas pequenas 

economias para conseguir um capital inicial de 28 libras, que serviu para abrir uma 

cooperativa do ramo de consumo. Essa cooperativa cresceu rapidamente e a 

filosofia cooperativista se multiplicou, tanto na Inglaterra como em outros países, 

desencadeando em todo o mundo a criação de novas cooperativas de diversos 

ramos de atividade, baseadas nos mesmos princípios definidos pelos Pioneiros de 

Rochdale (OCB, 2012). 

Segundo Meinen e Port (2012), baseado no estatuto da cooperativa de 

consumo de Rochdale (1844), os primeiros princípios (designados de “regras de 

ouro”), tinham o seguinte enunciado, em 1885: 1 – adesão livre; 2 – controle 

democrático: “um homem um voto”; 3 – devolução do excedente ou retorno sobre as 

compras; 4 – juros limitados ao capital; 5 – neutralidade política, religiosa e racial; 6 

– vendas a dinheiro e à vista; 7 – fomento do ensino em todos os graus. 

Os princípios criados pela cooperativa de tecelões para organizar e 

promover o funcionamento de tal união são, segundo Holyoake (2002, 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”. 

 

Portanto, a força dos operários estava na associação. Inicialmente, porém, 
as associações eram, ao mesmo tempo, partido, sindicato e cooperativa. 
Progressivamente, o movimento operário se diferenciou em três ramos 
principais: o sindicato, no campo trabalhista, o socialismo, no plano político 
e; o cooperativismo, como uma estrutura socioeconômica. (SCHNEIDER, 
2012, p. 255) 
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Analisando o surgimento do cooperativismo, podemos notar que, a muito 

tempo atrás 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. 

 

 

2.2. VALORES DO COOPERATIVISMO 

 

Meinen e Port (2012), descrevem os principais valores do cooperativismo 

como: 

 

1) Solidariedade: Cuja essência reside no compromisso, na responsabilidade 

que todos têm com todos, fazendo a força do conjunto e assegurando o bem de 

cada um dos membros. É uma espécie de reciprocidade obrigacional, justificada 

pelo interesse comum. Ser solidário é praticar a ajuda mútua (esta, por vezes, 

aparece como valor autônomo), é cooperar definição, é tornar o empreendimento 

sólido.  

2) Liberdade: Que está no direito de escolha pela entidade cooperativa, tanto 

na hora do ingresso como no momento da saída, podendo a pessoa, enquanto 

cooperado, mover-se e manifestar-se de acordo com a sua vontade e consciência, 

respeitados os limites estabelecidos coletivamente.  

3) Democracia: Que está diretamente relacionada ao pleno direito de o 

associado participar da vida da cooperativa em toda a sua dimensão, especialmente 

pela palavra e pelo voto, implicando, em contrapartida, respeito às decisões 

majoritárias. Indica também acesso universal, sem discriminação de qualquer 

espécie. É pela democracia que se exerce a cidadania cooperativa.  

4) Equidade: Que se manifesta, fundamentalmente, pela garantia da 

igualdade de direitos, pelos julgamentos justo e pela imparcialidade, tanto em 

aspectos econômicos como sociais.  

5) Igualdade: Que impede a segregação em razão de condição 

socioeconômica, raça, gênero ou sexo, ideologia política, opção religiosa, idade ou 

de qualquer outra preferência ou característica pessoal. A todos devem ser 

assegurados os mesmos direitos e as mesmas obrigações.  
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6) Responsabilidade: Que tem a ver com a assunção e o cumprimento de 

deveres. Como cooperada a pessoa é responsável pela viabilidade do 

empreendimento, incumbindo-lhe operar com a cooperativa e participar das 

atividades sociais. Cada qual responde pelos seus atos, devendo conduzir-se com 

retidão moral e respeito às regras de convívio adotadas coletivamente.  

7) Honestidade: Que se liga à verdade por excelência. É uma das marcas de 

pessoas de elevado caráter. Tem a ver com retidão, probidade e honradez. 

Dignidade, enfim.  

8) Transparência: Que diz respeito à clareza, àquilo queefetivamente é, sem 

ambiguidade, sem segredo. No meio cooperativo, todos têm de ter conhecimento 

preciso sobre a vida da entidade: sua gestão, seus números, suas regras.  

9) Responsabilidade Socioambiental: Que se conecta a compromisso do 

empreendimento cooperativo, naturalmente de caráter comunitário, com o bem-estar 

das pessoas e com a proteção do meio ambiente compreendidos na sua área de 

atuação, preocupação que envolve desenvolvimento econômico e social e respeito 

ao equilíbrio e às limitações dos recursos naturais.  

A existência de valores básicos do cooperativismo, permite que a sociedade 

cooperativa construa pilares essenciais, que visam promover melhorias nas pessoas 

cooperadas, refletindo positivamente nas suas atividades e ações desenvolvidas na 

organização, proporcionando benefícios como um todo. 

 

 

2.3. PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO 

 

Para Bulgarelli (1967), os princípios do cooperativismo expressam o 

sentimento social do sistema através de uma inspiração democrática, em que os 

associados são os dirigentes, recebem os excedentes da cooperativa de forma 

proporcional às suas operações, mantém a neutralidade político-religiosa, visam o 

capital como mero instrumento e não como fator determinante, não perseguem 

lucros e acima de tudo, visam o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser humano. 

Segundo Meinen e Port (2012), para que se mantivessem aderentes à 

dinâmica social e considerassem os novos tipos cooperativos que, aos poucos, 

vieram a somar-se ao cooperativismo de consumo, os princípios foram revistados 

em 1937, 1966 e 1995, em congressos coordenados pela Aliança Cooperativa 
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Internacional (ACI). A lista definida em 1995, vigente até hoje, dá conta de que a 

ação cooperativa, em qualquer parte do mundo, deve orientar-se pelas seguintes 

diretrizes fundamentais: 

 
1) Adesão Livre e Voluntária: As cooperativas são organizações voluntárias, 

abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as 

responsabilidades como membros, sem discriminação de sexo ou gênero, social, 

racial, política e religiosa.  

2) Gestão Democrática: As cooperativas são organizações democráticas, 

controladas pelos seus membros, que participam ativamente na formulação das 

suas políticas e na tomada de decisões. Os homens e as mulheres, eleitos como 

representantes dos demais membros, são responsáveis perante estes. Nas 

cooperativas de primeiro grau, os membros têm igual direito de voto (um membro, 

um voto); as cooperativas de grau superior são também organizadas de maneira 

democrática.  

3) Participação Econômica: Os membros contribuem equitativamente para o 

capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente. Parte desse capital 

é, normalmente, propriedade comum da cooperativa. Os membros podem receber, 

habitualmente, havendo condições econômico-financeiras para tanto, uma 

remuneração sobre o capital integralizado, como condição de sua adesão. Os 

membros destinam os excedentes a uma ou mais das seguintes finalidades: 

desenvolvimento da cooperativa, possibilitando a formação de reservas, em parte 

indivisíveis; retorno aos sócios na proporção de suas transações com as 

cooperativas e apoio a outras atividades que forem aprovadas pelos associados.  

4) Autonomia e Independência: As cooperativas são organizações 

autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se firmarem acordos 

com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital 

externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático pelos 

seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa.  

5) Educação, Formação e Informação: As cooperativas promovem a 

educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos e dos 

trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, eficazmente, para o 

desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o público em geral, 
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particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as vantagens 

da cooperação.  

6) Intercooperação: As cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus 

membros e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, 

através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais.  

7) Interesse pela Comunidade: As cooperativas trabalham para o 

desenvolvimento sustentado das suas comunidades através de políticas aprovadas 

pelos membros.  

Os princípios cooperativistas são uma série de alinhamentos gerais pelos 

quais se regem as cooperativas e constituem a base filosófica do movimento 

cooperativo, sendo as linhas orientadoras através das quais as cooperativas levam à 

pratica os seus valores. 

 

 

3. COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO MUNDO 
 

Segundo Menezes (2004), as cooperativas de crédito têm um papel 

fundamental nas comunidades em que atuam por estarem próximas aos associados 

e por conhecer a realidade de cada comunidade, atendendo as suas necessidades 

reais. Após o surgimento dos Pioneiros de Rochdale em 1844, diversas formas e 

modelos de cooperativismo surgiram na época. Em relação ao ramo de crédito, 

muitos tipos de cooperativas formam inicializados e organizados. Dentre todos, é de 

extrema relevância para o estudo comentar a existência de três tipos, os quais são 

os mais antigos e mais importantes do mundo: Raiffeisen, Schulze-Delitzsch e 

Luzatti.  

Raiffeisen: O modelo de cooperativa de crédito foi criado por Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888) durante o século XIX na Alemanha. Servidor 

público que muitas vezes ocupou o cargo de prefeito de algumas cidades pobres 

alemãs, implantou o ideal de cooperativismo para os camponeses em seu país. 

Schulze-Delitzsch: Foi em Delitzsch, pequena cidade alemã que o juiz 

Schulze-Delitzsch (1808 – 1883), ansiava solucionar os problemas econômicos e 

sociais que afligiam os moradores da região.  

Luzzatti: Descendente de rica família israelita de Veneza, Luiggi Luzzatti 

(1841 – 1927) enxergava o cooperativismo como um instrumento transformador da 
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sociedade decadente, por isso o professor universitário organizou em seu país uma 

cooperativa de crédito inspirada nos modelos Schulze-Delitzsch e Raiffeisen 

(MENEZES, 2004). 

Para Meinen e Port (2012), embora o modelo Schulze possa reivindicar 

precedência cronológica, Raiffeisen é, muitas vezes, visto como mais importante, 

pois as comunidades rurais alemãs eram muito mais carentes de assistência 

financeira do que o meio urbano. O ideal cooperativista avançou espalhando-se pela 

França, Holanda, Inglaterra e Austrália, tornando-se referência para o mundo no 

desenvolvimento do cooperativismo de crédito.  

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 à 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 Econômicas no 

qual uns grupos 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. 

 

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. 
(PINHEIRO, 2008, p. 23) 

 

Pinho (1977), descreve que, o Schulze-Delitzsch criou, em 1849, uma 

cooperativa de crédito destinada à classe média urbana composta por artesões, 

comerciantes e pequenos industriais. Apesar de ser uma cooperativa adaptada a 

classe média, permitia a participação de qualquer cidadão indiferente da classe 

social. 

De acordo com Pinho (1977), as cooperativas Schulze-Delitzsch têm como 

característica a responsabilidade solidária e ilimitada dos associados. Os lucros 

eram distribuídos entre os cooperados sobre a forma de dividendos. 

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

de cooperativa que levaria seu nome posteriormente e tinha como principais 
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características a livre adesão dos associados, integralização de quotas de pequeno 

valor, conceder créditos de valor baixo e sem garantias e a não remuneração dos 

diretores responsáveis pela administração. 

Conforme Menezes (2004), outra característica do modelo italiano de 

cooperativa de crédito é a criação de múltiplos cargos de diretores que tinha como 

objetivo favorecer o contato pessoal entre as pessoas proporcionando maiores 

negócios. 

O (WOCCU) – Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, sediado em 

Madison (EUA), foi fundado em 1971, possui membros filiadas, nos quais seus 

membros incluem-se por entidades que representam as cooperativas de crédito 

nacional e internacionalmente (PINHEIRO, 2008). 

Como responsabilidade mundial, a (WOCCU) representa as cooperativas de 

crédito, divulga matérias de informações sobre o cooperativismo, promove 

intercâmbios entre as cooperativas de crédito, propõe modelos, normas, estatutos, 

regimentos, fomentando assim o desenvolvimento das cooperativas de crédito 

prestando serviços como assistência técnica, fornecendo ferramentas de gestão e 

análise de risco de crédito e ajudando a implementar projetos de desenvolvimento 

nas cooperativas (PINHEIRO, 2008). 

Após breves descrições do cooperativismo de crédito no mundo, iremos 

apresentar alguns dados relevantes do cooperativismo de crédito no mundo, 

conforme tabelas 1, 2 e 3. 

 
Tabela 1: Dados do Cooperativismo de Crédito Mundial 

Continente Países 
Cooperativas 

de Crédito 
Associados Ativos (US$) 

Empréstimos 
(US$) 

África 24 18.221 18 milhões 4,9 bilhões 4,2 bilhões 

América do 
Norte 

2 8.164 104,5 milhões 1.253 bilhões 809 bilhões 

América Latina 15 1.750 18,1 milhões 50,3 bilhões 30,5 bilhões 

Ásia 22 19.798 39,7 milhões 140,2 bilhões 88,1 bilhões 

Caribe 19 433 2,9 milhões 5,2 bilhões 3,5 bilhões 

Europa 12 2.321 8,1 milhões 24,6 bilhões 11,9 bilhões 

Oceania 5 326 5,1 milhões 85,2 bilhões 69,1 bilhões 

Total 100 51.013 196,5 milhões 1,563 trilhão 1,016 trilhão 

Fonte: Meinen e Port (2012). 

 

A partir dos dados analisados na tabela 1, nota-se que no mundo existem 

mais de 51.000 cooperativas de crédito em 100 países com mais de 196 milhões de 

associados, conforme estudo realizado em 2012 com ano base 2011.  
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Apesar de expressivos estes dados, demonstram a expressão mundial 

apenas das cooperativas de crédito, não estando inclusas as informações dos 

bancos cooperativos, visto que eles não integram o WOCCU. 

 

 

Tabela 2: Países com maior expressão no cooperativismo de crédito 

Ranking País Cooperativas Associados Ativos 
Empréstimo 

(US$) 

1° França 4.671 21,9 milhões 4,9 trilhão 2,3 trilhões 

2° Japão 470 13 milhões 1,43 trilhão 349 bilhões 

3° Alemanha 1.104 17 milhões 1,37 trilhão 1,2 trilhões 

4° China 2.880 200 milhões 1.03 trilhão 230 bilhões 

5° Holanda 139 1,9 milhão 986 bilhões 604 bilhões 

6° EUA 7.440 93,1 milhões 974 bilhões 579 bilhões 

7° Itália 498 2,4 milhões 876 bilhões 719 bilhões 

8° Áustria 598 2,3 milhões 546 bilhões 277 bilhões 

9° Candá 785 10,8 milhões 332 bilhões 244 bilhões 

10° Espanha 74 2,4 milhões 166 bilhões 123 bilhões 

11° Suiça 328 1,7 milhões 166 bilhões 147 bilhões 

12° Finlândia 209 1,3 milhão 121 bilhões 79 bilhões 

13° Austrália 106 4,5 milhões 84 bilhões 69 bilhões 

14° Brasil 1.273 5,8 milhões 68 bilhões 29 bilhões 

15° Ìndia 1.645 20 milhões 52 bilhões 30 bilhões 

16° Coréia 954 5,9 milhões 43 bilhões 27 bilhões 

17° Tailândia 2.064 3,5 milhões 37 bilhões 27 bilhões 

18° Inglaterra 1 3,5 milhões 24 bilhões 16 bilhões 

19° Irlanda 494 3 milhões 17 bilhões 7 bilhões 

Total 64.488 429 milhões 13,2 trilhões 7,1 trilhões 

Fonte: Meinen e Port, 2012. 
 

Conforme demonstra a tabela 2, apontam os 19 países com maior 

expressão no cooperativismo de crédito, consolidando no estudo 30% de todas as 

instituições financeiras e 80% de todos os associados. 

Percebe-se no levantamento da tabela 2 que o Brasil, que se encontra como 

14° colocado, está bastante distante da Finlândia, que é a 12° colocada, isto 

demonstra que, mesmo com maiores números de cooperativas, é necessário 

expandir os ativos e empréstimos no país,os dados apresentados na tabela têm 

como ano base (US$) 2011. 

De acordo com a WOCCU (2008), o Brasil lidera na América Latina com 

36,34% das cooperativas, 19,95% dos sócios, 72,37% das reservas e 51,08% dos 

ativos. Na sequência vem o México que possui quase 53% menos de cooperativas, 

além de reservas e ativos de bem abaixo do líder. 
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Tabela 3: Maiores Instituições Financeiras Cooperativas do Mundo 
(Segundo o Global 300 Cooperative 2010) 

Ranking Instituição País 
Faturamento 

(bilhões US$) Base 

1. Credit Agricole França 103.58 

2. Caisse D’ Epargne França 58,54 

3. 
Confederação Nacional Credit 

Mutuel 
França 56,69 

4. Rabobank Holanda 43,00 

5. DZ Bank Alemanha 30,76 

6. Banques Populaires França 29,39 

7. Nationwide Builiding Society Reino Unido 14,88 

8. RZB Áustria 14,83 

9. Desjardins Canadá 8,98 

10. OP Bank Finlândia 7,64 

11. SNS Reaal Holanda 7,17 

12. Shinkin Central Bank Japão 5,34 

13. WGZ Bank Alemanha 5,20 

14. 
Federal Farm Credit Banks Funding 

Corporation 
EUA 4,70 

15. AgriBank, FCB EUA 4,22 

16. União Suíça de Raiffeisen Banks Suiça 4,12 

17. Britannia Building Society Reino Unido 3,24 

18. Cobank EUA 2,77 

19. Navy Federal Credit Union (NFCU) EUA 2,77 

20. Taiwan Co-operative Bank Tailânida 2,43 

Fonte: Meinen e Port, 2012. 

 

O relatório da Tabela 3 destaca o comportamento das instituições 

financeiras cooperativas, no decorrer da crise de 2008, foi importante para a vida 

financeira das pessoas, conforme relatam os autores abaixo: 

 

Durante a crise financeira global de 2008, as cooperativas deram a milhões 
de pessoas estabilidade e segurança financeira, isto porque a atividade 
cooperativa não enfatiza o modelo da maximização de lucros, e sim 
melhores produtos e serviços aos seus membros.(MEINEN E PORT, 2012, 
p. 66) 

 

A França é o país em que as instituições financeiras cooperativas 

apresentam maior participação no mercado financeiro conforme as tabelas acima, 

sendo que no país possui grande parcela da população associada a cooperativas. 

Conforme os dados apresentados notam que a forma de trabalho das 

cooperativas é basicamente a mesma em todas as partes do mundo, havendo, além 

de uma preocupação econômica, a responsabilidade social com as comunidades em 

que elas estão inseridas. 
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4. COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO BRASIL 
 

O cooperativismo de crédito Brasileiro teve início em 28 de dezembro de 

1902, na localidade de Linha Imperial, município gaúcho de Nova Petrópolis, por 

iniciativa de um grupo de pessoas da comunidade formado, em sua maioria, por 

produtores rurais, liderados pelo padre suíço Theodor Amstad. A cooperativa existe 

ainda hoje, como o nome de SICREDI Pioneira, atuando em 19 municípios da Serra 

Gaúcha, sendo que figura entre as maiores do país. Os benefícios aos associados e 

à comunidade foram tão expressivos que logo motivaram a criação de novas 

cooperativas de crédito, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do país 

(WESSELOVICZ; ROJO, 2015). 

Segundo Burigo (2006), o cooperativismo de crédito que se estruturou no 

Brasil, com especial ênfase na região Sul, refletiu-se diretamente nas características 

culturais e no modelo ocupacional dos imigrantes, integrando agricultores familiares 

e pequenos comerciantes que mantinham negócios com o setor rural, vale destacar 

que o cooperativismo de crédito agrícola é bastante expressivo nos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados estes que protagonizam o 

surgimento destes modelos de cooperativas. 

Os registros históricos começam a marcar o trabalho das cooperativas no 

Brasil em 1902, desde então apresentam uma singular importância no mercado 

financeiro, pois promovem a aplicação de recursos públicos e privados em prol da 

comunidade em que está inserida, assumindo os riscos correspondentes 

(WESSELOVICZ; ROJO, 2015). 

Nas tabelas a seguir iremos demonstrar alguns dados recentes do 

cooperativismo de crédito brasileiro, tais como, os estados com maior expressão no 

total de depósitos do sistema financeiro nacional, a participação relativa de cada 

região no cooperativismo de crédito, os estados com maior número de associados a 

cooperativas de crédito e as maiores instituições financeira de varejo do Brasil em 

volume de depósitos, patrimônio líquido e operações de crédito. 
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Tabela 4: Estados com maior expressão no total de depósitos do sistema financeiro 
nacional e participação atual e a necessária para o cooperativismo de crédito. 
(Posição Dez/2011). 

Estado 
Total de 

Depósitos 

% dos 
depósitos do 

País 

Participação 
das 

Cooperativas de 
crédito 

Market Share 

São Paulo 1.272.221.077,84 57,2% 0,6% 5% 

Rio de Janeiro 180.941.621,77 8,1% 0,5% 5% 

Minas Gerais 119.901.225,32 5,4% 3,9% 20% 

Rio Grande do Sul 107.829.410,97 4,9% 7,6% 20% 

Paraná 98.048.514,94 4,4% 5,1% 20% 

Santa Catarina 49.932.647,50 2,2% 11,6% 20% 

Bahia 42.887.426,83 2,7% 0,7% 20% 

Pernambuco 41.083.588,29 1,8% 0,5% 20% 

Ceará 36.636.591,86 1,6% 0,7% 20% 

Goiás 24.091.597,51 1,1% 5,0% 20% 

Total 1.973.573.702,82 89,5% 1,7% 9,0% 

Fonte: Meinen e Port, 2012. 

 

Percebe-se, pela tabela 4, o estado de São Paulo liderando o total de 

depósitos do País, porém ao analisar sua participação para o cooperativismo de 

crédito o estado tem muito a crescer, enquanto o estado de santa Catarina tem a 

maior participação das cooperativas de crédito, seu total de depósitos concentrou 

apenas 2,2%, já para o estado do Paraná demonstra sua força na participação das 

cooperativas de crédito com 5,1%, e do total de depósitos com 4,4 sendo o dobro do 

estado de Santa Catarina. 

 

 
Tabela 5: Participação relativa de cada região no cooperativismo brasileiro. 

Regiões 

Participação Regional 

No Setor 

Créditos Depósitos 

Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/09 Dez/10 Dez/11 

Norte 1,82% 1,89% 2,20% 1,50% 1,51% 1,54% 

Nordeste 4,24% 4,37% 4,54% 3,36% 3,29% 3,55% 

Sudeste 36,35% 34,12% 33,79% 34,03% 35,64% 36,53% 

Centro-Oeste 13,57% 14,99% 15,46% 11,24% 10,93% 10,88% 

Sul 44,02% 44,63% 44,00% 49,87% 48,63% 47,50% 

Total Brasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Meinen e Port, 2012. 
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A partir dos dados na tabela 5, percebe-se o destaque das regiões Sul e 

Sudeste, sendo que a região Sul sobrepõe as demais regiões tanto com maior 

participação nos créditos quanto aos depósitos entre os anos de 2009/2011, já para 

a região Norte tem um grande desafio de crescimento nos setores de créditos e 

depósitos. 

 
Tabela 6: As maiores instituições financeiras de varejo do Brasil em volume de 
depósitos, patrimônio líquido e operações de crédito. 

Instituição 

Financeira 
Depósitos 

Ranking 

de 

Depósitos 

Patrimônio 

Líquido 

Ranking 

de P.L 

Operações 

de Crédito 

Ranking 

de O.C 

Banco do Brasil 443 bilhões 1° 59 bilhões 3° 398 bilhões 1° 

Caixa Econ. 

Federal 
260 bilhões 2° 20 bilhões 5° 250 bilhões 3° 

Itaú 253 bilhões 3° 73 bilhões 1° 289 bilhões 2° 

Bradesco 218 bilhões 4° 56 bilhões 4° 237 bilhões 4° 

Santander 122 bilhões 5° 66 bilhões 2° 173 bilhões 5° 

HSBC 74 bilhões 6° 9 bilhões 7° 48 bilhões 7° 

Cooperativas 

de Crédito 
54 bilhões 7° 17 bilhões 6° 49 bilhões 6° 

Banrisul 23 bilhões 8° 4 bilhões 10° 20 bilhões 9° 

Safra 17 bilhões 9° 6 bilhões 9° 41 bilhões 8° 

Citibank 16 bilhões 10° 7 bilhões 9° 13 bilhões 10° 

Fonte: Meinen e Port, 2012. 

 

Percebe-se que na tabela 6, o Banco do Brasil lidera como maior instituição 

financeira de varejo do país em volume de depósitos e operações de crédito, já se 

tratando de volume de patrimônio líquido fica com a terceira posição. Neste sentido, 

as Cooperativas de Crédito conquistaram as posições de sétimo colocado no volume 

de depósitos e a sexta posição nos volumes de patrimônio líquido e operações de 

crédito. 

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. 
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Com tudo, ao analisar os estudos realizadospela OCB, mostram que após o 

ano de 2001 o número de cooperativas no Brasil diminuiu, porém, os números de 

cooperados aumentaram conforme mostra os gráficos 1 e 2: 

 

Gráfico 1: Evolução do Número de Cooperativas do Sistema (OCB). 

 

Fonte: OCB, 2011. 

 

A partir da análise do gráfico 1, nota-se, no ano de 2011, o número de 

cooperativas registradas no sistema OCB ficou em 6.586, representando um 

decréscimo de 1% em relação a 2010. 

 

Gráfico 2: Evolução de Cooperados do Sistema (OCB). 

 

Fonte: OCB, 2011. 
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No gráfico 2, nota-se, apesar da redução na quantidade de cooperativas 

registradas no sistema OCB, que o ano de 2011 foi marcado por um aumento de 

11% no total de cooperados, ultrapassando o patamar dos 10 milhões. 

Segundo Meinen e Port (2012), ninguém hoje tem dúvida da força do 

cooperativismo de crédito Brasileiro de que o setor avançou consideravelmente nos 

anos mais recentes. Essa evolução, contudo, não foi suficiente para alcançar uma 

participação mais apreciável no sistema financeiro nacional, como fator externo, das 

prerrogativas legais e regulamentares, e internamente, do aperfeiçoamento da 

gestão. 

Pela análise das tabelas, podemos notar a existência de grandes diferenças 

entre os vários estados, havendo alguns bem desenvolvidos e outros com grandes 

oportunidades de crescimento. Percebe-se, também, que as cooperativas de crédito 

brasileiro possuem bons números que vêm avançando consideravelmente no 

mercado financeiro, ano após ano. 

 

 

4.1. BASE NORMATIVA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

A normativa a regulamentar o funcionamento das cooperativas creditícias, foi 

o decreto do Poder Legislativo n. 1.637 de 1907, cinco anos após a fundação da 

primeira sociedade de crédito. Hoje a base normativa das cooperativas de crédito 

está fundamentada na Lei n.4.595 de 1964; na Lei n. 5.764 de 1971; na Lei 

Complementar n. 3.502 de 2009; na Circular 3.502 de 2010; e, na mais recente 

atualização normativa, a Resolução da Comissão Monetária Nacional n. 4.434 de 

2015 (BACEN, 2016). 

Assim, o decreto de Lei n. 1.637 de 1907, mais especificamente o artigo 23: 

 

Art. 23°- As cooperativas de crédito 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 depósitos suas economias, 
gozarão de isenção de selo para as operações e transações de valor não 
excedente de 1:000$ e para os seus depósitos. (OCB, 2016) 

 

Conforme a definição da Lei n. 5.764/71, as cooperativas de crédito: 
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Art. 3°- Celebram contrato de sociedades cooperativas as pessoas que 
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o 
exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivos 
de lucro. 
Art. 4°- As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para 
pregar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades 
pelas seguintes características: 
I – Adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo 
possibilidade técnica de prestação de serviços; 
II – Variabilidade do capital social, representado por quotas-partes; 
III – Limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, 
facultando, porém, o estabelecimento de créditos de proporcionalidade, se 
assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; 
IV – Inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estanhos à 
sociedade; 
V – Singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e 
confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividades 
de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; 
VI – Quórumpara funcionamento e deliberação da Assembleia Geral, 
baseado no número de associados e não de capital; 
VII – retorno das sobras líquidas do exercício proporcionalmente às 
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da 
Assembleia Geral; 
VIII – Indivisibilidades dos fundos de reserva e de assistência técnica, 
educacional e social; 
IX – Neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 
X – Prestação de assistência aos associados, e, quando prevista nos 
estatutos, aos empregados da cooperativa; 
XI – área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, 
controle, operações e prestação de serviços. 

 

 

4.2. CLASSIFICAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

A classificação das cooperativas de crédito no Brasil segue o disposto na Lei 

n. 5.764/71, que assim as considera: 

 

 Singulares (ou de 1° grau) – São formadas por, no mínimo 20 

associados pessoas físicas e/ou jurídicas. Excepcionalmente, é 

permitida a admissão de pessoas jurídicas sem fins lucrativos. 

Caracterizam-se pela prestação direta de serviços aos associados; 

 Centrais ou Federações (2° grau) – Constituídas por, no mínimo, três 

cooperativas singulares. Objetivam organizar, em comum e em maior 

escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das 

filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando 
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a utilização recíproca dos serviços. Somente as cooperativas centrais 

de crédito são instituições financeiras. 

 Confederações de Cooperativas (3° grau) – mínimo de três centrais 

ou federações da mesma ou de diferentes modalidades. Têm por 

objetivo orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em 

que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade 

ou convivência de atuação das centrais e federações. Para que uma 

confederação de cooperativas de crédito seja considerada instituição 

financeira é necessáriaà aprovação pelo Banco Central do Brasil 

(BACEN). Atualmente, somente a Confederação Unicred tem esse 

status. No entanto, a cooperativa de crédito é uma instituição diferente, 

pois é uma sociedade de pessoas e não de capital, com natureza 

jurídica própria. Enquanto os bancos (exceto o BNDES) são 

sociedades anônimas, a cooperativa de crédito é uma sociedade 

limitada, não sujeita a falência e sem fins lucrativos. (OCB, 2016). 

 

 

4.3. COOPERATIVAS DE CRÉDITO X BANCOS 

 

As cooperativas de crédito são associações de pessoas, que buscam 

através da ajuda mútua, uma melhor administração de seus recursos financeiros, 

sem fins lucrativos. O objetivo principal das cooperativas é prestar assistência de 

crédito, e a prestação de serviços de natureza bancária, a seus associados com 

condições mais favoráveis, sendo que estas ações possibilita uma interação maior 

entre os associados e principalmente proporciona um aspecto positivo na economia 

da região, pois o resultado auferido pela cooperativa gira na economia local. 

Uma cooperativa de crédito funciona de maneira muito parecida de um 

banco. Ela capta recursos dos agentes superavitários, ou seja, daqueles que não 

consomem o total de sua renda, em troca de remuneração pré-estabelecida e 

empresta aos agentes deficitários para que seja utilizada de diversas maneiras: 

aquisição de bens de consumo, investimento ou até mesmo para suprir eventuais 

despesas adicionais. 
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A tabela 7 resume as principais diferenças entre as cooperativas de crédito e 

um banco: 

 

Tabela 7: Diferença entre cooperativas de crédito e bancos 
Bancos Cooperativas de Crédito 

a) São sociedades de capital a) São sociedades de pessoas 

b) O poder é exercido na proporção do número 
de ações 

b) O voto tem peso igual para todos (uma 
pessoa, um voto) 

c) As deliberações são concentradas c) As decisões são partilhadas entre muitos 

d) Os administradores são terceiros (homens do 
mercado) 

d) Os administradores-líderes são do meio 
(associados) 

e) O usuário das operações é mero cliente e) O usuário é o próprio dono (cooperado) 

f) O usuário não exerce qualquer influência na 
definição dos produtos e na sua precificação 

f) Toda a política operacional é decidida pelos 
próprios usuários/donos (associados) 

g) Podem tratar distintamente cada usuário 
g) Não podem distinguir: o que vale para um, 
vale para todos (art.37 da Lei nº5.764/71) 

h) Preferem o público de maior renda e as 
maiores corporações 

h) Não discriminam, servindo a todos públicos 

i) Priorizam os grandes centros (embora não 
tenham limitações geográficas) 

i) Não restringem, tendo forte atuação nas 
comunidades mais remotas 

j) Têm propósitos mercantilistas 
j) A mercancia não é cogitada (art. 79, 
parágrafo único, da Lei nº. 5.764/71) 

k) A remuneração das operações e dos 
serviços não tem parâmetro/limite 

k) O preço das operações e dos serviços tem 
como referência os custos e como parâmetros 
as necessidades de reinvestimentos 

l) Atendem em massa, priorizando, ademais, o 
autosserviço 

l) O relacionamento é personalizado/individual, 
com o apoio da informática. 

m) Não tem vínculo com a comunidade e o 
público-alvo 

m) Estão comprometidas com as comunidades 
e os usuários 

n) Avançam pela competição n) Desenvolvem-se pela cooperação 

o) Visam o lucro por excelência 
o) O lucro está fora do seu objetivo, seja pela 
sua natureza, seja por determinação legal 
(art.30 da Lei nº. 5.764/71) 

p) O resultado é de poucos (nada é dividido 
com os clientes) 

p) O excedestes (sobras) é distribuído entre 
todos (usuários) na proporção das operações 
individuais, reduzindo ainda mais o preço final 
pago pelos cooperados e aumentando a 
remuneração de seus investimentos 

q) No plano societário, são regulados pela Lei 
das Sociedades Anônimas 

q) São reguladas pela Lei Cooperativista e por 
legislação própria 

Fonte: Meinen e Port, 2012. 

 

Ao analisar a tabela 7, notamos que o principal diferencial das cooperativas 

de crédito em relação aos bancos é a ausência de lucro. As cooperativas de crédito 

têm como finalidade prestar serviços financeiros aos seus associados, trazendo por 

consequência uma melhor qualidade de vida. 
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4.4 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A agricultura familiar é reconhecida devido a sua capacidade de geração de 

emprego e renda a baixo custo de investimento, sua capacidade de produzir 

alimentos a menor custo, com menores danos ambientais, sendo assim uma 

alternativa bastante viável de produção de alimentos. 

No Brasil, de acordo com a Lei n. 11.326 de 2006, a agricultura familiar foi 

definida da seguinte forma: 

 

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

 

Guanziroli e Cardim (2000), destacam que os agricultores familiares 

brasileiros: produzem 24% do valor bruto da produção total da pecuária de corte, 

52% da pecuária de leite, 58% dos suínos, e 40% das aves e ovos produzidos. Em 

relação a algumas culturas temporárias e permanentes, a agricultura familiar produz 

33% do algodão, 31% do arroz, 72% da cebola, 67% do feijão, 97% do fumo, 84% 

da mandioca, 49% do milho, 32% da soja, 46% do trigo, 58% da banana, 27% da 

laranja, 47% da uva, 25% do café e 10% da cana de açúcar. 
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O bom desempenho e o fortalecimento da agricultura familiar estão na 
dependência da capacidade de articulação dos diversos atores sociais 
envolvidos e comprometidos com a agricultura familiar, tais como: 
movimentos sociais, diversos ministérios, governos estaduais e municipais, 
agentes financeiros, ONGs e outros. (TOSCANO, 2003, p.2). 

 

Um projeto de desenvolvimento local sustentável para a agricultura familiar 

deve observar as especificidades regionais e adaptar culturas com maior potencial 

de produção, visto que a maior parte de produção agrícola mundial tem origens nos 

estabelecimentos familiares. Isso mostra a importância da formação de identidades 

e da diferenciação das regiões ao pensar em desenvolvimento local, enfatizando as 

preocupações com os aspectos sociais. (WESSELOVICZ; ROJO, 2015). 

Assim, demonstra a oportunidade de se estimular a atividade familiar no 

campo, não somente na produção de alimentos, mas também nas diferentes formas 

de organização social, educacional e econômica. 

 

 

5. PRONAF 
 

O Pronaf 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. (BACEN, 2016). 

Os recursos do Pronaf são concedidos do BNDES, e repassados aos 

agricultores que se enquadram nos termos estabelecidos pela Secretária de 

Agricultura Familiar (SAF) e possuem a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), por 

meio das instituições financeiras e principalmente as cooperativas de crédito rural. 

(BACEN, 2016). 

Atualmente, as linhas de crédito Pronaf têm sido adaptadas para atender as 

necessidades dos produtores rurais, podendo ser financiados todos os itens de 

infraestrutura da propriedade, bem como veículos e animais, sejam esses 

destinados ao trabalho ou como fonte de renda da propriedade. 
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O esforço que o Governo Federal vem realizando, por meio da oferta do 
crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF, seguramente acarretará mudanças no 
histórico desequilíbrio da política de concessão de crédito rural. Pretende-se 
fortalecer e estimular a agricultura familiar com o objetivo de superar um 
padrão de carência existente no meio rural em várias regiões do país. Para 
isso é impossível pensar um projeto nacional de crescimento sustentável 
considerando não só o enorme potencial da agricultura familiar pela sua 
expressão econômica, mas também por sua dimensão sociocultural e 
ambiental (TOSCANO, 2003, p.2). 

 

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 no gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Evolução dos números de contratos (em milhões) e valores financiados 

(em bilhões) de recursos do PRONAF entre 1999 e 2016. 

 

 

Fonte: SAF/MDA 2016. 

 

Ao analisar o gráfico 3, nota-se à crescente dos valores financiados de 1999 

a 2016, sendo que neste período teve uma pequena baixa comparada ao ano 

anterior nas safras de 2002/2003, 2010/2011. Dessa forma, ao analisar os volumes 

de contratos liberados no período, destaca-se o aumento significativo na safra de 

2005/2066 ultrapassando 2 milhões de contratos liberados no total de 1,60 bilhões 

de valores financiados. 
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5.1 PRONAF CUSTEIO 

 

O Pronaf Custeio emergiu como uma alternativa de acesso ao crédito para 

os agricultores familiares, que enfrentavam muita dificuldade para obter crédito 

devido as burocratizações impostas pelas instituições financeiras. 

O valor disponibilizado 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 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 2,5% ao ano até 5,5% ao 

ano, conforme demostra a tabela 8(SAF/MDA, 2016). 

 
Tabela 8: Taxas de juros operações de Custeio Safra 2016/2017 
Operações de custeio que somadas, atingem valor de até R$ 250 mil por 

mutuário no ano-safra destinado a: 

Taxas 

Cultivo de arroz, feijão, mandioca, trigo, amendoim, alho, tomate, cebola, 

inhame, cará, batata-doce, batata inglesa, abacaxi, açaí, pupunha, cacau, baru, 

castanha de caju, laranja, tangerina, olerícolas, erva-mate; cultivos em sistemas 

de produção de base agroecológica ou em transição para sistemas de base 

agroecológica; exploração de apicultura; bovinocultura de leite; piscicultura; 

ovinos e caprinos. 

2,5% a.a 

Cultivo de milho – contratos até R$ 20 mil em cada ano safra 2,5% a.a 

Cultivo de milho – contratos acima de R$ 20 mil até R$ 250 mil em cada ano 

safra 
5,5% a.a 

Custeio para as demais culturas, criações ou atividades 5,5% a.a 

Fonte: SAF/MDA, 2016. 

 

 

5.2 PRONAF INVESTIMENTO 

 

Os recursos oriundos do Pronaf Investimento destinam-se a financiar 

atividades agropecuárias ou não agropecuárias, para implantação, ampliação ou 

modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de 

serviços, no estabelecimento rural.  
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O valor disponibilizado para linha de crédito investimento é de R$ 330 mil 

reais por CPF, dentro desta linha de crédito as taxas de juros variam de acordo com 

o volume e finalidades de investimento, variando de 2,5% ao ano até 5,5% ao ano, 

conforme demostra a tabela 9 (SAF/MDA, 2016). 

 
Tabela 9: Taxas de juros operações de Investimento Safra 2016/2017 
Para atividades abaixo relacionadas, podendo ser uma ou mais operações que, 

somadas que atinjam valor de até R$ 165 mil 

Taxas 

I – Adoção de práticas conservacionista de uso, manejo e proteção dos 

recursos naturais, incluindo a correção da acidez e da fertilidade do solo e a 

aquisição, transporte e aplicação dos insumos para estas finalidades. 

II – Formação e recuperação de pastagens, capineiras e demais espécies 

forrageiras, produção e conservação de forragem, silagem e feno destinados à 

alimentação animal. 

III – Implantação, ampliação e reforma de infraestrutura de captação, 

armazenamento e distribuição de água, inclusive aquisição e instalação de 

reservatórios d’água, infraestrutura elétrica e equipamentos para a irrigação. 

IV – Aquisição e a instalação de estruturas de cultivo protegido, inclusive os 

equipamentos de automação para esses cultivos. 

V – Construção de silos, ampliação e construção de armazéns destinados à 

guarda de grãos, frutas, tubérculos, bulbos, hortaliças e fibras, inclusive a 

construção e aquisição de câmaras frias. 

VI – Aquisição de tanques de resfriamento de leite e ordenhadeiras. 

2,5% a.a 

Para aquisição de animais para recria e engorda - Até R$ 20 mil 5,5% a.a 

Para empreendimentos de suinocultura, avicultura, aquicultura, carcinicultura 

(criação de crustáceos), e fruticultura até R$ 330 mil 
5,5% a.a 

  

Fonte: SAF/MDA, 2016. 
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6. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
 

 

A presente pesquisa teve por objetivo realizar um estudo para ressaltar a 

importância do cooperativismo de crédito rural para os agricultores familiares de 

Londrina, através da utilização dos recursos do Pronaf, disponibilizados pelo 

governo federal. 

A pesquisa contou com a colaboração e participação do técnico agrícola da 

Cresol em Londrina auxiliando na aplicação dos questionários até os produtores, da 

colaboração dos agricultores entrevistados no mês de setembro deste ano por expor 

suas experiências nas tomadas de crédito rural. 

 

 

6.1 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. 

 

 

6.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

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

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

determinada área, mas vários elementos que possuem características que serão 

objeto da pesquisa.  

O público alvo do presente estudo foi agricultores familiares pronafianos 

associados à cooperativa de crédito rural Cresol em Londrina. 
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6.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Segundo 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 associados a Cresol Londrina, foi utilizada a aplicação 

de um questionário com questões fechadas, pois estas facilitam a obtenção de 

respostas, sua análise e tabulação. 

 

 

6.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O tratamento dos dados do presente estudo foi quantitativo, pois segundo         

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. 

 

 

6.5 LIMITAÇÃOES DA PESQUISA 

 

As limitações constatadas na pesquisa foram o grande número de associados 

a Cresol Londrina, sendo optada por pôr a realização da divisão dos distritos de 

Londrina para aplicação do questionário junto aos agricultores para obtenção clara 

dos resultados. 
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7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para se analisar e melhor visualizar os dados coletados, através do 

preenchimento do questionário pelos produtores rurais, tabulou-se os dados em 

gráficos apresentando-os em percentuais, tendo por base o total da amostra.  

Foram entrevistados 15 agricultores familiares de Londrina, de variados 

distritos, a pesquisa buscou demonstrar suas experiências nas tomadas de crédito 

de recursos do Pronaf. 

 
 

Gráfico 4: Idade dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O gráfico 4, demonstra a faixa etária dos entrevistados.É possível notar que 

o número de agricultores acima de 60 anos não é alto, pois as pessoas nesta idade 

tendem a passar para os filhos a responsabilidade do cultivo na propriedade. Sendo 

assim, as idades entre 41 a 60 conforme o gráfico chega a quase a metade da 

amostra, reafirmando a afirmação anterior. O número de agricultores entre 31 a 40 

anos é expressivo. O ponto mais crítico foi em relação ao número de agricultores 

com até 30 anos, pois foi de 7%, podendo ser um sinal do êxodo rural, ilustrando a 

necessidade das cooperativas para incentivar a permanência do jovem no campo 

oferecendo acesso aos produtos do mercado financeiro. 
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Gráfico 5: Sexo dos entrevistados 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O gráfico 5, 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 apenas 13%, 

isto demonstra que a cultura de que o homem toma todas as decisões na casa 

prevalece no campo. 

 
 

Gráfico 6: Nível de escolaridade dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

O gráfico 6, representa o nível de escolaridade dos entrevistados.É possível 

notar que o número de agricultores que concluíram apenas o ensino fundamental é 
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alto, pois no passado para muitos agricultores, o ensino era a segunda opção e, 

como primeira era a realização dos serviços na propriedade para geração de renda. 

Outro ponto em questão, é o numero de agricultores que nunca frequentou a escola 

com 13% no total da amostra, já para os agricultores que concluíram o ensino médio 

ficou com 27%, porém como ponto crítico é que na amostra nenhum agricultor 

possui ensino superior em áreas como, administração, agronomia, veterinária, pois o 

ensino superior para os agricultores é fundamental para uma melhor capacitação e 

melhoria na economia da família. 

 
 

Gráfico 7: Nível de renda dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Dessa forma, o gráfico 7, demostra o nível de renda dos entrevistados, 

sendo como média de cálculo o valor do salário mínimo nacional, que hoje é de R$ 

880,00, sendo que mais da metade dos entrevistados estão com sua renda 

estabilizada entre 5 a 10 salários mínimos.E com mais de 10 salários mínimos 

ficaram com 40% dos entrevistados, já para os agricultores com menor renda entre 

os entrevistados ficou em 7%. 
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Gráfico 8: Tipo de exploração econômica utilizada na propriedade dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O gráfico 8, representa o tipo de exploração produzida na propriedade, em 

sua maioria os agricultores têm como planejamento diversificar sua produção, estar 

atuando nas áreas agrícola e pecuária para uma melhor gestão na propriedade, já 

no caso dos agricultores que atuam somente em um segmento, ficou bem próximos 

sendo 20% para agrícola e 27% pecuária. No caso do turismo rural não teve 

entrevistados que atuam neste segmento, pois no Brasil vem em um crescente o 

segmento, e desenvolvendo ano após ano em território nacional. 

 
 
Gráfico 9: Localização da propriedade dos entrevistados no município de Londrina 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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No gráfico 9, estão colocados os dados referentes à localização da 

propriedade dos entrevistados na cidade de Londrina, sendo que, conforme o gráfico 

33% estão localizados na região Norte sendo moradores do distrito da Warta onde 

foi concentrado maior número de questionários aplicados, 27% na região Oeste 

sendo moradores do distrito do Limoeiro, e 20% nas regiões Sul moradores dos 

distritos de Guaravera e Maravilha, e região Leste moradores do distrito de Espirito 

Santo. 

 
 

Gráfico 10: Tempo como cliente do mercado financeiro 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O gráfico 10, representa há quanto tempo os entrevistados são clientes do 

mercado financeiro. Em sua maioria os entrevistados são clientes há mais de 10 

anos, possuindo assim certa afinidade e conhecimento dos serviços oferecidos pelas 

instituições financeiras. A grande 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 13% dos entrevistados são clientes de 5 a 10 

anos. 
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Gráfico 11: Tempo como associado a cooperativas de crédito rural 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Através da análise do gráfico 11 é possível notar que dos associados 

entrevistados, nenhum possui conta menos de um ano até 5 anos em cooperativas 

de crédito rural no município de Londrina. Dos entrevistados, 40% já são associados 

à cooperativa de crédito na cidade de 5 a 10 anos, a maioria dos entrevistados, 60% 

destes, já são associados a mais de 10 anos, isto mostra o potencial das 

cooperativas de crédito rural no município de Londrina estar auxiliando na produção 

de alimentos, na melhoria da economia e geração de renda. 

 
 

Gráfico 12: Linhas de crédito já utilizadas do Pronaf 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Do total de entrevistados, 67% destes acessam ambas as linhas de crédito 

do Pronaf, apenas 27% acessam apenas o Pronaf custeio e 6% apenas o Pronaf 

investimento. O grande volume de associados que acessam ambas as linhas de 

crédito, se dá pela facilidade de contratação e baixas taxas de juros, possibilitando 

melhorar a produção e sua qualidade de vida. 

 
 

Gráfico 13: Valor de empréstimos tomados de recursos do Pronaf no ano safra 
2014/2015 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O gráfico 13 demostra os valores de empréstimos tomados de recursos do 

PRONAF no ano safra 2014/2015, sendo que a maioria acessou os valores de 10 

mil até 30 mil em operações de recursos oficiais, do total de entrevistados 27% 

acessou os valores de até 10 mil e acima de 10 mil até 30 mil reais, já para os 

valores superiores a 150 mil reais não há algum entrevistado que acessou este 

valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 

Gráfico 14: Há quanto tempo utiliza recursos oriundos de linhas de crédito do 

Pronaf 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Através da análise do gráfico 14 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, 20% acessam as linhas de crédito de 1 a 5 anos, seguido por 

33% deles que acessam de 5 a 10 anos, sendo que, a maioria dos associados que 

foram alvo da pesquisa, mais precisamente 47%, já acessam as linhas de crédito há 

mais de 10 anos, demonstrando como este crédito é importante para o 

desenvolvimento da agricultura familiar.  

 

Gráfico 15: Está conseguindo arcar com os pagamentos assumidos referentes aos 
empréstimos tomados de recursos do Pronaf? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 



49 

 

 

No gráfico 15, demostra que os associados entrevistados tomadores de 

recursos da linha de crédito do Pronaf, estão conseguindo arcar 100% com suas 

obrigações assumidas referentes à tomada de empréstimos dos recursos oficiais, 

isto demostra que o programada está atuando de maneira eficiente, pois os 

associados entrevistados estão conseguindo desenvolver suas atividades no campo, 

proporcionando-lhe aumento de renda e agregando valor ao produto e à 

propriedade, mediante a modernização do sistema produtivo. 

 
 
Gráfico 16: Notou melhoria na qualidade de vida após o acesso as linhas de crédito 

do Pronaf através das cooperativas? 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Conforme o gráfico 16, no que tange a qualidade de vida dos associados, 

todos participantes da amostra responderam que após o acesso as linhas de crédito 

do Pronaf foram possíveis notar melhoria na qualidade de vida, pois é um recurso de 

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

proporcionam aumento de faturamento e por consequência melhoria na 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. 
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Gráfico 17: O acesso ao Pronaf permitiu maximizar sua produção? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Já em relação a produtividade na propriedade, todos os entrevistados 

concordam na efetividade do Pronaf no que tange o aumento da produtividade, pois 

tal programa oferece subsídios para aumento da área cultivada. 

 

 

Gráfico 18: Porcentagem de maximização da produção? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Através do gráfico 18, foi observado que o Pronaf através de suas linhas de 

crédito auxilia consideravelmente no aumento da produtividade, pois entre os 

entrevistados, 53% observaram aumento de acima de 51% em sua produção, 
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caracterizando aumento significativo da produção de alimentos. Dos entrevistados 

34% observaram aumento de 31% a 50% na produção, sendo também um valor 

significativo e apenas 13% dos entrevistados notaram aumento da produção entre 

16% a 30%. 

 
 

Gráfico 19: Através dos recursos do Pronaf, foi possível notar aumento do seu 
patrimônio nos últimos anos? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Já em relação ao aumento de patrimônio nos últimos anos através dos 

recursos do Pronaf, o gráfico 19 demostra que todos os entrevistados notaram 

aumento de patrimônio nos últimos anos após o acesso as linhas de crédito do 

Pronaf, demonstrando que o programa está contribuindo para o desenvolvimento da 

agricultura familiar. 
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Gráfico 20: Através dos recursos do Pronaf, foi possível nota aumento da renda 
mensal familiar nos últimos anos? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Através da análise dos resultados do gráfico 20, no que se referem ao 

aumento da renda familiar, todos os entrevistados observaram aumento em sua 

renda bruta familiar após o acesso às linhas de crédito do Pronaf, demonstrando a 

importância de tal programa para o desenvolvimento da agricultura familiar.  

 
 

Gráfico 21: Em uma escala de 1 a 5, sendo 5 (Muito Importante) e 1 (Pouco Importante), 
classifique a importância do cooperativismo de crédito rural para o desenvolvimento da 

agricultura familiar no Brasil 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 



53 

 

 

Através da análise do gráfico 21 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 desenvolvimentos a 

esta grande parcela da população.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar a importância do cooperativismo de 

crédito rural para os agricultores familiares pronafianos de Londrina, através do 

crédito rural, Pronaf, abordando a evolução da qualidade de vida e geração de renda 

dos agricultores. Entre os objetivos específicos destacou-se identificar os 

diferenciais das cooperativas de crédito perante aos bancos e outras instituições 

financeiras e os principais modelos de cooperativismo de crédito no mundo, e por 

fim analisar os resultados obtidos através da aplicação do questionário. 

Uma cooperativa de crédito é uma associação de pessoas, sem fins 

lucrativos, com natureza jurídica própria, integrante do Sistema Financeiro Nacional 

e destinada a conceder crédito e produtos financeiros exclusivamente aos seus 

associados, proporcionando uma vantagem competitiva perante os bancos 

comerciais, como principal diferencial, o atendimento, pois, o associado é atendido 

na cooperativa não como um simples cliente, mas como um dos seus donos, entre 

outros diferenciais estão, taxas de juros reduzidas e rendimentos normalmente 

superiores aos de mercado. 

Diante das análises realizadas ao longo do estudo, percebeu-se que as 

cooperativas de crédito rural atuam com grande importância para a sociedade 

brasileira, sendo que, promovem a aplicação de recursos privados e públicos, 

assumindo os riscos em favor da própria comunidade onde se desenvolvem. O 

principal programa de incentivo à agricultura familiar é o Pronaf, que financia 

projetos ao pequeno produtor rural, com baixas taxas de juros gerando benefícios de 

alto valor para os agricultores como, aumento da área de plantio, aumento de 

patrimônio e melhora na qualidade de vida e geração de renda, fortalecendo o 

processo de sucessão na agricultura familiar. 
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APÊNDICE 
 

1. Qual sua idade? 

a. (     ) Até 25 anos 

b. (     ) De 26 a 40 anos 

c. (     ) De 41 a 60 anos 

d. (     ) Acima de 60 anos 

  

2. Qual o seu sexo? 

a. (    ) Feminino 

b. (    ) Masculino 

 

3. Qual o seu nível de escolaridade? 

a. (     ) Nunca Estudou 

b. (     ) Ensino Fundamental 

c. (     ) Ensino Médio 

d. (     ) Ensino Superior 

 

4. Qual o seu nível de renda familiar? 

a. (     ) Até 2 Salários Mínimos 

b. (     ) De 2 à 5 Salários Mínimos 

c. (     ) De 5 à 10 Salários Mínimos 

d. (     ) Mais de 10 Salários Mínimos 

 

5. Qual o tipo de exploração econômica utilizada na propriedade? 

a. (     ) Agrícola 

b. (     ) Pecuária 

c. (     ) Turismo Rural 

d. (     ) Agropecuária (Agrícola e Pecuária) 

 

6. Em qual região de Londrina está localizada sua propriedade? 

a. (     ) Norte 

b. (     ) Sul 

c. (     ) Leste 

d. (     ) Oeste 

 

7. Há quanto tempo é cliente do mercado financeiro? (Instituições Financeiras) 

a. (     ) Menos de 1 ano 

b. (     ) De 1 a 5 anos 

c. (     ) De 5 a 10 anos 

d. (     ) Mais de 10 anos 

  

8.Há quanto tempo trabalha com as cooperativas de crédito rural? 

(Cooperativas) 
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a. (     ) Menos de 1 ano 

b. (     ) De 1 a 5 anos 

c. (     ) De 5 a 10 anos 

d. (     ) Mais de 10 anos 

  

9. Qual a linha de crédito você já utilizou do Pronaf? 

a. (     ) Pronaf Custeio 

b. (     ) Pronaf Investimento 

c. (     ) Ambos 

 

10. Qual o valor dos recursos tomado de empréstimo de linhas de crédito do 

Pronaf ano safra 2015/2016? 

a. (     ) Até R$ 10 mil 

b. (     ) Acima de R$ 10 mil até R$ 30 mil 

c. (     ) Acima de R$ 30 mil até R$ 150 mil 

d. (     ) Acima de R$ 150 mil 

 

11. Há quanto tempo utiliza recursos oriundos de linhas de crédito do Pronaf? 

a. (     ) Menos de 1 ano 

b. (     ) De 1 a 5 anos 

c. (     ) De 5 a 10 anos 

d. (     ) Mais de 10 anos 

 

12. Você está conseguindo arcar com os pagamentos assumidos dos recursos 

tomado de empréstimo de linhas de crédito do PRONAF? 

a. (     ) Sim 

b. (     ) Não 

  

13. Após utilização dos recursos do Pronaf você notou melhoria na qualidade 

de vida? 

a. (     ) Sim 

b. (     ) Não 

  

14.  A utilização dos recursos do Pronaf permitiu maximizar sua produção? 

a. (     ) Sim 

b. (     ) Não 

  

15.  Se a resposta da questão anterior foi SIM, em quantos por cento? 

a. (     ) De 0% a 15% 

b. (     ) De 16% a 30% 

c. (     ) De 31% a 50% 

d. (     ) Acima de 51% 
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16. Após utilização dos recursos do Pronaf você notou aumento de seu 

patrimônio nos últimos anos? 

a. (     ) Sim 

b. (     ) Não 

 

17. Através dos recursos do Pronaf, foi possível notar aumento da renda 

mensal familiar nos últimos anos? 

a. (     ) Sim 

b. (     ) Não  

 

18. Em uma escala de 1 a 5, sendo 5 (Muito Importante) e 1 (Pouco 

Importante), classifique a importância do cooperativismo de crédito rural para o 

desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. 

a. (     ) 1 

b. (     ) 2 

c. (     ) 3 

d. (     ) 4 

e. (     ) 5 

 


