
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE, UNICENTRO 

 

SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, SESA  

 

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

VALDIRENE DE AZEVEDO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRICULTURA FAMILIAR: um estudo da importância do cooperativismo de 
crédito rural para os agricultores familiares de Nova Tebas/PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pitanga-PR 
2019



 

 

VALDIRENE DE AZEVEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRICULTURA FAMILIAR: um estudo da importância do cooperativismo de 
crédito rural para os agricultores familiares de Nova Tebas/PR 

 
 

 

Projeto apresentado ao curso de Ciências 
Econômicas da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste, UNICENTRO, como pré-
requisito para obtenção do grau de bacharel. 
 
Prof.: Me. Simão Ternoski 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pitanga-PR  
2019



 

 

SUMÁRIO 

 

 
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 3 

 

2 PROBLEMA DE PESQUISA ................................................................................... 5 

 

3 HIPÓTESES ............................................................................................................. 6 

 

4 OBJETIVOS ............................................................................................................. 7 

4.1 Objetivo Geral .................................................................................................... 7 

4.2 Objetivos Específicos......................................................................................... 7 

 

5 JUSTIFICATIVA ....................................................................................................... 8 

 

6 METODOLOGIA ...................................................................................................... 9 

6.1 A caracterização da Pesquisa ........................................................................... 9 

6.2 Variáveis Analisadas ....................................................................................... 12 

 

7 AGRICULTURA FAMILIAR, POLÍTICAS PÚBLICAS DE CRÉDITO E 
COOPERATIVISMO ................................................................................................. 14 

7.1 Agricultura Familiar .......................................................................................... 14 

7.2 O Cooperativismo ............................................................................................ 17 

7.2.1 O Cooperativismo de Crédito .................................................................... 20 

7.2.2 A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária – Cresol ............ 21 

7.3 As Políticas Públicas e o Pronaf ...................................................................... 22 

 

8 REFERENCIAS ...................................................................................................... 29 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O cooperativismo foi criado como um instrumento eficaz na intenção de 

organizar a população por meio, de grupos de pessoas com interesses em comum 

que se unem, superando assim o individualismo e a competição. O ponto central deste 

modelo de organização, se pauta no trabalho coletivo a partir da cooperação para 

satisfazer as suas necessidades, são designadas forças para lutarem em prol dos 

seus objetivos, contribuindo no desenvolvimento econômico, geração de empregos, 

melhoria da distribuição de renda, e desenvolvimento do mercado local (IRION, 1997). 

O modelo cooperativista fomenta e cria oportunidades aos diversos grupos, e 

um deles é a agricultura familiar, a qual contribui para o desenvolvimento econômico 

e social do país, com a capacidade de gerar emprego e renda, exercendo um papel 

fundamental na produção de alimentos com menores custos. Volles et al (2010), 

afirmam que cerca de 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira são 

originários da agricultura familiar, a qual responde ainda por 40% do valor bruto da 

produção agropecuária nacional, e em crescimento nos últimos anos. 

Dentro do rol de tipologias de cooperativas, uma delas é o segmento que se 

dedica ao crédito, as quais contribuem com o desenvolvimento econômico regional, 

ao promover o acesso ao crédito, geração de renda e melhoria na qualidade de vida 

das famílias atendidas. O cooperativismo de crédito gera oportunidades aos 

agricultores familiares em relação ao acesso ao crédito rural, contribuindo para a 

criação de ferramentas que permitem melhor desenvolvimento das atividades e 

consequentemente das propriedades (SILVA, 2013). 

As cooperativas de crédito rural, para Soares e Sobrinho (2008), estão, na 

atualidade tomando os espaços deixados pelas instituições bancárias, principalmente 

pelos grandes bancos, ação proveniente de grande concentração de recursos que é 

algo marcante da concorrência no setor financeiro. 

Dentre as muitas opções direcionadas aos agricultores familiares de suporte e 

concessão de linhas de crédito a que se destaca é o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O programa, proporciona ao agricultor 

familiar capacidades de se manter na agricultura, custeando as despesas com a 

produção e comercialização de seus produtos, e aumentando sua capacidade de 

produção e geração de emprego e renda (WAHLBRINCK, 2017).  



4 

 

Na visão de Wahlbrinck (2017), é através deste programa que o governo 

incentiva as atividades agrícolas, disponibilizando recursos por meio do Crédito Rural 

aos produtores rurais com taxas de juros mais atrativas. As linhas disponibilizadas 

pelo Pronaf criam oportunidades de agregação de valor aos produtos, bem como 

permitem a realização de investimentos nos estabelecimentos beneficiários desta 

política pública. 



 

 

2 PROBLEMA DE PESQUISA  

  

 

O Pronaf se tornou nos últimos anos uma política pública importante para o 

desenvolvimento da agricultura familiar, capacitando o agricultor por meio de ativos 

financeiros, principalmente aqueles com menores recursos e ativos, a se fortalecer 

por meio das linhas de crédito disponibilizadas. O agricultor encontra nesta política 

pública uma forma de aumentar os investimentos em seus estabelecimentos, 

permitindo expandir a produção e em decorrência disso o volume e qualidade da 

comercialização (WAHLBRINCK, 2017). 

Diante deste cenário, a pergunta de pesquisa questiona: Em que medida o 

cooperativismo de crédito no repasse do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) realizado pela cooperativa de crédito rural com interação 

solidária – Cresol União dos Vales, posto de atendimento (PA) Nova Tebas/PR amplia 

as oportunidades e garante a melhoria de renda das famílias atendidas? 

 



 

 

3 HIPÓTESES  

 

 

Como Hipótese resposta ao problema de pesquisa admite-se que o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) repassado pela 

cooperativa de crédito rural com interação solidária – Cresol União dos Vales, posto 

de atendimento (PA) Nova Tebas/PR envolve menor burocracia na concessão, com 

taxas de juros atrativas em relação as demais instituições, o que contribui para a 

ampliação das oportunidades e viabilização dos investimentos, e consequentemente 

melhoria na renda e na segurança financeira das famílias atendidas. 

 



 

 

4 OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo Geral  

 

 

Analisar a importância do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) repassado pela cooperativa de crédito rural com interação solidária 

– Cresol União dos Vales, posto de atendimento (PA) Nova Tebas/PR aos agricultores 

familiares cooperados do Município de Nova Tebas, para a ampliação das 

oportunidades e expansão da renda. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

 

 Revisar teoricamente os conceitos de cooperativismo, políticas públicas e 

agricultura familiar; 

 Investigar sobre os procedimentos de concessão de crédito realizados pela 

cooperativa de crédito rural com interação solidária – Cresol União dos Vales, 

posto de atendimento (PA) Nova Tebas/PR, em relação a burocracia na 

concessão; 

 Comparar as taxas de juros e os custos de concessão das políticas públicas 

(Pronaf) em relação as demais linhas de crédito; 

 Pesquisar a respeito da correta aplicação do recurso pelo agricultor familiar e 

sua consequente viabilização de atividades e expansão de oportunidades; 

 Relacionar o Crédito recebido por meio das políticas públicas repassadas pela 

cooperativa e a expansão da renda das famílias cooperadas. 

 

 

 

 

 



 

 

5 JUSTIFICATIVA  

 

O cooperativismo de crédito promove o desenvolvimento regional através da 

organização social, onde a união entre as pessoas requer de forma coletiva o seu 

autodesenvolvimento econômico. Surgiu como meio de atender os agricultores 

familiares menos favorecidos e que tinham necessidades de pequeno volume de 

crédito e não conseguiam aderir as linhas e aos recursos nos demais bancos.  

Agricultores familiares estes que na realidade do Município de Nova Tebas se 

configuram como uma importante categoria social, que tem no trabalho em moldes 

familiares a característica principal de composição de sua renda. Por esse motivo é 

importante buscar conhecimento, aprofundando os estudos em relação ao 

cooperativismo de crédito no repasse das política pública (Pronaf), um programa que 

tem como objetivo o fortalecimento da agricultura familiar, por meio de recursos 

financeiros, melhorando a capacidade produtiva dos agricultores, contribuindo para 

geração de emprego, melhorando a distribuição de renda e permitindo a melhoraria 

da qualidade de vida dos agricultores familiares.  

Muitas famílias sobrevivem mediante a renda obtida através da agricultura 

familiar. Desta forma, percebe-se a importância de verificar se o recurso (Pronaf) 

repassado pela Cooperativa de Credito Rural com Interação Solidaria – Cresol União 

dos Vales, PA Nova Tebas, está sendo aplicado corretamente pelos cooperados em 

seus estabelecimentos, na expansão da produção e em benfeitorias, trazendo 

benefícios aos agricultores e melhorando suas rendas, e consequentemente 

contribuindo para o desenvolvimento do município. O resultado da pesquisa pode 

servir para identificar o quanto a Cresol contribui para o desenvolvimento local, 

podendo ser útil também no desenvolvimento de programas e projetos locais que 

venham incentivar a agricultura familiar contribuindo para o desenvolvimento do 

município. 

 

 



 

 

6 METODOLOGIA   

 

6.1 A caracterização da Pesquisa 

 

Esta pesquisa inicialmente é classificada como exploratória, conforme Mattar 

(2001), esta tipologia promove ao pesquisador maior conhecimento sobre o tema ou 

problema de pesquisa. Pelo fato de haver poucas informações referente ao problema 

de pesquisa, é necessário coletar informações, geralmente bibliográficas, mais 

precisas para poder formular hipóteses e assim desenvolver o trabalho. 

Para melhor entendimento do tema de pesquisa a característica exploratória se 

configurou nas discussões teóricas a respeito do assunto, usando da ferramenta 

bibliográfica de pesquisa que permitiu uma melhor compreensão dos conceitos do 

cooperativismo e do crédito em relação a agricultura familiar. De acordo com Gil 

(1995) o objetivo da pesquisa exploratória é esclarecer, modificar e ampliar conceitos 

e ideias, tendendo formular problemas sucintos.  

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

O desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica varia em função de seus 

objetivos, é preciso que sejam claramente estabelecidos para que as fases posteriores 

da pesquisa sejam percorridas de maneira satisfatória (GIL, 1999). 

Uma segunda característica deste estudo fica por conta da configuração 

descritiva, tendo como finalidade descrever determinada população ou fenômeno, e 

as relações entre as variáveis. A característica descritiva proporciona uma série de 

informações sobre o tema em pesquisa descrevendo os fatos e fenômenos da 

realidade, e tendo como características a utilização de técnicas de coletas de dados 

(OLIVEIRA, 2011).  

 

Dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo 
estudar as características de um grupo, sua distribuição por idade, sexo, 
procedência, nível de escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e 
mental etc. Outras pesquisas deste tipo são as que se propõem estudar o 
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nível de atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade, as condições 
de habitação de seus habitantes, o índice de criminalidade que aí se registra 
etc. São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as 
opiniões, atitudes e crenças de uma população. Também são pesquisas 
descritivas aquelas que visam descobrir a existência de associações entre 
variáveis, como, por exemplo, as pesquisas eleitorais que indicam a relação 
entre preferência político-partidária e nível de rendimentos ou de escolaridade 
(GIL, 2008 p. 47). 
 

Esse tipo de pesquisa, busca de forma detalhada descrever o que está 

ocorrendo. Sendo assim, será realizado por meio de coleta de dados a análise das 

variáveis que interferem na renda do agricultor familiar mediante ao acesso a política 

pública (Pronaf). 

Para melhor desenvolvimento da pesquisa serão coletados dados primários, de 

acordo com Mattar (1996) são aqueles que não foram anteriormente, de modo que 

são coletados com intuito de melhor atender as necessidades especificas da pesquisa 

em andamento. 

Também será utilizada da coleta de dados de fontes secundárias. Essa 

metodologia auxiliará a obter informações de maneira mais prática para a realidade 

em que se está inserido o problema em questão. Em fontes secundárias pode-se fazer 

levantamentos bibliográficos, documentais, de estatística e de pesquisas realizadas. 

Segundo Mattar (2001) convém lembrar que, em levantamentos secundários, como 

em pesquisa exploratória em geral, o importante é descobrir ideias e explicações 

possíveis para o fato ou fenômeno a serem posteriormente investigados, e não os 

tomar como verdade. 

A pesquisa será realizada com intensão de buscar e compreender um 

fenômeno ou situação específica, proporcionando maior familiaridade com o 

problema. Diante disso, a pesquisa realizada apresenta ainda aspectos tanto 

qualitativos quanto quantitativo. De acordo com Silva e Menezes (2005) a qualitativa 

caracteriza pela forma como envolve as questões e a maneira como o problema de 

pesquisa é analisado, onde é observado a diferença entre o mundo social e o natural 

para obter resultados que defendem um método único para todas as ciências. 

 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 
mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem 
qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de 
pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua 
especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os 
pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo 
da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem 
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permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa 
(GERHARDT e SILVEIRA, 2009 p.31). 

 

Esse método contribuirá para o aprofundamento da compreensão em relação 

ao estudo, através das análises de experiências dos agricultores familiares, os 

métodos adotados no seu ambiente de trabalho, com intuito de não fazer julgamento, 

mas sim, detalhar o caso em analise evitando erros que comprometem a qualidade 

da pesquisa. Richardson (2007, p. 90) diz que, “a pesquisa qualitativa pode ser 

caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas”. 

Nesta mesma concepção o estudo se caracteriza também como quantitativo, 

tanto na coleta quanto na interpretação dos dados. Silva (2005, p. 20), "considera que 

tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las". 

 

O método quantitativo, significa quantificar opiniões, dados, nas formas de 
coletas de informações, assim como também com emprego de recursos e 
técnicas estatísticas desde as mais simples, como percentagem, média, 
moda, mediana e desvio padrão, até as de uso mais complexo, como 
coeficiente de correlação, analise de regressão etc. (OLIVEIRA, 1997, p.115). 
 

Esse método foi empregado no desenvolvimento da pesquisa, no intuído de 

descobrir e classificar as relações entre as variáveis, assim como investigar de que 

forma a política pública (Pronaf) é importante para o desenvolvimento da agricultura 

familiar, permitindo realizar análises de relações de causas e efeitos. 

Segundo Richardson (1999), a pesquisa quantitativa significa a opção de 

métodos sistemáticos para descrição e explicação de fenômenos. Esse método 

caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto na modalidade de coleta de 

informações, quanto no tratamento delas através dos métodos estáticos, a intenção é 

assegurar o máximo da precisão dos resultados, evitar que haja distorções na 

interpretação e analise, e possibilitar assim uma margem maior de segurança em 

relação aos estudos. 

A pesquisa quantitativa surge do princípio de que tudo pode ser quantificável, 

sendo que números, informações e opiniões podem ser transformados em números 

para serem mais bem entendidas. Os resultados são obtidos e comprovados pelo 

número de vezes em que o fenômeno ocorre ou a exatidão em que ocorre (MICHEL, 

2009). 
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Para melhor conduzir a pesquisa, os métodos quantitativos possibilitam uma 

precisão nos resultados, e evitam distorções de análise e interpretação, permitindo 

uma margem de segurança nos resultados. De acordo com Richardson (1999) é 

aplicado nos estudos descritivos para descobrir e classificar a relação entre as 

variáveis, também nas que investigam as causalidades entre fenômenos. 

Richardson (1999) ressalta também que a estatística descritiva procura 

investigar o “que é’’, ou seja, as características de um fenômeno como tal. Através da 

estatística descritiva podem ser realizados estudos amplos de uma sociedade, por 

exemplo, descrição da população economicamente ativa, do rendimento, consumo, 

emprego; levantamento da opinião e atitudes da população acerca de determinada 

situação, dentre outros. Esse tipo de estudo possibilita ao pesquisador identificar 

como as variáveis estão se relacionando entre si e como as estão operando. 

A estatística descritiva, cujo objetivo básico é o de sintetizar uma série de 

valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão global 

da variação desses valores, organiza e descreve os dados de três maneiras: por meio 

de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. 

Crespo (2009) compreende que a estatística é uma forma de oferecer métodos 

e, a partir da escolha do método, é necessário seguir uma fase ou estrutura como a 

coleta de dados, crítica de dados, apuração dos dados, exposição dos dados e análise 

dos resultados. 

A estatística descritiva “compreende o manejo dos dados para resumi-los ou 

descrevê-los, sem ir além, isto é, sem procurar inferir qualquer coisa que ultrapasse 

os próprios dados” conforme apresentado por Freund e Simon (2000), ambos citados 

por Diehl et al (2007 p.3). 

 

 

6.2 Variáveis Analisadas 

 

Entender a existência de relação positiva das políticas públicas sobre os 

estabelecimentos familiares e aliado a isso tudo as contribuições do cooperativismo, 

requer variáveis que auxiliem nesta mensuração. Variáveis estas que em um primeiro 

momento precisam ser descritas quanto a sua forma de coleta, cálculo e formato de 

configuração. 
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Richardson (1999) conceitua variáveis como uma classe de objetos, como por 

exemplo, sexo, escolaridade, renda mensal, participação política etc. Existem 

variáveis fáceis de identificar, e outras mais complexas, suas características são 

observáveis de um fenômeno, devem apresentar variações em relações ao mesmo 

ou a outros fenômenos.  

A pesquisa buscando a relação descrita e na tentativa de comprovar a hipótese 

estabelecida tem como variáveis de interesse os seguintes itens: renda dos 

estabelecimentos familiares cooperados da Cresol; patrimônio destes 

estabelecimentos; montante acessado em Pronaf custeio agrícola; montante 

acessado em Pronaf custeio agropecuário; e montante acessado em Pronaf 

investimento. Vale pontuar que o anonimato dos agricultores cooperados é mantido, 

não tendo o propósito desta pesquisa de analisar casos isolados de agricultores. 

 

 



 

 

7 AGRICULTURA FAMILIAR, POLÍTICAS PÚBLICAS DE CRÉDITO E 

COOPERATIVISMO 

 

7.1 Agricultura Familiar 

  

 Uma análise recente do posicionamento da agricultura familiar leva a uma 

constatação importante, a de que a agricultura familiar é fundamental para a economia 

do País. O camponês, colono, pequeno produtor e pequeno agricultor, ganharam 

representatividade no cenário econômico e social e passaram a ser denominados de 

agricultores familiares, são responsáveis pela maior parte da produção agrícola 

mundial (WANDERLEY, 1996).  

Conforme Wanderley (1996, p.14) “o conceito da agricultura familiar, é aquela 

em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, 

assume o trabalho no estabelecimento produtivo”, sendo assim, contribuindo para 

produzir alimentos com menor custo possível e menores danos ambientais, aliado a 

isso, possui a capacidade de gerar empregos e renda devido ao baixo custo de 

investimentos. Outra definição de agricultor encontrada é a estabelecida na Lei nº 

11.326 de 2006, na qual a agricultura familiar no Brasil foi definida como: 

 

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 (BRASIL, 2006, Lei 11.326). 
  

Ainda em relação a Lei 11.326 de 2006 é possível verificar a inserção como 

agricultor familiar de diferentes grupos, como silvicultores, aquicultores, extrativistas, 

pescadores e povos indígenas, de modo que, estes grupos devem atender certas 

especificidades para serem enquadrados como agricultores familiares. Por exemplo, 

o silvicultor além do enquadramento descrito na lei e transcrito acima, deve promover 

ainda o manejo sustentável dos ambientes; já o aquicultor para ser enquadrado deve 

explorar reservatórios hídricos em um limite máximo de área de dez hectares ou que 

ocupem quinhentos metros cúbicos de água. 
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Outra categoria, a dos extrativistas, para se enquadrarem como agricultores 

familiares precisam exercer atividades artesanalmente no meio rural, neste caso, não 

se enquadram os garimpeiros e faiscadores, não há exigência em relação ao tamanho 

da propriedade. Os pescadores precisam exercer atividade pesqueira 

artesanalmente, já os povos indígenas e os quilombos tem que ter os requisitos à 

natureza da mão de obra, ter um percentual mínimo de renda e direção familiar na 

produção, o objetivo da lei é equiparar os grupos acima mencionados. 

Na agricultura familiar existe uma diversidade de atividades desenvolvidas, fato 

este o próprio detalhamento de grupos feitos com a Lei 11.326, esta diversidade se 

configura de acordo com a exploração da melhor forma possível do seu potencial e 

capacidade de produção. De acordo com Garcia Filho (2000 p.09) “na agricultura isso 

resulta na existência de distintos tipos de produtores, que se diferenciam tanto pelas 

suas condições socioeconômicas e por seus critérios de decisão, quanto pelos seus 

sistemas de produção e pelas suas práticas agrícolas”. 

Estes grupos distintos, todos enquadrados como agricultores familiares, 

apresentam estratégias de produção diferenciadas, e muitas das vezes não 

direcionam sua produção diretamente para um mercado externo, mas sim, além de 

suprir as necessidades de seu estabelecimento familiar, direcionam o excedente para 

o mercado interno. Este posicionamento faz com que ocorra uma melhora no 

desenvolvimento da economia local, bem como o suprimento dos alimentos básicos, 

o segmento é responsável por:  

 

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 (VIEIRA, 
2016, p. 34). 
 

Os percentuais de alimentos provenientes da agricultura familiar, representam 

sua importância, bem como uma dualidade entre o volume posto no mercado e a 

quantidade de terras disponível para a agricultura familiar. Isso significa que a 

agricultura familiar possui uma grande participação no desenvolvimento econômico, 

por esse motivo, há uma evidente necessidade de incentivo para a categoria, 

objetivando ainda mais a melhoria destes números. Vieira (2016, p. 35) apud Toscano 

(2003, p.2) afirma que:  
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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. 
 

Segundo Wanderley (2009), agricultura familiar é praticada pela família em que 

ao mesmo tempo que é dona dos meios de produção também desenvolve as 

atividades produtiva, que contribui com grande importância para o desenvolvimento 

local, evita o êxodo rural e na maioria das vezes a comercialização da produção 

acontece no mercado local e regional. 

Através das transformações tecnológicas ocorridas, possibilita ao agricultor 

facilidade para estar desenvolvendo suas atividades. Conforme Silva (1998, p. 3) “as 

novas tecnologias já estão não só alterando profundamente as formas de organização 

do processo de trabalho, mas também reduzindo a escala mínima necessária da 

atividade econômica e redefinindo os requisitos fundamentais de sua localização 

espacial”. 

Como evidenciado por Vieira (2016) uma das maneiras para fortalecer a 

agricultura é a união dos agricultores familiares com a finalidade de se fortalecer e 

concentrar parte da produção, criando pequenas cooperativas, para que possam 

comercializar de uma única forma seus produtos. Estas ações gerariam maior 

rendimento e dariam aos grupos de cooperados maior poder de negociação. 

No decorrer de sua história a agricultura familiar vem ganhando um papel 

importante no desenvolvimento econômico e social, mas ainda se percebe certa 

resistência e dificuldade em relação a organização destes grupos. Um exemplo disso 

é relatado por Volles et al (2010, p. 20), ao explicar as dificuldades de um dos ramos 

do cooperativismo, o autor relata que “são muitos os desafios enfrentados para 

consolidar o cooperativismo de credito como uma alternativa real e válida para os 

brasileiros”. 

Mesmo diante das dificuldades encontradas pelo cooperativismo, nas suas 

mais diferentes formas áreas de atuação, observa-se que o cooperativismo vem 

ganhando espaço como organização solidária que promove oportunidade, 

colaborando para que haja uma sociedade mais justa através da inclusão social e 

qualidade de vida. Para o agricultor familiar as cooperativas permitem maior inclusão 

social e criam oportunidades as famílias. 
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Cooperativas de crédito da Agricultura Familiar são responsáveis pela 
inclusão social de muitos agricultores, que antes eram esquecidos pelo 
sistema financeiros tradicional, às vezes por residirem no interior de 
pequenos municípios e muitas por movimentar pequenas quantidades de 
dinheiro (VALLES et al, 2010, p.21). 
 

Um dos ramos de cooperativismo é o cooperativismo de crédito, o qual para a 

agricultura familiar se tornou um grande apoiador, onde as cooperativas por meio das 

linhas de crédito disponibilizado, tornaram possível que as famílias adquirem recursos 

e despertassem o desejo de manter-se no campo produzindo alimentos e diminuindo 

o êxodo rural. Contribuem também, para melhoria de vida das famílias proporcionando 

conhecimento de todo sistema financeiro e da economia local, compreendendo seu 

verdadeiro papel na sociedade. Fica evidente uma relação positiva entre o 

cooperativismo e a agricultura familiar, o que demanda deste estudo uma maior 

investigação sobre o cooperativismo. 

 

 

7.2 O Cooperativismo 

 

As sociedades são permeadas de grandes alterações no âmbito social, político 

e econômico, principalmente devido ao procedimento de globalização em que se vive. 

É necessário que a sociedade se organize cada vez mais para se fortalecer, e assim 

consequentemente proporcionar o crescimento econômico e social das comunidades. 

O cooperativismo no Brasil, de acordo com Pinheiro (2008) nasceu em 1847, 

por intermédio do médico Francês Jean Maurice Faivre, o qual fundou a colônia Santa 

Tereza Cristina no sertão do Paraná. A colônia existiu por pouco tempo, mas foi 

fundamental para o início da disseminação das ideias de cooperativismo no Brasil. A 

definição e importância de uma cooperativa dada pela Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OBC) é definida como: 

 

Uma organização de pelo menos, vinte pessoas físicas, unidas pela 
cooperação e ajuda mútua, gerida de forma democrática e participativa, com 
objetivos econômicos e sociais comuns, cujos aspectos legais e doutrinários 
são distintos de outras sociedades. Fundamenta-se na economia solidária e 
se propõe obter um desempenho econômico eficiente, através da qualidade 
e da confiabilidade dos serviços que presta aos próprios associados e aos 
usuários (ACB, 2011). 
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O cooperativismo conforme Ricciadi e Lemos (2000), procura motivar a 

solidariedade entre as pessoas, proporcionando o desenvolvimento da sociedade e 

não somente a intensão de alcançar resultados econômicos, mas permite buscar a 

quebra da desigualdade social. A intensão é que cooperativas ofereçam resultados 

econômicos, por meio da melhoria na prestação de serviços aos seus cooperados, 

para que isso aconteça dependem totalmente dos resultados alcançados através do 

potencial criativo das pessoas que estiverem operando.  

O cooperativismo também é descrito como “uma técnica utilizada pela atividade 

cooperativista, que consiste na autogestão consciente e voluntária dos empregados, 

em ambiente democrático, visando obter, esforço comum, a promoção econômica, 

social e humana de todos” (PINHO, 1977, p 23). Já de acordo com Rossi (2006), o 

cooperativismo promove a mudança econômica e social conforme a realizada, 

despertando nas pessoas a capacidade de promover meios para resgatar o potencial 

econômico e social daqueles indivíduos que tem capacidade de contribuir para o 

desenvolvimento local. 

Singer (2002) relata que o cooperativismo surgiu como meio de organização 

social, que contestava a desigualdade que vinha crescendo e sendo produzida pelo 

sistema capitalista, através das ações de competição entre ganhadores e perdedores. 

Nessa nova organização, permanece a igualdade e a solidariedade entre todos os 

participantes, sendo assim, os participantes na atividade econômica devem cooperar 

entre si em vez de competir. 

 

Essa solidariedade muitas das vezes acontece de forma espontânea e 
induzida, sem que isso represente uma atitude consciente. A consciência com 
instrumentos geridos pela própria comunidade, que faz dialogar produtor e 
consumidor – com base em outras regras e em outras logicas, diferente da 
rigidez e frieza das regras de mercado – é um passo para cultura da 
solidariedade (MELO NETO; MAGALHÃES, 2003, p.16). 
 

O cooperativismo tem por base a posse “privada dos meios de produção e 

planejamento descentralizado e individualizado na cooperativa e no cooperado, 

dispondo-se as regras de mercado” (IRION, pg. 38, 1997). Por outro lado, o 

cooperativismo também protege a economia dos indivíduos e garante a participação 

intensa igualitária possível da população nas atividades econômicas desenvolvidas. 

De acordo com as definições de cooperativismo percebe-se que vem de uma 

necessidade comum entre as pessoas e de que juntas estão cientes que almejam 
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superar os problemas, sendo que a obtenção dos benefícios é para os que cooperam. 

Já em relação ao processo de tomada de decisão serve como uma organização 

educativa que proporciona conhecimento e solidariedade. 

Os princípios cooperativos segundo Gawlak e Ratzke (2001), são guias que as 

cooperativas usam para levarem os seus valores à prática. Os princípios são 

caracterizados por: 1 - Adesão voluntária e livre - abertas a todas as pessoas aptas 

a utilizar os seus serviços e tomar as responsabilidades como membros, sem 

discriminações sexuais, sociais, raciais, políticas e religiosas. 2 - Gestão democrática 

e livre - controladas pelos seus membros, que participam ativamente na formulação 

das suas políticas e na tomada de decisões. 3 - Participação econômica dos 

membros - Os membros contribuem para o capital das suas cooperativas. Parte 

desse capital é, propriedade comum da cooperativa. Os membros recebem, 

habitualmente, se houver, uma remuneração limitada ao capital integralizado, como 

condição de sua adesão. 4 - Autonomia e independência - As cooperativas são 

organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. 5 - 

Educação, formação e informação - Elas promovem a educação e a formação dos 

seus membros, para que possam contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento das 

suas cooperativas. Informam o público em geral, 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 os seus membros e 

fortalecem o movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, através das estruturas 

locais, regionais, nacionais e internacionais. 7 - Interesse pela comunidade - 

trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades através de 

políticas aprovadas pelos membros. A aplicação dos princípios é o que determina as 

características das cooperativas. 

São diversas as formas de classificação das cooperativas a qual dependem do 

ponto de análise. As mais comuns são as de produção, consumo e de crédito. 

Entretanto, outras formas podem ser destacadas, como: cooperativa de habitação, 

produção industrial, de trabalho, de funcionários públicos, profissionais liberais, entre 

outras. (PINHO, 2004; RIOS, 1989) 

Uma dessas formas de cooperativismo é a de crédito, pela qual a sociedade se 

organiza, por meio de ajuda mútua, para resolver diversos problemas relacionado ao 

financeiro. O sistema de crédito cooperativo procura melhor administração dos 

recursos financeiros, com o objetivo de prestar assistência creditícia e oferecer 
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produtos e serviços de origem financeira a seus associados com condições vantajosas 

e favoráveis. (SECURATO, 2007) 

O cooperativismo surgiu em quatro países europeus de diferentes 

organizações e objetivos econômicos, mas com o mesmo princípio de solidariedade: 

Inglaterra, Suíça, França e Alemanha. Na Inglaterra e Suíça surgiram às cooperativas 

de consumo, na França cooperativas de produção e na Alemanha se formaram as 

primeiras cooperativas de crédito. (MAUREN JÚNIOR, 1966). 

 

 

7.2.1 O Cooperativismo de Crédito 

 

 

As cooperativas de credito são instituições financeiras com finalidade de 

oferecer crédito e prestar serviços aos seus associados. Sendo regida pelas Leis 

5.764, de 16.12.1971, 4.595 de 31.12.1964, Lei Complementar 130 de 17.04.2009, 

pelos atos normativos emitidos pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do 

Brasil e pelo respectivo estatuto social. 

Podem ser classificadas em cooperativas singulares, Cooperativas Centrais e 

Federações e Confederações, conforme estabelecido na Lei 5.764/71, art. 6:  

 

Art. 6º - As sociedades cooperativas são consideradas: I - singulares, as 
constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo 
excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por 
objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas 
ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos; II - cooperativas centrais ou federações 
de cooperativas, as constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares, podendo, 
excepcionalmente, admitir associados Individuais; III - confederações de 
cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) federações de 
cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes 
modalidades (BRASIL). 

 

As cooperativas de créditos além de serem autorizadas a funcionar e 

fiscalizadas pelo Bacen, em comum com o sistema bancário tradicional tem apenas o 

nome de alguns produtos que oferecem e de alguns serviços que prestam (CATTANI 

& STADUTO 2003). O Quadro 01 retrata a diferenciação entre as cooperativas de 

crédito e os bancos. 
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Quadro 01 – Diferenças entre cooperativas de crédito e bancos comerciais 
Bancos Cooperativas de Créditos 

São sociedades de capital São sociedades de pessoas 

O poder é exercido na proporção do número de 
ações 

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

As deliberações são concentradas As decisões são partilhadas entre muitos 

O administrador é um terceiro (homem do 
mercado) 

O administrador é do meio (cooperativado) 

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

O usuário não exerce qualquer influência na 
definição dos preços dos produtos 

Toda a política operacional é decidida pelos 
próprios usuários/donos 

Podem tratar distintamente cada usuário Não podem distinguir: o que vale para um, vale 
para todos 

Preferem o grande poupador e as maiores 
corporações 

Não discriminam, voltando-se mais para os 
menos abastados 

Priorizam os grandes centros Não restringem, tendo forte atuação nas 
comunidades mais remotas 

Têm propósitos mercantilistas A mercancia não é cogitada 

A remuneração das operações e serviços não 
tem parâmetros/limite 

Os preços das operações e dos serviços visam 
a cobertura de custos (taxa de administração) 

Atendem em massa, priorizando o auto-serviço 
a automação 

O relacionamento é personalizado individual 
com apoio da informática 

Não têm vínculo com a comunidade e o público 
alvo 

Estão comprometidas com a comunidade e os 
usuários 

Avançam pela competição Desenvolvem-se pela cooperação 

Visam lucro por excelência O lucro está fora do seu objeto 

O resultado é de poucos donos O excedente (sobras) é distribuído entre todos, 
na proporção das operações individuais 

No plano societário, são regulados pela Lei das 
Sociedades Anônimas 

São regulados pela Lei Cooperativista - 5.761/71 

Fonte: Cattani e Staduto (2003, p. 8) 

 

Este modelo cooperativo traz grandes benefícios para a sociedade em geral, 

pois oferece os meus serviços ofertados por um banco, sendo que além das 

vantagens em relação a taxas de juros são ao mesmo tempo donos e usuários. Tendo 

como objetivo desenvolver programas de assistência financeira e de prestação de 

serviços aos cooperados, para oferecer adequado atendimento às suas necessidades 

de crédito e serviços, contribuindo para torná-los independentes de outras instituições 

financeiras públicas e privadas (ETGETO et al, 2005). 

 

 

7.2.2 A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária – Cresol 

 

 

No início dos anos 1990, por meio de desafios tomados por Movimentos 

Sociais, ONGs e Organizações Sindicais, é criado o Sistema Cresol, o qual opera na 
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organização de crédito como uma ferramenta que proporciona a partir da agricultura 

familiar a melhoria no desenvolvimento local de forma sustentável. 

A história do Sistema Cresol iniciou em 24 de junho de 1995, com a fundação 

da primeira cooperativa, na cidade de Dois Vizinhos/PR. No mesmo ano, foram 

formando as cooperativas de Marmeleiro, Pinhão, Laranjeiras e Capanema, todas no 

Estado do Paraná e formadas a partir da característica de manter forte vínculo de seus 

membros com a agricultura familiar.  

No início cada cooperativa funcionava de forma isolada, isso dificultava o 

atendimento e resolução das situações e demandas que foram surgindo. Em 22 de 

junho de 1996, as cinco cooperativas decidiram juntar-se e constituir a Cooperativa 

Central Base de Serviços Ltda - Cresol Baser, para que esta realizasse as articulações 

financeiras, e prestasse serviços de apoio. 

 No ano de 2000, o Banco Central do Brasil começou a orientar os sistemas 

cooperativos a se organizarem por meio de centrais de crédito, transmitindo a elas 

grande parte das responsabilidades de fiscalização, controle sobre as cooperativas 

singulares.  

Em 31 de março de 2000 a Cresol Baser começa atuar como Cooperativa 

Central de Crédito Rural com Interação Solidária (Central Cresol Baser), a partir desse 

momento sendo de sua responsabilidade o controle financeiro, das Cooperativas 

Singulares.  

Devido ao grande aumento de número de cooperativas, houve a necessidade 

da criação de uma nova Central. Em 2004 o Sistema divide-se em duas Centrais, a 

Cresol Central (Chapecó/SC) com singulares filiadas no Rio Grande do Sul e parte de 

Santa Catarina, e a Central Cresol Baser (Francisco Beltrão/PR), com singulares no 

Paraná e parte de Santa Catarina. 

 

 

7.3 As Políticas Públicas e o Pronaf 

 

Política Pública intervém na realidade social com a finalidade de concretizar 

vontades e direitos, procedendo do compromisso público entre a sociedade e o 

Estado, a consolidação da política pública acontece através por meio de plano de ação 

composto por programas e projetos. 
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A política pública pode ser entendida, de acordo com Socher (2008, p. 114), 

“como um meio ou um conjunto de meios, esses meios permitem que o indivíduo 

coordene seu comportamento enquanto persegue êxito individual, numa atitude 

instrumental diante do mundo”.  

 

Políticas públicas são formas de planejamento governamental que tem o 
objetivo coordenar os meios e recursos do Estado, e também do setor 
privado, para a realização de ações relevantes e politicamente determinadas. 
Em outras palavras políticas públicas implicam atividade de organização do 
poder e são instrumentos de ação do governo com as seguintes 
características: implicam a fixação de metas, diretrizes ou planos 
governamentais; distribuem bens públicos; transferem bens 
desmercadorizados; estão voltados para o interesse público, pautado nos 
embates entre interesses sociais contraditórios e são base de legitimação do 
Estado. [...] Toda política pública é uma forma de intervenção na vida social, 
estruturada a partir de processos da articulação de consenso e de embate 
entre agentes sociais com interesses diversos decorrentes de suas posições 
diferenciadas nas relações econômicas, políticas, culturais e sociais 
(KAUCHAKJE, 2007, p. 61 e 68). 

 

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

desde sua criação, em 1996, estabelecendo ação pública direcionada aos agricultores 

familiares brasileiros. Essa política pública tinha como finalidade atender aqueles 

agricultores estariam aptos, conforme as orientações nos documentos de constituição 

do programa, ou seja, atender os agricultores que não estivessem inseridos em 

sistema produtivo de alto valor comercial (SCHNEIDER, MATTEI e CAZELLA, 2004). 

Diante das especificidades já apresentadas da agricultura familiar, é evidente 

neste meio que algumas famílias tem dificuldades em conciliar os altos custo e a baixa 

rentabilidade em relação a alguns produtos. Para minimizar isso, evitando que o 

agricultor familiar abandone suas atividades, em direção aos centros urbanos, o 

credito rural Pronaf, como política pública, vem como um suporte, para permitir novos 

investimentos aos estabelecimentos, permitindo a partir disso criar uma gestão mais 

eficiente (redução de custos) e melhorar a rentabilidade.  

 

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 (VIEIRA, 2016, 
p.35). 
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Em várias regiões do país existe na agricultura familiar algum tipo de carência 

para superar, o Governo Federal oferece, através do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), crédito para investimento e custeio 

aos estabelecimentos rurais. Um crédito destinado não somente as despesas de 

insumos, mas também aos investimentos para compras de animais, equipamentos, e 

até mesmo na estrutura física para melhorar a produção (VOLLES et al, 2010). 

 

O Pronaf foi considerado um programa estratégico do Governo Federal na 
tentativa de qualificar as intervenções oficiais e inovar em termos de políticas 
públicas para o desenvolvimento rural. Depois disso os agricultores familiares 
não precisariam mais disputar as fontes de recursos financeiros com os 
grandes produtores do agronegócio (ALVIM E DALL’AGNOL, 2014, p. 9). 
 

Os beneficiários do programa são os agricultores familiares, estes posseiros, 

proprietários, arrendatários, assentados, parceiros ou meeiros desde que façam uso 

de mão de obra familiar, bem como não ultrapassem mais de dois empregados 

permanentes. Conforme Volles et al (2010, p. 287), “devem ter no mínimo, 80% da 

renda familiar bruta anual proveniente da atividade agropecuária, pesqueira e/ou 

extrativa e, ainda, residir na propriedade ou em povoado próximo”. 

O Pronaf foi uma grande conquista para os agricultores familiares, dando 

oportunidades de acesso ao credito rural, sendo um instrumento de uma política 

pública eficaz, e gerando o reconhecimento social da importância destes agricultores. 

Confirma Souza (2006, p.17) que “a política pública é uma ação intencional, com 

objetivos a serem alcançados”. 

Para ter o direito de acesso ao Pronaf é requisito ao agricultor deter da DAP 

(Declaração de aptidão ao Pronaf), a qual é emitida a partir da renda anual e dos 

dados da propriedade, esse documento é exigido para aderência de qualquer tipo de 

política pública agrícola. A DAP possui várias faixas econômicas variando de acordo 

com a renda, e estabelecendo um teto o qual em caso de ser ultrapassado 

desenquadra o agricultor dos requisitos definido na lei 11.326/2006, e dos valores de 

teto definidos para cada ano agrícola pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) (REIS, 

2015). 

A revisão teórica consultada permitiu constatar que a agricultura familiar tem o 

apoio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para sua 

subsistência. Este apoio fortalece sua capacidade produtiva, permitindo sua 

renovação e criando incentivos para permanência no campo. Esta política pública gera 
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ainda oportunidade para aumento da produção e, melhora a infraestrutura, permitindo 

a agregação de valor dos produtos alimentares destinados ao mercado consumidor. 

As principais linhas estão descritas no quadro 02. 

 

QUADRO 02 – Grupos e Linhas de Crédito PRNAF – Ano Safra 2018/2019 

GRUPOS / 
LINHAS 

CARACTERÍSTICAS 

 
Pronaf Grupo A 

Agricultores para os beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário 
(PNCF). Em limite de até R$ 25.000,00 por agricultor, com taxas de juros de 0,5% 
ao ano, com prazo de até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência.  

 
Pronaf Grupo 

A/C 

Agricultores beneficiários do Programa Nac Custeio de atividades agropecuárias 
e de beneficiamento ou industrialização da produção. Com limites de até R$ 
7.500,00 por operação, podendo cada agricultor contratar até 3 operações, com 
uma taxa de juros de 1,5% ao ano. 

 
Pronaf Grupo B 

Agricultores familiares com renda bruta anual familiar de até R$ 23.000,00. 
Mulheres agricultoras integrantes de unidades familiares enquadradas nos Grupo 
A, AC e B do Pronaf no valor de R$ 5.000,00 por operação, juros de  
0,5% ao ano, com prazo de até 2 anos, incluído até 1 ano de carência.  

 
 

Pronaf Mulher 

Mulheres agricultoras, independente do estado civil, sendo o recurso para 
investimento da infraestrutura de produção e serviços agropecuários e não 
agropecuários no estabelecimento rural. Com limite de até R$ 330.000,00 a taxa 
de juros de 2,5% ao ano ou 4,6% ao ano, com prazo de até 5 anos para 
financiamentos de caminhonetes de carga e, até 10 anos, incluídos até 3 anos 
de carência, para as demais finalidades 

 
 

Pronaf Mais 
Alimentos 

Agricultores familiares, o recurso pode ser investido em infraestrutura de 
produção e serviços agropecuários e não-agropecuários, com limite de até R$ 
165.000,00. Podendo acessar também no coletivo com limite de até R$ 
800.000,00, porem deve ser respeitado os limites individuais, com taxas de juros 
de 2,5% ao ano ou 4,6% ao ano, dependendo da destinação do crédito, com 
prazo de até 5 anos para financiamentos de caminhonetes de carga e, até 10 
anos, incluídos até 3 anos de carência, para as demais finalidades. 

 
 

Pronaf 
Agroindústria 

Agricultores familiares, a financiamento do recurso é para implantação, 
ampliação, recuperação ou modernização de pequenas e médias agroindústrias, 
para pessoa física limite de até R$ 165.000,00, empreendimento familiar rural R$ 
330.000,00; Coop./Assoc. R$ 35.000.000,00, com taxas de juros de 4,6% ao ano, 
com  prazo de até 5 anos, incluída a carência de até 1 ano, para financiamentos 
de caminhonetes de carga; Até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência 

 
 

Pronaf Jovem 

Jovens agricultores maiores de 16 anos e com até 29 anos, o recurso é para 
financiamento da infraestrutura de produção e serviços agropecuários e não-
agropecuários no estabelecimento rural de interesse do jovem agriculto, com 
limite de até R$ 16.500,00, em até 3 operações. Com juros de 2,5% ao no prazo 
de até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência. 

Pronaf 
Industrialização 
de Agroindústria 

Familiar 

Agricultores familiares, disponibiliza um limite para pessoas física de até R$ 
12.000,00, para empreendimento familiar rural limite de até R$ 210.000,00 e, para 
Cooperativa singular até R$ 10 milhões. Cooperativa central até R$ 30 milhões, 
com taxas de juros de 4,6% ao ano, em um prazo de até 12 meses. 

Pronaf 
Semiárido 

Agricultores, o recurso destinado à convivência com o semiárido, priorizando a 
infraestrutura hídrica. Com limite de até R$ 20.000,00, juros de  2,5% ao ano, 
com prazo de até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência. 

 Agricultores integrante do Grupo B do Pronaf, limites de até 5.000,00 e para os 
integrantes de renda variável do Pronaf limite de até R$ 250.000,00, com juros 
de 2,5% ao ano, para as culturas de arroz, feijão, mandioca, trigo, amendoim, 
alho, tomate, cebola, inhame, cará, batata-doce, batata inglesa, abacaxi, banana, 
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 e para o custeio pecuário destinado à 
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Pronaf Custeio 

apicultura, bovinocultura de leite, piscicultura, ovinos, e caprinos. E juros de 4,6% 
ao ano para cultura de milho em propostas acima de R$ 20 mil e para aquisição 
de animais destinados a recria e engorda. Prazos: Custeio agrícola: Até 3 anos 
para as culturas de açafrão e palmeira real (palmito). Até 2 anos para as culturas 
bianuais. Até 1 ano para as demais culturas. Custeio pecuário: Até 2 anos para 
aqüicultura: conforme o ciclo produtivo de cada espécie. Até 30 meses para 
aquisição de bovinos destinados a recria e engorda a pasto. Até 18 meses para 
aquisição de bovinos destinados para engorda a pasto. Até 6 meses para 
aquisição de bovinos destinado a engorda em regime de confinamento. Até 1 ano 
para as demais atividades. 

 

 
Pronaf 

Agroecologia 

Agricultores familiares que tem intenção de investir em sistemas de produção 
agroecológicos ou orgânicos, limite disponibilizado de até R$ 165.000,00 para 
contratos individuais e para coletivo até R$ 800.000,00, com taxa de juros de 
2,5% ao ano, com de até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência. 

 
 
 
 

Pronaf Floresta 

Agricultores familiares, recurso destinado a investimento em sistemas 
agroflorestais; exploração extrativista ecologicamente sustentável; recomposição 
e manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal e 
recuperação de áreas degradadas, para o cumprimento de legislação ambiental; 
enriquecimento de áreas que já apresentam cobertura florestal diversificada. Para 
os sistemas agroflorestais limite de até R$ 35.000,00 e, até R$ 27.500,00 para os 
demais casos. Agricultores dos Grupos A, A/C e B: Até R$15.000,00, com taxas 
de 2,5% ao ano. Prazo de até 20 anos, incluída carência limitada de até 12 anos. 

 
 
 
 
 
 

Pronaf ECO 

Agricultores familiares  
Investimento para o financiamento de pequenos aproveitamentos 
hidroenergéticos; tecnologias de energia renovável; tecnologias ambientais; 
projetos de adequação ambiental; adequação ou regularização das unidades 
familiares de produção à legislação ambiental; implantação de viveiros de mudas 
de essências florestais e frutíferas fiscalizadas ou certificadas e silvicultura. 
Individual: Até R$88.000,00 - para silvicultura. Até R$16.500,00 por ha, para a 
cultura da seringueira. Até R$ 8.800,00 por ha, para a cultura de dendê. Até R$ 
165.000,00, para as demais finalidades. Coletivo: Até R$ 800.000,00. 4,6% ao 
ano quando se tratar de silvicultura, ou 2,5% para as demais finalidades. Prazo: 
até 16 anos, incluídos até 8 anos de carência, dependendo da finalidade do 
crédito.  

 
 

Pronaf 
Microcrédito 

Produtivo Grupo 
A 

Agricultores com renda bruta anual de até R$ 20.000,00 e que não tenha 
contraído financiamento do Pronaf Grupo A. Destino do recurso investimento para 
atividades agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural, assim como 
implantação, ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e 
prestação de serviços agropecuário. Limites de até R$ 4.000,00, por ano agrícola. 
Cada assentado poderá fazer até 3 operações, com juros de 0,5% ao ano, no 
prazo de até 2 anos. Bônus de adimplência: 50% sobre cada prestação de dívida 
paga até a data do seu respectivo vencimento. O somatório dos financiamentos 
concedidos com direito a bônus de adimplência não excederá R$ 12.000,00. 

 
 
 

Pronaf 
Produtivo 
Orientado 

Agricultores familiares enquadrados nos grupos A, A/C, B e Grupo V (Renda 
Variável). Finalidade para investimento em inovação tecnológica; implantação de 
infraestrutura de captação, armazenamento e distribuição de água e agricultura 
irrigada; sistemas de produção de base agroecológica ou orgânicos; 
recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e reserva 
legal e recuperação de áreas degradadas, dentre outras finalidades. Limite 
individual: Mínimo de R$18.000,00 e máximo de R$40.000,00 por operação, por 
ano agrícola. Com juros de 2,5% ao ano. E prazo de  até 10 anos, incluídos até 
3 anos de carência. Bônus de Adimplemento: cada parcela da dívida poderá ter 
bônus fixo de R$3.300,00, concedido proporcionalmente a cada parcela da dívida 
paga até o dia do vencimento. 

FONTE: BNB – Banco do Nordeste, adaptada pelo autor. 

 

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

considerado principal apoiador da agricultura familiar, tendo como objetivo gerar 
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desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Sendo por meio dele que os 

agricultores familiares podem acessar várias linhas de crédito de acordo como sua 

necessidade e o seu projeto. Os projetos podem ser destinados para o custeio da 

safra, a atividade agroindustrial, seja para investimento em máquinas, equipamentos 

ou infraestrutura. Para acessar o PRONAF, a renda bruta anual dos agricultores 

familiares deve ser de até R$ 360 mil (MDA, 2019). 
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