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RESUMO:  

INTRODUÇÃO: O crédito rural financia o custeio da produção e da comercialização de 

produtos agropecuários, estimula os investimentos rurais, incluindo armazenamento, 

beneficiamento e industrialização dos produtos agrícolas. OBJETIVO: Analisar o perfil dos 

financiamentos agropecuários administrados por uma cooperativa de crédito em Monte Carmelo-

MG. METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa analítica, por meio de livros e meios de 

comunicação, será realizada também a pesquisa de campo na cooperativa que disponibilizará 

alguns dados para a conclusão do trabalho.  O presente trabalho apresenta alguns dados 

fornecidos pela cooperativa estudada referente ao tipo de credito e para o que os produtores 

buscam eles na cooperativa onde se analisou que a política de crédito rural tem-se mostrado 

como um mecanismo relevante para o desenvolvimento rural, melhoria da qualidade de vida no 

campo, bem como, uma forma de proporcionar aos médios produtores mais incentivos para 

infraestrutura, logística, irrigação, inovação com desenvolvimento sustentável. RESULTADOS: 

No Brasil, o crédito rural é um importante instrumento de desenvolvimento da atividade 

agropecuária, tendo sido fundamental nos últimos quarenta anos para permitir o crescimento da 

economia nacional. Os objetivos do crédito rural, de são estimular os investimentos rurais 

efetuados pelos produtores ou por suas cooperativas. Favorecer o oportuno e adequado custeio da 

produção e a comercialização de produtos agropecuários. Fortalecer o setor rural, incentivar a 

introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao aumento de produtividade, à 

melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada utilização dos recursos naturais. 

Propiciar, pelo crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores, 

posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais. Desenvolver atividades florestais e pesqueiras. 

Estimular a geração de renda e o melhor uso da mão-de-obra na agricultura familiar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Sistema de Cooperativismo de Crédito se tornou um 

importante pilar do agronegócio brasileiro, aliado às instituições de crédito estatal fomenta 

importantes evoluções tecnológicas no campo. Tais modificações são fundamentais para o salto 

de produtividade nas agropecuária nacional. 
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