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RESUMO 

 

Introdução: O Crédito Rural consiste na destinação de recursos para contratação de 

operações de crédito aos produtores rurais e agricultores familiares para custeio da safra, 

investimentos em suas propriedades ou apoio à comercialização de seus produtos ou 

industrialização. A plantação cafeeira ocupa uma área de dois milhões de hectares, com cerca 

de trezentos mil produtores, com predominância dos mini e pequenos produtores, em 

aproximadamente 1.900 municípios, distribuídos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, 

Espírito Santo, Bahia, Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Amazonas e 

Pará. Objetivo: Analisar a importância do crédito rural na cafeicultura, na economia regional 

e na continuidade do cultivo. Metodologia: Pesquisa bibliográfica utilizada como fonte de 

dados secundários, por meio de artigos científicos, bancos de dados eletrônicos e publicações 

relevantes sobre o tema. Além disso, foi elaborado e aplicado um questionário a produtores 

rurais que adquiriram o crédito rural, para compreender e identificar a percepção destes sobre 

o tema em questão. Resultados: Por meio do questionário foi possível perceber o nível de 

satisfação do Produtor Rural, o nível de conhecimento e de experiência dos mesmos e a 

percepção da importância do Crédito Rural destinado aos pequenos produtores da região 

estudada. Ao final da pesquisa foi identificada a importância da mesma, pois muitos dos 

entrevistados não tinham conhecimento dos processos e os questionamentos serviram também 

para informá-los sobre as opções e possibilidades disponíveis para eles. Conclusão: É 

possível identificar a importância do Crédito rural no cotidiano dos pequenos produtores 

rurais, levando-se em consideração a imensa importância dos seus trabalhos no 
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desenvolvimento não só da região em que produzem, mas também do Brasil, que 

basicamente, sustenta sua economia no agronegócio.  
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