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Apresentação
Por que um livro?
Os artigos reunidos nesta obra são frutos de intensos debates, pesquisas
e reflexões estimulados por meio do curso de Pós-Graduação em Gestão do
Cooperativismo Solidário, realizado pela Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (UNIOESTE), campus de Francisco Beltrão/PR e Instituto de Formação do
Cooperativismo Solidário (Infocos), em parceria com a Central Cresol Baser.
A ideia de produzir a publicação, reunindo a essência das monografias
elaboradas pelos participantes do curso, surgiu a partir da avaliação de que
a diversidade de experiências, temas pesquisados e abordagens, além dos
aspectos históricos intrínsecos em cada estudo, constituíam-se numa riqueza que
não poderia ser engavetada. Por isso, por meio desta obra, buscou-se tornar o
produto do conhecimento multiplicado acessível ao público das cooperativas
de economia e interação solidária, organizações parceiras, governos, enfim,
disponível a qualquer cidadão que compreende e se interessa pelo potencial
deste cooperativismo.
Outro bom motivo para concretizar este projeto é certamente a comemoração,
em 2010, dos 15 anos do Sistema Cresol. Desde a sua idealização, o Sistema teve
o conhecimento como elemento crucial para o desenvolvimento da agricultura
familiar com sustentabilidade e autonomia, e como elemento chave para a
construção de um outro cooperativismo. Assim, ao longo desses 15 anos o Sistema
construiu, coletivamente, instrumentos de gestão financeira e econômica que
possibilitaram aos agricultores e agricultoras familiares realizar a gestão de suas
próprias instituições de crédito. Os mesmos agricultores e agricultoras, que outrora
tiveram seus direitos elementares negados, como acesso à educação, à terra, ao
crédito e aos serviços bancários, identificaram-se com os princípios da interação
solidária. A prática suplantou o pré-conceito de que somente especialistas em
finanças seriam capazes de administrar o dinheiro.
Em sentido anti-horário, invertendo a lógica de tempo-espaço, o Sistema Cresol
imprimiu uma nova dinâmica também no campo da produção de conhecimento.
Se até então a academia era espaço privilegiado de aprendizado, o cooperativismo
de economia e interação solidária, encabeçado pelo Sistema Cresol, confirmou o
pensamento do educador Paulo Freire de que “aprender é um exercício constante
de renovação”, valorizando a educação informal e levando para dentro de uma
universidade pública o saber teórico e prático para ser debatido e aprimorado. É o
conhecimento que se renova, se complementa, se multiplica.
Ainda, cabe salientar que esta obra resulta do esforço intelectual de dois grupos
distintos, o da pós-graduação e o da extensão universitária. O primeiro formado
por pessoas que tiveram já a possibilidade de frequentar um curso de graduação
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e o segundo, de pessoas que não tiveram a mesma oportunidade e mesmo assim
se desafiaram a estudar, pesquisar e escrever a monografia de forma a enriquecer
esse encontro da academia com a vida prática na produção do conhecimento.
Para a abertura desta obra, escrita por muitas mãos, foi propositalmente
escolhida a história do Sistema Cresol para que o leitor previamente compreenda os
nuances de ineditismo e inovação que marcam esta iniciativa no cenário nacional
e internacional. A criação do Sistema se baseou no princípio e no fundamento
da interação solidária. Sem a interação entre associados, dirigentes, assessores,
colaboradores e as entidades parceiras, não haveria, nem haverá, um verdadeiro
cooperativismo e muito menos solidariedade. A interação solidária e a educação
cooperativa asseguraram um dos aspectos mais relevantes desta década e meia
de caminhada, que foi a inclusão financeira de milhares de famílias agricultoras.
É justo aqui valorizar a contribuição de todos os pesquisadores reunidos na
publicação, já que fragmentos da história do Sistema Cresol foram subtraídos do
corpo original das monografias, aqui apresentadas de forma mais objetiva.
Também foi incluída no livro a síntese do processo de Planejamento Estratégico
Participativo (PEP) 2009/2010, realizado pela Central Cresol Baser, envolvendo
dirigentes, colaboradores e cooperados de todas as cooperativas singulares e
bases regionais filiadas. A finalidade do PEP foi definir os eixos norteadores para
o período 2010 - 2015, posteriormente aprovados em assembleia geral da Cresol
Baser.
Práticas como o PEP possibilitaram ao Sistema Cresol colocar em prática dois
dos seus princípios, e talvez os mais complexos – o crescimento horizontal e a
descentralização das decisões. Ambos requerem do quadro social e principalmente
diretivo perfil empreendedor e compreensão dos limites e potencialidades do
cooperativismo.
Esses dois princípios também conduziram o processo de construção de
ferramentas que facilitaram o monitoramento da gestão das cooperativas pelos
diretores e conselheiros, é o caso das auditorias internas, apresentado no terceiro
capítulo.
Este esforço constante por qualificação, e obviamente os bons resultados,
fizeram da Cresol Baser a primeira cooperativa central do país a ser credenciada
como agente financeiro do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social). Tal abertura levou o próprio banco a uma revisão conceitual
e desde então, além da análise quantitativa, baseada em dados contábeis
e econômicos, ganhou espaço a análise qualitativa, a qual busca a essência
organizacional e estratégica da instituição financeira.
Também no campo legislativo houve avanços significativos para o
cooperativismo de crédito, a exemplo da Lei Complementar nº130/2009, embora
7
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ainda haja grande expectativa em torno de uma nova Lei Geral do Cooperativismo.
Por conta disso, ainda pairam sobre as cooperativas dúvidas quanto a tributação
pertinente às operações envolvendo associados, empregados e não associados,
visto que a legislação tributária do Brasil não possui regras claras para este
segmento.
Ainda entre os avanços no campo legislativo vale mencionar a Lei 11.718/09
que trata da segurança das cooperativas e do direito de segurado especial da
previdência aos agricultores familiares que assumem cargos diretivos nessas
organizações. Mas além de um marco regulatório, o cooperativismo ainda padece
de políticas públicas e processos educativos que o afirme como sociedade de
pessoas de interesse público. São os desafios que temos pela frente.
O crédito como instrumento de desenvolvimento e manutenção das unidades
produtivas, as modalidades de financiamentos mais acessadas e a sustentabilidade
financeira e econômica das famílias agricultoras a partir do acesso aos recursos
viabilizados pelas cooperativas Cresol, também foram temas abordados. As
sínteses das pesquisas estão reunidas no quarto capítulo do livro, assim como
aquelas que tratam do atendimento das demandas dos cooperados por produtos
e serviços e a constante necessidade de atualização e inovação das cooperativas,
inseridas num mercado cada vez mais competitivo, neste caso, com destaque para
um dos mais recentes produtos, o Cartão de Crédito Cresol.
No quinto capítulo reunimos dez estudos de caso que avaliam desde a
qualidade dos produtos e serviços prestados aos cooperados, a implantação de
novos produtos, a contribuição do crédito para o desenvolvimento local, o papel
e o impacto do crédito para a permanência das famílias no campo e para viabilizar
projetos específicos. Dez casos, dez contribuições à reflexão sobre a inserção
socioeconômica das cooperativas nos pequenos municípios.
Além da experiência do Sistema Cresol, também foram pesquisados os fatores
de competitividade adotados pelo Sistema de Cooperativas de Leite da Agricultura
Familiar – Sisclaf, a contribuição do cooperativismo solidário para a inclusão social
dos pequenos produtores de leite da região Sudoeste do Paraná e a dinâmica de
funcionamento das cooperativas, tendo como variáveis a gestão e a organização
do processo produtivo e mercadológico do leite e derivados.
O último capítulo reúne dois artigos de renomados pesquisadores sobre o
cooperativismo de economia solidária no Brasil, todos com livros publicados e
vasto conhecimento sobre o assunto: Gilson Bittencourt, mestre pelo IE/Unicamp,
atual Secretário Adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda e Fábio
Luiz Búrigo, doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
Enfim, esta publicação só se tornou um projeto viável graças à dedicação de
muitas pessoas. Assim como a própria história do Sistema Cresol, este projeto se
Ensaios sobre Cooperativismo Solidário
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construiu por muitas mãos, mas sempre colocando em evidência o protagonismo
da agricultura familiar não apenas na produção de alimentos, mas na sua
capacidade de interagir com as diferentes áreas, inclusive na produção de saberes.
Espera-se que esta obra contribua na compreensão deste universo, tão dinâmico
e diverso.
Boa leitura.
Assis do Couto
Agricultor familiar, um dos idealizadores e o primeiro presidente
do Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural com Interação
Solidária. Atualmente cumpre o segundo mandato na Câmara
dos Deputados.
Inverno de 2010

9

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

10

Capítulo I
Sistema Cresol

11

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

Sistema Cresol, uma família que cresce com você
Carla Coloniese
Analice Lourenci
Luiza Maria da Silva Rodrigues

O surgimento do Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural com Interação
Solidária, há 15 anos, deu origem à construção de um outro cooperativismo,
diferente do cooperativismo chamado empresarial. No lugar de estruturas
centralizadas e grandes unidades, optou-se por estruturas descentralizadas, com
forma de rede e unidades pequenas, mas articuladas entre si e com a comunidade
local, contribuindo assim para a democratização do crédito rural e para o efetivo
controle social.
A expressão ‘interação solidária’ significa que, mesmo as cooperativas sendo
independentes e possuindo suas próprias regras de conduta, são solidárias entre
si, auxiliando-se mutuamente, com apoio financeiro, técnico e social. O conceito
de ‘interação solidária’ expressa a idéia de responsabilidade compartilhada
entre cooperados e dirigentes, que devem acompanhar e ter controle sobre seu
funcionamento.
O embrião desta nova proposta surge da experiência dos Fundos de Crédito
Rotativo, que desde 1989 era desenvolvido na região Sudoeste do Paraná,
fruto de convênio entre a Misereor, organização religiosa da Alemanha, e a
Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural - Assesoar, organização
não-governamental sediada em Francisco Beltrão, fundada em 1966. Este fundo
era gerido por um Conselho de Entidades Populares no Sudoeste do Paraná que
incluía também a CPT (Comissão Pastoral da Terra), a CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil) e o MST (Movimento Sem Terra). Por meio deste fundo
eram financiados pequenos investimentos junto a diversos grupos informais de
agricultores familiares da região.
Mas era preciso fazer com que o crédito retornasse, baixando os índices de
inadimplência. Para isso, era necessário promover o controle social, ampliar a
captação e a disponibilidade de recursos, bem como amparar juridicamente os
contratos. Tudo indicava a necessidade de uma instituição financeira, contudo,
que fosse diferenciada do sistema financeiro tradicional. E assim, os primeiros
passos foram dados pra concretizar este objetivo.
Em dezembro de 1993, na sede da Fundação para o Desenvolvimento
Econômico da Região Centro-Oeste do Paraná (Rureco), em Guarapuava, foi
promovido o seminário “Cooperativas de Crédito e Fundos Rotativos”, reunindo
dirigentes e entidades do Centro-Oeste e Sudoeste do Paraná. Além disso, três
intercâmbios foram realizados em 1995, com visitas às cooperativas de crédito
de Quilombo, Caçador e Itapiranga, apoiadas pela Associação dos Pequenos
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Agricultores do Oeste Catarinense (Apaco). Outros intercâmbios foram realizados
com cooperativas de crédito mútuo de São Paulo e com a Associação de
Desenvolvimento Solidário Sustentável da Região Sisaleira (Apaeb), da Bahia.
Estes encontros e experiências contribuíram para consolidar o projeto de um
sistema de cooperativas de crédito independentes e autônomas, administradas
pelos próprios agricultores, com crescimento horizontal e inclusão social e
indicaram dois processos que seriam decisivos para a criação do Sistema Cresol.
O primeiro é que as cooperativas de crédito criavam a possibilidade de
reter e aplicar a renda agrícola no meio rural, fazendo com que os agricultores
controlassem os recursos para a agricultura, orientando políticas públicas a
favor de seus interesses, e ainda participar de programas oficiais de crédito,
com o Programa de Valorização da Pequena Propriedade Rural (Provap),
cujos recursos podiam ser repassados através de cooperativas de crédito,
aplicando as sobras, que correspondiam aos lucros dos bancos, em programas
de investimentos na forma de Fundos Rotativos e assim operar com custos
menores e de forma menos burocrática.
O segundo processo estava relacionado à Constituição Federal de 1988,
que previa a participação do cooperativismo de crédito no Sistema Financeiro
Nacional (SFN). Mas era preciso ainda muita luta para que entrasse em vigor uma
nova regulamentação que tornasse efetiva a orientação constitucional em favor
do cooperativismo.
Após várias avaliações, entendeu-se que poderia ser criado um sistema de
cooperativas de crédito partindo de cinco cooperativas singulares - duas na
região Centro- Oeste e três no Sudoeste do Paraná, e uma Base de Serviços para
centralizar as normatizações e contabilidade, reduzindo custos para as filiadas.
Em meados de 1995 foi solicitado junto ao Banco Central (Bacen) autorização
para o funcionamento da primeira Cooperativa de Crédito Rural com Interação
Solidária – Cresol. Assim, surge no Sudoeste do Paraná, uma nova proposta
de cooperativismo e crédito rural, coordenado pelos próprios agricultores
familiares, em parceria com outras entidades da agricultura familiar, articulando
ações locais e regionais.
O objetivo inicial era estruturar um sistema alternativo com a participação das
organizações da agricultura familiar já existentes, que deveriam ser sócias, podendo
integrar os conselhos administrativo e fiscal. Nesse sentido, foi acrescentado nos
estatutos das primeiras cooperativas um artigo que vinculava ao quadro social
membros dessas entidades, o que não foi aceito pelo Bacen.
Da constituição das primeiras cooperativas até a sua abertura, passaram-se seis
meses, período em que se buscou acertar os detalhes para o início dos trabalhos,
sob a coordenação de um grupo de idealizadores formado por Valdemiro Kreush,
13
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Assis Miguel do Couto, Adriano Michelon e Christophe de Lannoy. Ainda, é justo
mencionar a coragem e dedicação de dezenas de agricultores familiares, que
mesmo sem conhecimento específico ou experiência na área, encaram o desafio
de compor as primeiras diretorias das cooperativas.
A data de 10 de janeiro de 1996 marca a história do Sistema Cresol. Neste
dia, abrem-se as portas da primeira Cresol, em Dois Vizinhos, chegando ao final
do expediente com R$ 20 mil em depósitos, um valor muito significativo para
a época. A partir daí foram noventa dias de acompanhamento contínuo para
ajustes operacionais.
No mês seguinte foi inaugurada a Cresol Marmeleiro e em seguida a Cresol
Laranjeiras do Sul, Pinhão e Capanema, fechando o ano de 1996 com cinco
cooperativas e 1.639 sócios, número bem superior aos 100 sócios fundadores.
O ano de nascimento do Sistema Cresol é também o ano de criação Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, importante
ferramenta para estruturação das cooperativas e das famílias agricultoras, e
em 1996 foi então realizado o primeiro convênio com o Banco do Brasil e a
liberação de 710 contratos de Pronaf Custeio. Foram realizadas ainda mais 1856
operações de crédito, onde as terras dos diretores foram utilizadas como garantia
dos financiamentos. E as cooperativas chegaram ao final deste ano com saldo
positivou. O acesso a linha de crédito do Pronaf Investimento se concretizou em
1997, com um convênio assinado com o Banco Regional do Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE).
Ainda em 1996 foi criada a primeira Base de Serviços (Baser), em Francisco
Beltrão, para auxiliar os trabalhos realizados pelas cooperativas singulares. Mais
tarde esta Base tornou-se a primeira cooperativa Central do Sistema.
Desde a sua concepção o Sistema teve o conhecimento como um dos pilares e
como missão, tanto na gestão das cooperativas, como na aplicação do crédito nas
atividades agrícolas dos cooperados. Nesse sentido, já no primeiro semestre de
1997 os conselheiros fiscais das cooperativas singulares participaram do primeiro
curso de formação, ministrado por Valdemiro Kreusch.
Em 1998 o Sistema realizou o primeiro Planejamento Estratégico Participativo
(PEP), quando foi definida a ampliação das Bases Regionais de Serviços e três eixos
de trabalho: crédito, produção/comercialização e fortalecimento institucional.
Nesse ano foi constituída a Frente Sul da Agricultura Familiar, formada por
entidades da agricultura familiar da região Sul do Brasil e firmado convênios com
a ONG belga ACT, hoje Trias, e com a Comunidade Econômica Européia.
Os primeiros anos do Sistema Cresol são tidos como um período experimental,
de construção, de teste e ajustes, considerando a pouca experiência das pessoas
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envolvidas no processo. Pouco se sabia sobre o cooperativismo de crédito, menos
ainda nos moldes que se propunha.
Consequência desta conjuntura foram as crises institucionais enfrentadas por
algumas cooperativas nos três primeiros anos de Sistema, fazendo com que se repensasse
uma nova estratégia de articulação local, com a capacitação dos próprios agricultores
familiares para realizar a gestão das cooperativas. Outra estratégia foi a criação de novas
Bases Regionais de Serviços para assumir a contabilidade das cooperativas e garantir
maior transparência na gestão, fortalecendo a ação local e regional das Cresol.
Mas seguramente o início foi um período de muito aprendizado e acima de tudo
de amadurecimento da proposta do Sistema Cresol quanto a missão, projetos,
princípios e finalidade. A superação das dificuldades iniciais sinalizou que seria
possível dar continuidade ao projeto desse novo cooperativismo.
A existência de um sistema cooperativo de crédito rural voltado aos
interesses dos agricultores familiares foi aos poucos se expandindo. Cruzou
divisas e chegou a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, marcando uma nova fase
de desenvolvimento do Sistema Cresol. A história fora do Paraná começa em
1999, com o contato das cooperativas de crédito dos municípios de Abelardo
Luz, Quilombo, Seara e Curitibanos no oeste catarinense, que na época faziam
parte do Sistema Sicoob-Bancoob.
Em 1999 também foi firmado o primeiro Convênio com o Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico (BNDES), garantindo repasses de Pronaf
Investimento e Microcrédito aos cooperados das Cresol.
Outro marco na trajetória do Sistema foi a criação, em 2000, do Programa de
Agentes Comunitários de Desenvolvimento e Crédito, com o objetivo de multiplicar
o conhecimento acumulado, capacitando um grupo de cooperados para atuar como
interlocutores nas suas comunidades de origem, buscando difundir cada vez mais
a essência do cooperativismo, bem como, as decisões tomadas nas cooperativas e
conhecer as expectativas e demandas do quadro social.
Também em 2000, atendendo a uma solicitação do Bacen, a primeira base de
serviços do Sistema Cresol foi transformada em Cooperativa Central, denominada
Central Cresol Baser.
Nesse mesmo ano a Caravana da Cidadania do então pré-candidato à
Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou a Cresol em Francisco
Beltrão. Um momento de grande emoção para a agricultura familiar, mais tarde
reconhecida pela Lei 11.326/2006, sancionada pelo já Presidente Lula. Aliás,
esta Lei é de autoria de um dos membros daquele grupo de idealizadores do
Sistema Cresol – Assis Miguel do Couto, eleito deputado federal em 2002 e 2006,
hoje nacionalmente reconhecido como representante da agricultura familiar no
parlamento brasileiro.
15
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Cinco anos após a abertura das primeiras cooperativas, o Sistema comemorava
os expressivos e crescentes números. As cooperativas, de cinco passaram para
46, e o número de cooperados ultrapassava a marca dos 20 mil em 2001. O total
de repasse de crédito somava R$31,5 milhões, os depósitos chegavam a R$15,6
milhões e a carteira de recursos próprios atingia a marca de R$ 8,6 milhões.
Ainda em 2001 foram firmados os primeiros convênios com a Secretaria da
Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA), para
o fortalecimento da área de capacitação e formação do Sistema Cresol.
Os anos de 1999 a 2001 foram muito significativos para o Sistema, fortalecendo,
ampliando e dando maior visibilidade e credibilidade à proposta de um novo
cooperativismo. Nesse período, ganhou visibilidade tanto entre o público alvo,
como entre órgãos governamentais e não governamentais, nacionais e do exterior.
Na medida em que se fortalece como instituição financeira da agricultura
familiar, o Sistema Cresol passou a receber maior reconhecimento por parte do
Governo Federal, dos movimentos sociais da região Sul e a estreitar relações de
parceria com o Banco do Brasil.
Com o crescimento surgiram novas demandas, diferentes realidades a serem
atendidas e com isso uma necessidade ainda maior de capacitação de funcionários
e diretores das cooperativas. Tal constatação levou o Sistema a uma reavaliação
das ações estratégicas.
Em 2003 foi inaugurada a sede própria da Central Cresol Baser, em Francisco
Beltrão/PR. No mesmo ano a posição assumida pelo Governo Federal de apoiar
e promover o cooperativismo foi decisiva para o crescimento e ampliação
do Sistema. Ainda em 2003 foi realizado o primeiro Fórum das Cooperativas
de Economia Solidária, importante espaço de discussão e negociação de
políticas e programas junto ao Bacen, Banco do Brasil e demais órgãos
governamentais.
Num ritmo constante de reavaliação e inovação, focado nas necessidades
dos cooperados e na sustentabilidade econômica e financeira das cooperativas,
a Central Cresol Baser criou, em 2004, o Programa de Habitação Solidária –
HabitaSol, oportunizando aos cooperados o acesso a moradias dignas no campo,
parte subsidiadas pelo Governo Federal e parte financiadas por recursos próprios
das cooperativas, em condições facilitadas.
O maior e melhor reflexo deste programa foi a evidente elevação na auto-estima
das famílias agricultoras, especialmente entre as mulheres e jovens. O HabitaSol foi
uma experiência inédita no Brasil. Para se ter ideia, em 150 anos de existência, a Caixa
Econômica Federal, principal agente de financiamento habitacional no país, nunca havia
focado sua ação na necessidade do meio rural por construção ou reforma de moradias.
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A transformação promovida no cenário rural com a construção de boas moradias
despertou governos e outros agentes financeiros para uma realidade até então
ignorada. Esse importante passo do Sistema Cresol revelou que a permanência
das famílias agricultoras no campo requer mais que crédito para produção.
Em 2004, nova conquista. A Central Cresol Baser torna-se agente financeiro
do BNDES - a primeira central de crédito cooperativo do Brasil credenciada pelo
banco. Também neste ano, amplia-se a discussão do cooperativismo de crédito
no país com a criação da Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito da
Economia Familiar e Solidária (Ancosol). Com isso, necessidades operacionais
do Sistema Cresol, como a construção de um software livre para gestão das
cooperativas, passou a integrar a pauta de um conjunto de sistemas cooperativos
de tinham demandas comuns.
Também neste ano, tendo como pauta um novo arranjo institucional, foi criada
mais uma cooperativa central do Sistema Cresol, denominada Cresol Central,
com sede em Chapecó/SC. Com isso, parte das cooperativas situadas em Santa
Catarina e Rio Grande do Sul filiaram-se à nova central e parte de Santa Catarina
e as situadas no Paraná permaneceram filiadas à Cresol Baser. A criação da nova
central duplicou as estruturas de apoio, possibilitando melhor organização interna
e o acompanhamento das cooperativas singulares, com o apoio indispensável das
Bases Regionais.
Nesse período são criadas cinco novas Bases, acompanhando o processo de
expansão em novas regiões de atuação, como o Norte e o Centro-Sul paranaense
e o litoral catarinense. Entre 2005 e 2006 foram criadas as Bases Litoral/SC, MeioOeste/SC, Fronteira/PR, Norte/PR e Vale do Ribeira/PR. As novas áreas de atuação
agregaram quadro social do Sistema Cresol comunidades de pescadores e
indígenas, também excluídos do acesso ao crédito e serviços financeiros.
Na área de formação, as cooperativas filiadas à Cresol Baser dão um importante
passo, tendo em vista a necessidade de ampliação e melhoria na formação de seu
quadro social, colaboradores e dirigentes. Assim, constituem em 2005 o Instituto
de Formação do Cooperativismo Solidário (Infocos), que em 2008 firma parceria
com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) para a realização do Curso de
Cooperativismo com Ênfase em Gestão Cooperativa, utilizando metodologia de
tele-aulas e possibilitando a capacitação de agricultores familiares de toda a área
de abrangência da Cresol Baser.
Também em 2005, a articulação das cooperativas de economia solidária,
encabeçada pela Ancosol, fortaleceu uma rede nacional de cooperativas que
levou à constituição da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e
Economia Solidária – Unicafes, agregando os diversos ramos cooperativos.
Ao celebrar a primeira década, em 2006, já como referência nacional no
cooperativismo de crédito rural solidário, o Sistema Cresol comemorou o
17
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crescimento do quadro social, a ampliação das linhas de financiamento, o
fortalecimento institucional e o desenvolvimento local impulsionado pela
agricultura familiar. Nesse ano, o Seminário “Cresol 10 Anos” reuniu em Francisco
Beltrão/PR milhares de agricultores familiares, autoridades governamentais
e entidades parceiras. Acompanhando a evolução do mercado financeiro, foi
lançado durante o evento um novo produto - o Cartão de Crédito Cresol.
O Sistema continuou trilhando um caminho de conquistas. Em 2007 foi realizada
a primeira operação de Pronaf Custeio via BNDES, fruto de uma luta histórica de oito
anos. Com isso os cooperados tiveram acesso a uma nova fonte de recursos para
desenvolver seus projetos produtivos. Ainda neste ano foi criada a Cooperativa
de Tecnologia da Cresol - CresolTec, responsável pelo desenvolvimento inicial do
software de gestão de cooperativa de crédito, denominado Projeto Colméia.
Outro fato marcante em 2007 foi o reconhecimento do Sistema Cresol no
cenário latino-americano de microfinanças, difundindo a experiência em inúmeros
intercâmbios internacionais.
Em 2008, a Cresol Baser cria a Cresol Seguros, corretora que atua junto às
cooperativas filiadas. Em todas as singulares, os cooperados e a população em geral
podem aderir ao Programa Superproteção Cresol, nas diferentes modalidades casa, carro, vida e investimento agrícola.
Outro marco para o cooperativismo neste ano foi a criação da Confederação
Nacional das Cooperativas de Economia Solidária (Confesol), fortalecendo ainda
mais o cooperativismo de crédito solidário no país. Ainda, a Cresol Baser alcançou
a 29ª posição do ranking de operações indiretas do BNDES, tornando-se a
principal instituição paranaense neste ranking, ficando atrás somente dos bancos
e instituições financeiras do Brasil.
Em 2009 os trabalhos na área de formação ganharam nova ênfase com o
Programa Cooperativa Escola e a conclusão do primeiro curso de pós-graduação
em parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, campus
de Francisco Beltrão/PR.
Em 15 anos de trajetória o Sistema Cresol acumulou conquistas e superou
muitos desafios para alcançar seu objetivo primordial, o fortalecimento da
agricultura familiar. Seguramente o Sistema Cresol de hoje resulta da somatória
de conhecimento e dedicação de centenas de pessoas ao longo dos anos, num
constante movimento de renovação e aprendizado.
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Inclusão financeira no Brasil: perspectivas e
desafios para acesso a serviços financeiros
adequados
Vanderley Ziger

No Brasil, os agricultores familiares sempre tiveram acesso restrito ao
crédito rural, seja em função da concentração fundiária, que ao longo dos
anos contribuiu para gerar a desigualdade social, ou mesmo, o limitado
acesso aos serviços financeiros da população rural, que sofre muitas vezes
pela falta da própria inexistência de instituições financeiras em muitos
municípios, e ainda em muitos casos pelo pouco interesse dos bancos em
operar com populações de baixa renda, especialmente os agricultores, os
quais normalmente possuem um fluxo de renda irregular ao longo do ano,
em função da safra e das condições climáticas adversas.
Na Agricultura Familiar, o crédito desempenha um importante papel na geração
de trabalho e renda, pois são inúmeros os projetos que podem ser desenvolvidos
a partir da terra e do capital social.
Para atender essa demanda da Agricultura Familiar surgiram as cooperativas,
e mais especificamente as cooperativas de crédito, que através de uma visão
de inclusão social, desenvolvimento local e incentivo a esse público acreditou e
investiu em um crédito bem orientado.
A partir das Cooperativas de Crédito, instituições financeiras voltadas ao
microcrédito com o foco na Agricultura Familiar e nos pequenos municípios, muitas
políticas públicas foram instituídas, alargando o leque de programas, linhas de crédito
e financiamentos do microcrédito. Esses programas visam atingir os agricultores
familiares descapitalizados e dispersos nas regiões mais pobres, ampliando o acesso
ao crédito e incluindo-os como atores do Sistema Financeiro Nacional.
A importância das Cooperativas de Crédito é destacada no decorrer desse
artigo, apresentando as potencialidades e os benefícios de cada ação ao ser
bem orientada e desenvolvida. A eficiência e eficácia nas operações de linhas de
microcrédito específicas e resultados positivos da evolução da Agricultura Familiar
derivado das cooperativas.
Os resultados alcançados através das Cooperativas como a criação da
Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito, da Economia Familiar e
Solidária (ANCOSOL), ampliando ações em benefício dos agricultores familiares e
consolidando as cooperativas junto aos agentes financeiros, trazendo melhorias
a unidades produtivas e a qualidade de vida do agricultor familiar em diferentes
regiões do País, também serão apresentados neste texto.
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Números, desafios, perspectivas. A ANCOSOL trabalha em função da busca
contínua do desenvolvimento e fomento do Crédito Solidário para a Agricultura
Familiar, ações transformadoras como incentivo à formação, crescimento e
fortalecimento da economia local, recursos para melhoria da habitação rural,
assistência técnica, auxílio, ajuda e orientações a um crédito bem aplicado,
também serão visualizadas.
A inclusão social é uma das grandes bandeiras do cooperativismo de crédito.
É através de ações de incentivo, e busca de benefícios aos agricultores familiares,
que se solidificam os projetos do cooperativismo. O crédito é uma ferramenta
a mais utilizada para essa inclusão, busca-se maior acesso aos de menor renda,
colocando à disposição da agricultura programas, produtos e serviços, que possam
gerar desenvolvimento e qualidade de vida.

A importância das cooperativas de crédito na inclusão social
A Agricultura Familiar apresenta em sua história importante papel no
desenvolvimento econômico e social. São muitos os desafios enfrentados para
consolidar o cooperativismo de crédito como uma alternativa real e viável para
os brasileiros. Hoje o cooperativismo se destaca como uma organização solidária,
multiplicadora de oportunidades, colaborando para uma sociedade mais justa,
gerando inclusão social e qualidade de vida.
O cooperativismo é um movimento, filosofia de vida e modelo socioeconômico
capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social. Seus referenciais
fundamentais são: participação democrática, solidariedade, independência e
autonomia. É o sistema fundamentado na reunião de pessoas e não no capital.
Busca prosperidade conjunta e não individual. Estas diferenças fazem do
cooperativismo a alternativa que leva ao sucesso com equilíbrio e justiça entre
os participantes. Associado a valores universais, o cooperativismo se desenvolve
independentemente de território, língua, credo ou nacionalidade.
Hoje há mais de 7.600 cooperativas em todo o país e 7,6 milhões de cooperados,
abrangendo os 13 ramos do Cooperativismo: agropecuário, o de consumo,
crédito, educacional, habitacional, transporte, mineral, trabalho, turismo e lazer,
produção, saúde, especiais e infraestrutura (energia, telecomunicação e serviços).
Estas cooperativas atuam de forma positiva nas comunidades de sua abrangência,
gerando trabalho, renda e promoção social.
Um dos principais fatores de crescimento da economia está no incentivo do
consumo interno, por meio da ampliação de linhas de crédito. Entre as várias
oportunidades disponíveis no mercado, o cooperativismo de crédito se diferencia,
cresce e se consolida a cada dia.
A maior importância percebida através das cooperativas de crédito é em
função da interação solidária, destacando a influência para as comunidades nas
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quais as cooperativas estão inseridas, tornado-as cada vez mais representativas,
fomentando o desenvolvimento social do Agricultor Familiar.
Cooperativas de Crédito da Agricultura Familiar são responsáveis pela inclusão
social de muitos agricultores, que antes eram esquecidos pelo sistema financeiro
tradicional, às vezes por residirem no interior de pequenos municípios e muitas
por movimentarem pequenas quantias de dinheiro.
Através dos repasses de crédito agrícola para custeio e investimento, as
Cooperativas de Crédito da Agricultura Familiar injetam de forma direta muitos
recursos nas cidades onde atuam. O dinheiro entregue para o agricultor acaba
nas agropecuárias e lojas de máquinas e implementos agrícolas movimentando a
economia local. Com isso, as Cooperativas além de beneficiar os seus associados,
indiretamente contribuem para o desenvolvimento local, onde estão instaladas.
Outro fator que auxilia no desenvolvimento local e regional é o estímulo à
poupança local: associados poupam em suas cooperativas singulares e este
dinheiro fica no município, diferente de outras instituições financeiras, ele retorna
a outros agricultores que necessitam de crédito, na forma de empréstimo. Este
dinheiro vai para o comércio movimentando novamente a economia local.
Outro projeto das Cooperativas de Crédito da Agricultura Familiar, responsável
pelo aumento da autoestima e inclusão social de muitas famílias é o Programa de
Habitação. Através deste programa, consegue-se um aumento da autoestima das
famílias, inclusão social e despertar o desejo de seguir no campo trabalhando e
produzindo alimento, contribuindo dessa forma para a diminuição do êxodo rural.
Além de apoiar financeiramente seus associados, as Cooperativas de
Crédito da Agricultura Familiar contribuem para a melhoria de vida das famílias
proporcionando conhecimento. Uma das premissas do cooperativismo é a
formação ampla do quadro social e dos dirigentes das cooperativas. Através da
formação dos cooperados tem-se uma visão ampla de todo sistema financeiro e
da sua economia local, compreendendo seu verdadeiro papel na sociedade.
As Cooperativas de Crédito da Agricultura Familiar são gestionadas pelos
próprios agricultores associados. Essa autogestão proporciona um maior
envolvimento dos cooperados no negócio, ampliando seu horizonte de
conhecimento.
Outra fórmula que contribui e muito para o desenvolvimento local é a
descentralização das decisões. Primamos pela independência local e apoiamos
a formação de cooperativas singulares para que ela realmente faça a diferença
no município onde está inserida. Com a horizontalização, envolvemos mais
pessoas na gestão do Sistema como um todo e a decisão é levada para mais
perto do cooperado.
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Resultados alcançados pelas cooperativas de crédito
Inseridas no meio econômico financeiro do país desde 1902, as Cooperativas
de Crédito apresentam-se com singular importância para a sociedade brasileira, na
medida em que promovem a aplicação de recursos privados e públicos, assumindo
os correspondentes riscos em favor da própria comunidade onde se desenvolvem.
As Cooperativas de Crédito funcionam como qualquer instituição financeira,
com características próprias, onde os cooperados participam diretamente da
gestão da cooperativa definindo suas diretrizes e linhas de atuação.
Desta forma, as Cooperativas de Crédito distinguem-se das demais instituições
financeiras, por terem adesão voluntária, com número ilimitado de associados,
singularidade de votos, viabilidade do capital social representado por quotaspartes, retorno das sobras apuradas no exercício, proporcionalmente às operações
realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral.
Em seu início, apesar das dificuldades, as cooperativas tiveram grande expansão
e importância dentro da realidade de muitas comunidades no país, entretanto,
com o advento da regulamentação, bastante restritiva, imposta na época pelo
Governo Federal, o desenvolvimento do cooperativismo de crédito teve sua
ascensão comprometida. Contudo, no início dos anos 80 o segmento contava com
430 cooperativas de crédito, em dezembro de 2006 já eram 1.450 cooperativas de
crédito distribuídas em todo o território nacional. Hoje em 2009 são 4.182 postos
de atendimentos das cooperativas de crédito com mais de quatro milhões de
associados em todo Brasil. Certamente é um dos ramos com maior evolução e
participação do cooperativismo brasileiro.
Dentro do cenário nacional, destaca-se a crescente participação das Cooperativas
de Crédito de Economia Solidária, organizadas na ANCOSOL (Associação Nacional
do Cooperativismo de Crédito da Economia Familiar e Solidária), contando com
464 postos de atendimentos, e mais de 233 mil cooperados.
No momento de sua fundação, a ANCOSOL foi composta pelas seguintes
organizações cooperativas: Cooperativa Central de Crédito e Economia Solidária
(Ecosol); Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol);
Associação das Cooperativas de Apoio à Economia Familiar (Ascoob); Cooperativa
de Crédito Rural dos Pequenos Agricultores e da Reforma Agrária (CrehnorCentral); Cooperativa de Crédito Rural de Itapipoca - CE (Cocredi); Cooperativa
de Crédito Rural da Agricultura Familiar com Interação Solidária de Jataí - GO
(Credijat) e; Cooperativa de Crédito Rural de Desenvolvimento Solidário de Iúna - ES
(Credsol). Além das sete entidades que integravam os Conselhos Administrativo e
Fiscal, a ANCOSOL estabeleceu um Conselho Consultivo, composto por entidades
que já participavam do Fórum e que atuam no apoio aos sistemas e na difusão
do cooperativismo de crédito no país. Participaram do Conselho Consultivo da
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ANCOSOL no momento de sua criação: Agência de Desenvolvimento Solidário
(ADS/CUT), Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste (ASSOCENEPE), Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria aos Trabalhadores (CETRA–
CE), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG),
Departamento de Estudos Sócio Econômicos Rurais (DESER-PR), Movimento de
Organização Comunitária (MOC-BA) e a Visão Mundial do Brasil.
A criação da entidade teve a pretensão de articular, integrar e representar as
organizações do cooperativismo de crédito de economia familiar e solidária do
Brasil identificadas com processos de desenvolvimento local sustentável.
Os objetivos da entidade estão relacionados ao desenvolvimento de ações
de interesse das entidades associadas, visando ampliar a troca de informações
e intercâmbios entre as integrantes da associação e com organizações e
movimentos afins. Nessa fase de consolidação inicial, a Ancosol priorizou o
fortalecimento político e técnico das organizações integrantes; a criação e difusão
de programas de expansão e consolidação das Cooperativas de Crédito no
país; o apoio à educação e à capacitação cooperativista; uma aproximação com
outras experiências cooperativistas no âmbito da economia familiar e solidária;
o estabelecimento de parcerias e convênios com entidades públicas e privadas,
nacionais e internacionais, visando atender às demandas das organizações
associadas e o fortalecimento do cooperativismo no país.
Entre as primeiras ações desenvolvidas pela Ancosol pode-se destacar: a
consolidação política e técnica das organizações integrantes; a criação e difusão
de programas de expansão do cooperativismo de crédito no país; o apoio à
educação e à capacitação cooperativista; a aproximação com outras experiências
cooperativistas; o estabelecimento de parcerias e convênios com entidades
públicas e privadas, nacionais e internacionais, visando atender às demandas das
organizações associadas e o fortalecimento do cooperativismo no país.
Mesmo dando continuidade a estas ações, o desafio atual da ANCOSOL está
focado na estruturação dos sistemas existentes, na estratégia de sustentabilidade
econômica de cada um, sobretudo no apoio ao desenvolvimento tecnológico.
Muitos dos agricultores familiares, que hoje estão na base das cooperativas da
Ancosol, não tiveram seu acesso garantido às cooperativas de crédito convencionais
pelas dificuldades materiais para se associarem a elas. Para esses agricultores, as
relações que estabeleciam com as cooperativas estavam, por vezes, baseadas
na seletividade, condicionadas tão somente pelo bom desempenho financeiro
e produtivo. Outros agricultores não integravam as cooperativas convencionais
porque não se sentiam satisfeitos com o alcance de sua atuação. Nesse caso,
agricultores familiares que formavam a base de ONGs e entidades de representação
não se identificavam com as práticas e o discurso do cooperativismo atuante na
região. As organizações dos agricultores orientavam sua prática por um intenso
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trabalho de base entre eles, enquanto o cooperativismo agropecuário adotava
práticas de gestão centralizada. Ao valorizarem a interação solidária a partir de
uma concepção política dos movimentos e organizações sociais, os agricultores
não reconheciam na atuação das cooperativas convencionais um vínculo com sua
realidade e necessidades.
O fato é que os agricultores estavam identificados, em alguma medida, com
a pauta de reivindicações das suas entidades de representação e sensibilizados
por diversas ações que estimulavam a implantação de alternativas para sua
permanência no meio rural.
A disponibilidade de crédito, a criação e o fortalecimento de organizações para
o repasse dos recursos são de fundamental importância para garantir a inserção
econômica e a reprodução dos agricultores familiares. O acesso ao crédito por
essas famílias gera um impacto que tem resultados para o desenvolvimento
material e social das comunidades em que se inserem, contribuindo para melhorar
a qualidade de vida de um conjunto maior de pessoas. As economias rurais locais
se movimentam mais aceleradamente quando os agricultores possuem renda,
já que toda uma gama de agentes se beneficia dessa situação, a começar pelos
pequenos comerciantes.
Com forte cunho social, as cooperativas de crédito tendem a buscar o equilíbrio
entre a situação econômica e a social, elas são estruturas constituídas de forma
democrática, com base nas necessidades de serviços e produtos financeiros das
pessoas, sendo que os benefícios gerados deverão, necessariamente, retornar
para seus sócios. Para as cooperativas de crédito o objetivo está no atendimento
às demandas de serviços e produtos financeiros, que supram as necessidades de
crédito de seus associados.
Em expansão, as cooperativas de crédito vêm a cada ano conquistando mais
espaço no mercado financeiro. O Brasil é o 19º país do mundo com maior expressão
no Cooperativismo de Crédito. A rede de atendimento das cooperativas representa
atualmente 13% das agências bancárias do País. Tais números demonstram o
grande desafio a ser superado pelas cooperativas brasileiras que, apesar de darem
ao Brasil o 19º maior volume de ativos de instituições financeiras cooperativas no
mundo, ainda possuem um mercado potencial muito grande para crescimento.

Desafios e perspectivas para o cooperativismo de crédito
Um dos principais obstáculos para a sustentabilidade da Agricultura Familiar
está relacionado à gestão financeira das unidades de produção.
A sustentabilidade da Agricultura Familiar depende da oferta de um conjunto
de serviços financeiros por instituições que tenham uma inserção local capaz de
criar relações de proximidade e de oferecer os serviços adequados a cada contexto
econômico, ambiental e social local.
Ensaios sobre Cooperativismo Solidário
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Estas características são comuns a quase toda a Agricultura Familiar, mas cada
contexto social e econômico local produz demandas financeiras específicas e
por este motivo, exige levantamentos e análises locais para o planejamento de
instituições e de produtos financeiros.
O fortalecimento de uma organização financeira especializada na gestão de
serviços para a Agricultura Familiar, baseada em relações de proximidade, que
atenda ao conjunto de demandas financeiras, integradas a políticas de capacitação,
assistência técnica e mercado, além de fortalecer as poupanças locais e reduzir os
custos de intermediação financeira são as principais diretrizes para a definição de
uma nova estratégia organizacional para as microfinanças na área rural, para os
quais a ANCOSOL assume a atribuição de viabilizar.
A importância do contexto local, que em grande parte determina as condições
de funcionamento dos mercados financeiros, mostra a importância que as
organizações de microfinanças se orientem também por estratégias territoriais. A
integração entre serviços financeiros, estratégias produtivas e comerciais ampliam
sistematicamente as condições de crescimento e sustentabilidade das economias
locais. A articulação de várias organizações locais em torno de objetivos estratégicos
comuns vem sendo institucionalizada através da formulação de contratos territoriais
de desenvolvimento, promovendo principalmente a maior articulação entre
negócios financiados e programas de capacitação e assistência técnica.
Algumas ações já estão sendo pensadas e realizadas pela ANCOSOL, onde o
objetivo dos projetos é o de implantar e fomentar um programa de microfinanças
solidárias no meio rural brasileiro tendo como agentes operadores as cooperativas
de crédito vinculadas à ANCOSOL, na perspectiva de gerar um modelo referencial
de desenvolvimento sustentável territorial focado na Agricultura Familiar, tendo
como finalidade promover e ampliar o acesso da população rural de baixa renda
a serviços financeiros.
A ação das cooperativas de crédito trouxe vantagens como a maior
disponibilidade de crédito e outros serviços financeiros aos agricultores familiares;
a simplificação e flexibilidade nos critérios de liberação dos financiamentos,
reduzindo os custos de transação e facilitando a disponibilidade do crédito
em épocas mais oportunas. O estímulo às atividades inovadoras e à gestão
compartilhada das cooperativas garantiu também a consolidação de um modelo
gerencial, em que se fortalece o controle social das Cooperativas de Crédito.
As cooperativas de crédito podem ser apontadas como uma das alternativas
mais promissoras para se alterar o padrão do Sistema Financeiro Nacional.
Contudo existe uma distância a ser vencida para que essas intenções e projetos se
traduzam em mais resultados concretos em termos de participação no mercado. É
provável que uma multiplicação da participação atual, significaria um importante
incremento da concorrência no setor bancário brasileiro. Isso poderia melhorar o
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acesso e a qualidade dos serviços financeiros e levar a uma redução de seus custos
para os consumidores em geral.
Ou seja, ao gerar maior justiça nos esquemas de intermediação financeira
dos processos produtivos e de distribuição dos recursos obtidos via políticas
públicas, as cooperativas podem colaborar decisivamente na criação de sinergias
e no fortalecimento da confiança entre os agentes econômicos, reduzindo os
custos de transação, e criando novas formas de reter e circular a riqueza gerada
nos territórios. Verificou-se que quando as cooperativas conseguiram apoiar a
formação ou a consolidação do capital social já existente, o crédito se revelou
como peça fundamental em termos de desenvolvimento.
Existe uma evolução constante no cooperativismo de crédito, alcançando
resultados significativos em seus indicadores, que refletem o enorme e constante
investimento em capacitação, profissionalização, gestão e governança nos quais
as cooperativas, seus dirigentes e associados vêm se dedicando. As cooperativas
de crédito perseguem a largos e firmes passos a sua caminhada no sentido de
avançar e solidificar ainda mais sua presença no mercado financeiro nacional,
beneficiando mais e mais brasileiros.
Muitos são os desafios e avanços que ainda temos que enfrentar para consolidar
um cooperativismo de crédito que fomente o desenvolvimento da Agricultura
Familiar e Economia Solidária nas diferentes regiões do país, mas são desafios
possíveis, com princípios sólidos de um cooperativismo de inclusão social.
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O entrelaçamento das práticas de cooperação
com a educação cooperativa

Dirceu Basso

O objetivo deste artigo consiste na tentativa de contribuir com as reflexões
sobre o tema da educação cooperativa nas práticas de gestão do cooperativismo
solidário. As reflexões se encontram inseridas na agenda de comemorações dos
15 anos do Sistema Cresol.
De forma breve, abordamos alguns elementos sobre o desenvolvimento rural
e o cooperativismo com o propósito de ampliar a percepção sobre os processos,
desafios e oportunidades que os temas impõem aos atores sociais nos dias
atuais, em particular, aos agricultores familiares associados às cooperativas do
Sistema Cresol. Como questão de reflexão para o cooperativismo solidário está o
desafio (e/ou a oportunidade) de entrelaçar práticas de gestão e de capacitação
cooperativista com a educação cooperativa.
Para contribuir com este debate, retomam-se aspectos do contexto
socioeconômico e político que estiveram presentes antes da emergência do
Sistema Cresol, para em seguida fazer uma breve descrição de sua estrutura
atual. Ainda, busca-se realizar uma análise a partir de iniciativas de cooperação
vivenciadas por agricultores familiares, nos anos 80 e início dos anos 90. Essas
experiências podem ser compreendidas pelos gestores e quadro social do Sistema
Cresol com vistas a fortalecer o entrelaçamento entre as práticas de cooperação e
educação cooperativa.

Desenvolvimento rural e cooperativismo: processos,
desafios e oportunidades
No mesmo período em que emerge o Sistema Cresol, em meados dos
anos 1990, retoma-se com força o debate em torno do desenvolvimento rural
no país. O cenário de lutas e reflexões dos atores sociais em torno das questões
do desenvolvimento rural tem possibilitado formulações e construções políticas
que têm dotado os agricultores familiares e suas organizações de instrumentos
necessários para a construção de seus projetos de vida e produção. Diferentemente
dos anos 1970, no qual se enfatizavam as políticas compensatórias, agora têm
força as ações e intervenções governamentais. Elas podem ser percebidas pelo
conjunto de políticas públicas dirigidas ao meio rural, dentre elas as ligadas à
questão agrária, ao Pronaf, aos territórios, as ações afirmativas para diferentes
segmentos da sociedade, entre outras (Schneider, 2007).
Faz-se necessário destacar que o processo de estabilização econômica do país a partir de
1995, tornou possível a retomada do debate em torno dos condicionantes e possibilidades
do desenvolvimento. Diante disso, o que se compreende por desenvolvimento?
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No que se refere ao debate em torno do desenvolvimento parece haver consenso
entre os estudiosos do tema de que é difícil propor uma definição. De acordo com
Schneider (2007), Veiga (2006) considera que o desenvolvimento implica em uma
condição de bem-estar humano, garantia de liberdades individuais e respeito
ao meio ambiente. Mas o que interessa destacar é o fato de que essa condição é
conquistada na medida em que o resultado do crescimento econômico prioriza
a melhoria das condições sociais de vida da população. Para outros estudiosos,
destaca Schneider (2007), o tema do desenvolvimento “é um fenômeno de
natureza social, pois existe como tal à medida que passa a ser percebido como
uma situação que envolve uma determinada coletividade humana que realiza
um conjunto de ações que produzem relações e interações práticas, normativas,
cognitivas e simbólicas que visam o seu bem estar”.
Para outra vertente de estudos, segue Schneider, coloca-se em debate a “força
da tradição” e os limites históricos e sociais ao desenvolvimento rural. Para estes
estudiosos, as possibilidades de desenvolvimento e alteração das condições de
vida das populações mais vulnerabilizadas, que se encontram nas regiões mais
empobrecidas, esbarra em mecanismos de dominação social e cultural que as elites
locais construíram historicamente para legitimar seu poder e manter os privilégios
que sustentam suas posições sociais. Assim, as possibilidades dos processos de
desenvolvimento são limitados em face das características das relações de poder
e dos modos de dominação tradicionais existentes nos espaços rurais.
Para Schneider (2007), na forma como vem sendo utilizado e problematizado,
“o desenvolvimento é, antes de tudo, uma construção política e ideológica
(no sentido genuíno desta palavra) que traz consigo uma arbitrariedade
intrínseca que foi historicamente elaborada. Uma situação ou condição de
desenvolvimento somente pode existir na medida em que existe seu contrário,
o não desenvolvimento”. Trata-se do desafio de atribuir ao desenvolvimento um
sentido e (re)construir representações para ir além das existentes de que é um
mito, uma crença ou uma utopia. Neste caminho, ao analisar o desenvolvimento
deve-se analisar os processos de natureza social, que se concretizam por meio
de relações e interações entre grupos humanos que “vão mudando a natureza,
moldando o espaço e os territórios em que vivem, adaptando e melhorando os
meios de produção que utilizam, bem como transformando sua cultura e seus
valores” (Schneider, 2007).
Dentre os fatores decisivos que contribuíram para as discussões atuais em
torno do tema do desenvolvimento rural no Brasil, estão as discussões em torno
“da agricultura familiar e de seu potencial como modelo social, econômico
e produtivo para a sociedade brasileira” (Schneider, 2007). Segundo o autor,
trabalhos de Veiga e Abramovay “sustentam o argumento de que a capacidade
de inovação dos agricultores familiares e sua interação com as instituições locais
são fundamentais para que possam ampliar a geração e agregação de valor, assim
como reduzir custos de transação e estimular economias de escopo”. Ainda, eles
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desenvolvem o argumento de que a capacidade empreendedora e inovadora dos
agricultores familiares é a responsável pela diversificação social e produtiva dos
territórios rurais em que vivem.

Cooperativismo
A história da cooperação percorre uma extensa trajetória da história da
humanidade1. Homens e mulheres se articulam na construção de modalidades
associativas de processos em que se relacionam os âmbitos econômicos, político,
social e cultural. Portanto, a construção de alternativas organizacionais para
superar os efeitos excludentes dos contextos em que as pessoas vivem não é tarefa
nova. Considerando isso, podem-se colocar algumas questões sobre os processos
associativos atuais. Qual é o tipo de cooperativismo que está emergindo? Estão
os participantes do cooperativismo emergente envolvidos num processo de
cooperação tendo como base a educação cooperativa? O que entendemos por
cooperação e educação cooperativa?
De acordo com Andrioli (2007), o cooperativismo decorre de uma necessidade
comum entre as pessoas e da consciência de superação conjunta de problemas,
com vistas à obtenção de benefícios aos que cooperam. Buscando ampliar
mais o conhecimento sobre o tema do cooperativismo, Andrioli destaca duas
condições fundamentais para que ele se manifeste: a condição objetiva, a
situação vivenciada geradora de problemas; e a condição subjetiva, a qual se
refere à tomada de consciência de que os problemas são comuns e de que, com
a união, é possível superá-los proporcionando vantagens mútuas. E para ele,
o processo de tomada de consciência e de organização é educativo, gerando
conhecimentos e sociabilidade.
Desta forma, a prática social do cooperativismo nos proporciona a vivenciar
dois fenômenos importantes para a construção de projetos de vida e de produção
dos agricultores familiares: a cooperação e a educação cooperativa. Para esta
reflexão assume-se a cooperação como um processo social, embasada em relações
associativas, na interação humana, pela qual um grupo de pessoas busca encontrar
respostas e soluções para seus problemas comuns, realiza objetivos comuns,
busca produzir resultados, através de empreendimentos coletivos com interesses
comuns (Frantz, 2001). Portanto, e em princípio, a cooperação é compreendida
como uma ação consciente e combinada entre indivíduos ou grupos associativos
com vistas a um determinado fim.
A educação também está entre os conceitos e pode ter muitas definições,
compreensões. Marques (1996) oferece uma definição que contribui com as
reflexões propostas neste artigo. Para ele “a educação se cumpre num diálogo
1 Exemplos como a irrigação comunitária das terras na antiga mesopotânea – Ásia Ocidental – o seguro
grupal dos chineses, as comunidades agrícolas coletivas dos eslavos, os campos de pastagens comuns dos
romanos, entre outras, são manifestações vivas da cooperação desenvolvidas pelo ser humano (Lannoy, 2006,
p10).
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de saberes, não em simples troca de informações, nem em mero assentimento
acrítico a proposições alheias, mas na busca do entendimento compartilhado
entre todos os que participam da mesma comunidade de vida, de trabalho, de
uma comunidade discursiva de argumentação”. Sob muitos aspectos da vida,
conforme Frantz (2006), a educação acontece mais fora da escola e ao longo
da vida das pessoas, que nos espaços formais da sala de aula. Ela acontece em
todos os lugares onde os seres humanos se relacionam. Essas relações humanas
são carregadas de emoção e de razão, que têm suas raízes nas intenções,
necessidades e interesses das pessoas.
Os seres humanos se educam nas relações sociais do trabalho, educam-se pela
comunicação crítica, pelo debate e argumentação sobre os diferentes aspectos
de suas vidas. Os conteúdos desse processo educativo são, por isso mesmo, ora
mais técnicos, ora mais políticos. A educação enquanto prática social aparece,
muita vezes, de forma difusa, associada a um processo de comunicação, de
interação entre os associados, dirigentes, funcionários ou outros interlocutores,
presentes no espaço da cooperação (Frantz, 2006). Assim, a cooperação e a
educação são duas práticas sociais que se desenvolvem de tal modo que, sob
certos aspectos, uma contém a outra.
A educação é um processo social imprescindível na vida das pessoas e a
cooperação, como processo social, produz educação. Desta forma, a organização
cooperativa, além de outras finalidades como a econômica, tem um lugar
social para a educação cooperativa, a qual se encontra baseada nos valores
fundamentais do cooperativismo. Para compreender como esta relação ocorre no
cotidiano devemos olhar e nos perguntar pelo seu uso social, seus sentidos, suas
forças, seus movimentos e suas origens, ainda, quais são as intenções, interesses e
necessidade de quem pratica a cooperação, de quem está envolvido no processo
de educação (Frantz, 2001).
Conforme Santos (2002), uma prática cooperativa nos remete percebêla que em termos econômicos esteja vinculada aos princípios fundamentais
da cooperação; em termos administrativos, que considerem os princípios da
autogestão; e, em termos políticos, de práticas de ação coletiva que consideram o
exercício da democracia nas arenas onde serão travadas as alianças para lutas por
emancipação e transformação social e cultural.

Sistema Cresol: uma inovação em construção com vistas à
melhoria da condição de vida dos agricultores familiares
O Sistema Cresol representa uma inovação dos agricultores familiares, que
surge em meados dos anos 1990, após um período de mais de 10 anos de
intensas lutas sociais e da incessante busca por novas iniciativas para aliviar a
crise que este período representou para os agricultores familiares.
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Os anos 80, de modo geral, foram considerados como os da década
perdida para os brasileiros, tanto em termos de crescimento econômico,
como em desenvolvimento para a sociedade. As últimas décadas do século XX
foram marcadas pelos fenômenos da globalização, do neoliberalismo e pela
financeirização. Em seu conjunto esses fenômenos promoveram uma dinâmica
mundial que combinou especulação financeira e baixo crescimento econômico
dos países, sob a hegemonia norte-americana.
Inserido no contexto macro, o Brasil passou por uma instabilidade econômica
marcada por altos índices inflacionários; a implementação de políticas embasadas
na perspectiva neoliberal e na abertura dos mercados, dentre outros aspectos. Isso
tudo se fez sentir de forma intensa sobre os diferentes segmentos sociais do meio
rural, dentre eles, os agricultores familiares. Parcela significativa de agricultores
familiares se encontrava sem acesso aos instrumentos de políticas públicas
necessários para garantir sua sobrevivência e reprodução socioeconômica.
Além disso, uma parcela mais vulnerável dos agricultores familiares do Sudoeste
Paranaense foi, de certa forma, ‘expulsa2’ das cooperativas agropecuárias existentes
na época, tendo em vista as dificuldades de acesso ao crédito subsidiado a partir
do final dos anos 70 e início dos 80. Neste momento as cooperativas passam a
depender de sua capacidade de autocapitalização, levando a um acirramento das
relações cooperativas dos produtores associados em torno do destino das sobras,
com a consequente perda de envolvimento dos associados com a cooperativa,
desvio de produção e queda do retorno de incorporação de novos sócios. Este
cooperativismo nasceu na década de 1960, num processo interventivo por
iniciativa das colonizadoras, da Igreja, dos órgãos assistências
Diante das dificuldades socioeconômicas vivenciada nos anos 80 e 90, os
agricultores familiares das várias regiões onde atualmente se encontram as
cooperativas singulares do Sistema Cresol, com apoio dos STRs, ONGs e demais
parceiros, passaram a implementar uma série de iniciativas com vistas à melhoria da
condição de vida das famílias. Destaca-se entre outras: o associativismo; fomento
de tecnologias para uma agricultura alternativa; programas de capacitação e
acompanhamento técnico a grupos de agricultores e a criação de Fundos de
Créditos Rotativos (FCRs).
Em meados dos anos de 1990, e tendo a experiência dos FCRs3 como
2 Algumas cooperativas passaram a impor aos conjunto dos associados certas condições para a permanência
no quadro social que para uma parte significativa dos agricultores familiares elas foram interpretadas como uma
“expulsão” do quadro social.
3 Estes fundos eram administrados por um colegiado formado por representantes das organizações
vinculadas ou originárias do trabalho das Comunidades Eclesiais de Base com ações junto aos agricultores
familiares. Os fundos funcionavam com recursos oriundos de entidades de cooperação internacionais de apoio
a Organizações Não Governamentais. Foram resultados de iniciativas dos agricultores com vistas a atender duas
demandas complementares entre sí: 1) a falta de crédito tendo em vista o processo de seletividade e exclusão do
sistema de crédito rural brasileiro a que foi submetida parte significativa da agricultura familiar; 2) e a necessidade
de financiar um modelo de desenvolvimento baseado nos princípios da agroecologia, também percebida como
sendo uma agricultura alternativa.
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aprendizado, ganha força a idéia de ampliar e qualificar o acesso ao crédito.
Deste interesse emerge o Sistema Cresol, resultado dos esforços de agricultores
familiares e assessores que passaram alguns meses construindo uma alternativa
mais ousada e abrangente de acesso ao crédito, pois eram diversos os limites
percebidos ao operar os FCRs. A experiência com os FCRs, já no início dos anos 90,
apresentava limites legais e políticos (Búrigo, 2007), “na grande maioria dos casos,
os fundos não foram propriamente rotativos e o reembolso dos empréstimos era
quase inexistente” (Bittencourt e Abromavay, 2003). Ainda, atendiam um número
reduzido de famílias frente o universo de agricultores que estavam excluídos
do acesso ao crédito. A experiência com os fundos rotativos foi importante
exatamente para que as lideranças do Sudoeste e do Centro-Oeste do Paraná
pudessem propor uma estrutura organizacional mais propícia e um sistema de
crédito economicamente sustentável (Bittencourt, 2000).
Em junho de 1995 foi criada a primeira Cresol, sendo organizadas, logo em
seguida, mais quatro cooperativas. A constituição das cinco primeiras cooperativas
garantiu a condição para a criação da Cooperativa Central Base de Serviços
Cresol (Cresol-Baser). Neste momento, a Cresol Baser passa apoiar com serviços
especializados as cooperativas singulares que iniciavam o Sistema. Sobretudo
os serviços nas áreas de software, normatização, contabilidade, capacitação e na
interlocução com os bancos, governos e demais entidades dos agricultores.
No mesmo período, em meados dos anos noventa, com a retomada da
estabilidade econômica do país e dos debates acerca do desenvolvimento rural,
começam a se estruturar as primeiras políticas públicas para o financiamento da
agricultura familiar, como o Provap, em 1994, e Pronaf em 1995. Contudo, apesar
da conquista dos programas públicos, nos anos iniciais que se sucederam os
recursos de crédito ainda chegavam com dificuldade até os agricultores, devido
aos entraves burocráticos, operacionais e técnicos dos bancos (Bittencourt).
Diante disso, a organização de um sistema de cooperativas de crédito voltado
especificamente à agricultura familiar ganhou ainda mais força. Este cenário
colocou maiores desafios para os diretores e colaboradores do recém constituído
Sistema Cresol: de um lado, o desafio de construir um sistema cooperativo confiável
perante o quadro social e, por outro, que fosse capaz de estabelecer e consolidar
relações com as agências responsáveis pelas políticas públicas de crédito, como o
Banco do Brasil, o Banco Central, entre outras instituições.
De apenas 920 associados em junho de 1996, a Central Cresol Baser4 do Sistema
Cresol5, no final de 2009, contava com 76 cooperativas6, 92 postos de atendimento
4 A Central Cresol Baser é uma cooperativa central, um órgão de crédito, de representação política e de
serviços, também agrega as responsabilidades de fiscalização e controle.
5 Em 2004, o Sistema Cresol passou a contar com duas Cooperativas Centrais de crédito, a Cresol Baser,
sediada em Francisco Beltrão -PR, e a Cresol Central, em Chapecó – SC.
6 As cooperativas singulares são cooperativas de primeiro grau que atuam diretamente com o público
associado, os agricultores familiares.
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de cooperativo (PAC), nove Bases Regionais de Serviços7, e um quadro social de
76.374 cooperados, numa área de abrangência de 343 municípios do Paraná e de
Santa Catarina (Cresol Baser, 2009).
A análise do cadastro sócio-econômico (CSE) do Sistema Cresol, em 1999,
demonstrou o perfil do quadro social. Cerca de 75% dos associados possuíam área
inferior a 20 hectares e apenas 6,6% tinham mais de 40 ha. Ainda, quase metade
dos associados tinha renda monetária familiar agropecuária líquida pouco
superior a um salário mínimo. Um forte indicativo de que em 1999 a base social do
cooperativismo de crédito do Sistema Cresol atingia um segmento situado num
patamar da pirâmide social com elevada vulnerabilidade e dificuldades para sua
reprodução socioeconômica (Bittencourt, 1999).

As práticas sociais de gestão e capacitação da Cresol
Fragmentos de relatos dos primeiros passos do Sistema nos permitem perceber
a importância que foi (e vem sendo) dada pelos gestores do Sistema Cresol à
construção de instrumentos de gestão, de espaços de participação, das ações de
capacitação e dos fluxos de comunicação aos agricultores familiares do quadro
social, aos diretores e colaborados com vista ao processo de gestão da Cresol.
Certo dia, destacou Valdemiro Kreusch, “(...) recebi um telefonema de um
agricultor familiar que desejava fazer uma visita, pois queria conhecer, de perto
nossas atividades desenvolvidas na Cooperativa de Crédito de Itapiranga/SC”.
Passados alguns dias, em outra visita, “conversamos o dia todo e lá pelo final da
tarde retornaram a Francisco Beltrão”. Passados mais alguns dias, mais visitas.
“Finalmente fizeram-me o convite para vir conhecer a realidade da região. (...).
Acertamos a constituição de cinco cooperativas singulares e uma Central de
Serviços. (...) Durante os trabalhos de elaboração de estatuto social, das normas
de procedimentos e permanentes reuniões, quase que diariamente escutava
frases como: “isto não vai dar”; “os colonos não tem dinheiro”. Para mudar este
estado de ânimo, dizíamos aos nossos amigos: “vocês vão ser professores de
cooperativismo de crédito; (...) vocês receberão visitas de todos os estados
e até do exterior”. “Graças a Deus isto aconteceu e continua acontecendo”,
(Cresol Baser, 2006).
Para Assis Miguel do Couto, um dos idealizadores do Sistema de Crédito e
primeiro presidente do Sistema Cresol, o sucesso de gestão das cooperativas ora em
constituição estava ligado à necessidade de produzir conhecimentos para que os
futuros dirigentes pudessem conduzir a gestão das cooperativas com autonomia.
Diante esta percepção, a Cresol Baser, na caminhada destes 15 anos, construiu uma
forma bastante singular para realizar a gestão do empreendimento cooperativo.
7 As Bases Regionais de Serviços são cooperativas de serviço, de caráter operacional, agregando cooperativas
singulares por proximidade. Tem como objetivos organizar e oferecer serviços de formação, contabilidade,
informática e demais atividades relacionadas ao cooperativismo de crédito rural às cooperativas singulares.
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Tais práticas podem ser divididas em três grupos: as relacionadas ao processo
de gestão do sistema de cooperativas; as que visam a capacitação dos diretores e
colaboradores; e, as que visão a capacitação e se dirigem ao quadro social.

Práticas do processo de gestão
O processo de gestão da Cresol Baser contempla um conjunto de práticas
participativas que possibilitam colocar em interação os diretores, colaboradores e
o quadro social em distintas modalidades.
As reuniões dos conselhos de administração e do fiscal são realizadas
mensalmente nas diferentes instâncias organizativas (singulares, bases e central).
A cada dois meses a Cresol Baser realiza uma reunião ampliada do Conselho.
Nestas reuniões participam, também, os diretores executivos das Bases Regionais
de Serviços. A presença desses diretores tem o propósito de possibilitar o diálogo
entre os diretores da Central com a realidade vivenciada pelas Bases, bem como
oportunizar o contato mais direto com os debates e encaminhamentos da
Cooperativa Central.
Diretores e colaboradores da Baser participam mensalmente das oficinas de
gestão (6 horas) em cada uma das suas Bases Regionais, momento que além
dos diretores das Bases, participam os diretores das cooperativas singulares e
os funcionários da carteira de crédito e do setor financeiro e de outros setores
de ação quando constituídos. A agenda dessas oficinas tem como ênfase as
questões relativas à gestão e a operacionalidade das políticas das três instâncias
(singulares, bases e central). Ainda, nas Bases de Serviços são realizados dois
seminários regionais por ano. Nesses seminários são abordados temas e processos
ligados a agricultura familiar, cooperativismo, desenvolvimento rural, políticas de
crédito rural, dentre outros. Também participam os associados das cooperativas
singulares, em particular os agentes comunitários de desenvolvimento e crédito.
No intervalo de alguns anos, a Cresol Baser realiza sistematicamente o
Planejamento Estratégico Participativo (PEP). O último, o PEP 2010-2015,
contemplou debates e reflexões nas singulares, nas bases de serviços, na
Cooperativa Central e na Cresol enquanto Sistema. Seu produto foi encaminhado
para a assembléia geral ordinária da Cresol Baser.
Os intercâmbios são outras práticas sociais bastante valorizadas pelas instâncias
da Cresol. Eles ocorrem internamente entre as cooperativas e Bases do Sistema Cresol,
mas, também, é bastante valorizado o intercâmbio externo para que os diretores
e funcionários possam conhecer as diferentes iniciativas cooperativas, parceiros
(governamentais ou não) e demais sistemas cooperativos existentes no país.
A Cresol Baser tem estimulado a participação dos diretores, quadro social
e colaboradores em eventos estaduais e nacionais – congressos, seminários,
entre outros. Tanto em eventos promovidos pelas organizações nacionais do
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cooperativismo solidário (Associação Nacional das Cooperativas de Crédito
Solidário (Ancosol) e a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar
e Economia Solidária (Unicafes)), bem como os promovidos pelos órgãos
governamentais, sindicais e demais organizações da sociedade civil organizada.
Por fim, cabe ressaltar a importância que a direção do Cresol Baser tem dado
à participação nas assembléias ordinárias das cooperativas singulares e das Bases
de Serviços. Para garantir a participação dos diretores e colaboradores da Baser
às assembléias ordinárias são planejadas de forma que as singulares realizem
primeiro seus eventos, depois as Bases de Serviços realizam suas assembléias e,
finalmente, a da Cresol Baser. Importante destacar que as cooperativas singulares
realizam as pré-assembléias nas comunidades e a Cresol Baser realiza as préassembléias em cada uma das Bases de Serviço.

Capacitação dos diretores e colaboradores
A necessidade e a importância da capacitação dos diretores e colaboradores
para a prática da gestão cooperativa se encontram sustentadas por um
pressuposto fundamental para o Sistema Cresol: a gestão das cooperativas deve
ser realizada pelos próprios agricultores familiares. Diante disso, desde o seu início
são realizados cursos de capacitação de curta duração, atualmente, pelo Programa
Cooperativa Escola.
O Programa desenvolve modalidades de cursos para cinco públicos específicos:
1) diretores e funcionários de cooperativas que iniciam suas atividades; 2) diretores
conselheiros do Conselho Fiscal; 3) diretores executivos das cooperativas; 4)
diretores conselheiros do Conselho de Administração que executam o primeiro
mandato; 5) funcionários e colaboradores das cooperativas.
Frente à demanda de qualificação, em nível de pós-graduação, para diretores
e colaboradores foi realizado o curso em Gestão do Cooperativismo Solidário, em
parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) – Campus
Francisco Beltrão, com término em 2009.

Capacitação do quadro social
Para promover a missão institucional e fortalecer a autogestão do
empreendimento solidário, no início do ano 2000, o Sistema Cresol iniciou o
Programa dos Agentes Comunitários de Desenvolvimento e Crédito8. Dentre os
seus propósitos visa “envolver os agricultores familiares na gestão da cooperativa,
(...) para que os verdadeiros donos dêem sua contribuição e decidam sobre os
rumos da cooperativa”, (Cresol Baser, 2003). Atualmente integram o Programa
mais de 1200 agricultores familiares, numa média de 15 agentes por cooperativa.
8 O Programa dos Agentes Comunitários de Desenvolvimento e Crédito em curso do Cresol Baser – Sistemas
Cresol, encontra-se registrada nos Cadernos do Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário – Infocos ,
(Infocos, 2007).
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As atividades de formação do Programa (cursos, intercâmbios) valorizam
a dimensão cognitiva e reflexiva dos agricultores familiares, as quais são
coordenadas pelo Departamento da Carteira Estratégica e pelo Instituto de
Formação do Cooperativismo Solidário9. Na execução da formação participam,
também, diretores e colaboradores das Bases de Serviços e das cooperativas
singulares e parceiros locais. Os cursos para os agentes contam com os Cadernos
da série Programa dos Agentes Comunitários de Desenvolvimento e Crédito. Estes
destacam os procedimentos metodológicos e os conteúdos a serem desenvolvidos
nos diferentes momentos do curso. Tem como temas prioritários para estudos: a
agricultura familiar, cooperativismo, o desenvolvimento rural, políticas públicas,
tecnologias, crédito, mercado e relações socioculturais.
No período de 2006 a 2009, foi realizada a primeira edição do Curso ‘Qualificação
Profissional em Gestão do Desenvolvimento com ênfase no Cooperativismo’,
utilizando-se a metodologia de Educação a Distância (EAD). O curso contou com
uma carga de 800h, com a certificação em nível de Pós-Médio, e envolveu mais
de 800 alunos que se organizaram em mais de 40 turmas. A iniciativa foi resultado
de uma parceria entre o Cresol Baser, Unicafes-PR e Infocos com a Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
Outras iniciativas sociais da Cresol Baser se encontram estruturadas na Carteira
Estratégica da cresol Baser. Os programas sociais desenvolvidos pela área são: 1)
Habitação Rural e Bem Estar Familiar; 2) Programa de Agentes Comunitários de
Desenvolvimento e Crédito; 3) Programa de Ater - Assistência técnica e extensão
rural; 4) Programa de Gênero e Geração.
Eventos esportivos como a Copa Cresol, em suas diversas modalidades
esportivas para homens e mulheres, ocorrem com edições anuais.
Por fim, destaca-se os diferentes produtos disponibilizados aos associados,
diretores e colaboradores produzidos pelo Departamento de Comunicação e
Marketing da Cresol Baser. Dentre os produtos estão as revistas anuais, que
a partir de 2009 foram substituídas pelas revistas temáticas; o InformaSol,
informativo com edição bimensal, destinado ao quadro social; o Informativo
CooperAção, destinado aos colaboradores e diretores das cooperativas da Cresol,
com periodicidade mensal; o Programa de Rádio Cresol, com edições semanais; os
relatórios anuais de atividades e balanço Social; e a TV Cresol.

9 O Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário (Infocos), é uma associação, organizada na forma
de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, regida por seu Estatuto
Social e legislação regulamentadora da matéria, com sede à rua Nossa Senhora da Glória, 52-A, Bairro da Cango,
município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com área de abrangência em todo o território nacional. O
quadro social do INSTITUTO INFOCOS é formado por Cooperativas Centrais, de Crédito Rural com Interação
Solidária, e Base de Serviços Cooperativos que atuem na organização, estruturação e desenvolvimento do
cooperativismo de crédito rural com interação solidária, e que aceitem os princípios e objetivos definidos neste
Estatuto Social.
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Educação cooperativa: tecendo algumas reflexões...
Num diálogo recente sobre o desenvolvimento rural do Sudoeste do Paraná, um
mediador preocupado com as perspectivas sombrias em termos de desenvolvimento
rural, que se apresenta para uma significativa parcela dos agricultores familiares,
destacava a importância das organizações da agricultura familiar investirem mais
esforços para construir uma identidade econômica regional. De imediato, outro
mediador lhe perguntou: “Existem condições socioeconômicas, políticas, culturais e
ambientais no território para isso?” O dirigente presente, de forma instantânea, fez
questão de trazer ao diálogo a experiência do Fundo de Crédito Rotativo (FCR). Seus
comentários mencionavam as dificuldades operacionais do FCR dentre as quais
destacava a falta de compromisso dos tomadores de crédito (grupos de agricultura
alternativa) na hora de reembolsar os recursos financeiros. Para alguns grupos de
famílias tomadoras dos recursos do Fundo não havia a necessidade de devolução;
os recursos eram públicos, e mais, vinham da cooperação internacional, portanto,
não havia a necessidade de devolvê-los, justificavam os membros dos grupos.
O diálogo citado evidencia uma experiência com a qual nos deparamos diante
dos dilemas da prática da ação coletiva, ou seja, da falta de compromisso de
indivíduos com o grupo a que pertencem. Será ter sido este um caso isolado! Se
voltarmos um pouco no tempo, em meados dos anos 1980 e os anos 90 como
destacado anteriormente, podemos analisar o que representou a expulsão
ou exclusão dos agricultores familiares, em particular os mais fragilizados, das
cooperativas agropecuárias existentes: “para salvar alguns, excluíssem outros”.
Também, a experiência do associativismo do Sudoeste paranaense, que ganha
força no início dos anos 90, necessita de estudos para que possamos compreende
melhor porque não se firmou como uma estratégia organizativa entre as outras
emergentes, como o cooperativismo.
Quanto ao desenvolvimento rural, vimos que as possibilidades de
desenvolvimento podem estar limitadas em face das características das relações
de poder, dos modos de dominação existentes nos espaços rurais, bem como da
incapacidade de cooperar para obter melhor proveito mútuo. Importante destacar
que a incapacidade de cooperar não significa necessariamente ignorância ou
irracionalidade. Na ausência de um compromisso de confiança, cada um dos lados
de uma relação social prefere desertar, assumindo uma conduta oportunista.
Buscou-se destacar, também, que o desenvolvimento é um fenômeno de natureza
social, envolve uma coletividade humana que realiza um conjunto de ações que
produzem relações e interações práticas, normas, regras, conhecimento e valores
simbólicos com vista à melhoria das condições de vida das pessoas.
Os idealizadores e colaboradores do Sistema Cresol, que vivenciaram a
experiência do FCR, como também as outras duas citadas, tinham, dentre outras,
duas percepções fundamentais para a construção do Sistema: de que era necessário
capacitar os gestores, colaboradores e o quadro social; e que as práticas cooperativas
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necessitavam ser objeto de uma construção social. Ou seja, havia uma situação
problemática, a falta de crédito aos agricultores, mas era necessário promover o
‘espírito cooperativo’ para que o Sistema Cresol pudesse implementar sua missão.
Constatou-se também a riqueza e a diversidade de práticas de gestão, de capacitação
e de instrumentos para a comunicação utilizados pela Cresol. Trata-se de uma escola
em cooperativismo, de um processo educativo, tanto para o quadro social como para
os gestores. Pois, no cotidiano das práticas de gestão, de capacitação e nas relações
estabelecidas ocorre um diálogo de saberes, debates, argumentações e exercita-se uma
busca do entendimento entre os que participam da dinâmica cooperativa.
Como é possível perceber, na dinâmica do cooperativismo cresoliano, a
educação ocorre ao longo da vida das pessoas que dela participam e, ainda, ela
ocorre nas diversas práticas e ações implementadas. Contudo, é neste campo
da educação que se coloca o grande desafio e a oportunidade à Cresol, pois os
conteúdos desse processo educativo podem ser ora mais técnico e ora mais
político. Assim, é importante que possamos compreender quando estamos diante
de um processo de capacitação operacional de gestão (como o de qualquer outra
organização econômica); e/ou de um processo de capacitação que seja capaz
de entrelaçar-se com a educação cooperativa (representada pelos seus valores
como autogestão, democracia, transparência, objetivos comuns, ganhos mútuos,
outros). Esta última perspectiva coloca a cooperação e a educação como dois
processos sociais de tal modo que, sob certos aspectos, uma contém a outra. A
organização cooperativa, além da atividade econômica, tem um lugar social de
educação cooperativa.
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Conhecimento: elemento de reflexão para
inclusão e transformação social
Adriana Volles
Claudirene Costa Mittelmann
Márcia Cristina Mendes
Teresa Cristina A. Cintra

Introdução
Na era das tecnologias, a informação e o conhecimento são elementos
indispensáveis para interagir nos espaços sociais. Diante desta premissa retomamse aspectos do conhecimento, que historicamente passou por fases ao longo dos
tempos: na antiguidade a construção do conhecimento estabelece diferenças frente
à essência e aparência do conhecimento sensível e intelectual, da opinião e do saber.
Na idade média notamos a passagem do conhecimento platônico para o
cristão. Na modernidade a revolução científica trouxe várias transformações para
o pensamento: da visão teocentrista1 para a visão antropocentrista2. Na idade
contemporânea o conhecimento científico passa por mudanças, coloca em
evidência e questiona a racionalidade ocidental.
Salienta-se, também, o processo de globalização e o capitalismo como
fomentadores da alienação dos indivíduos e em consequência o aumento da
exclusão social. O conhecimento torna-se ferramenta de manipulação das classes
dominantes, buscando formatar indivíduos para que sejam escravos do consumo,
num mundo globalizado onde tudo é conhecível, mas na realidade nada se
conhece.
Há uma grande diferença entre informação e conhecimento, e a “alfabetização”
informacional é decisiva para a capacidade de transformar a primeira no segundo.
Essa alfabetização está distribuída de modo desigual na sociedade, e cruza com
outras formas de estratificação social. O fomento do letramento ou alfabetização
informacional deve ser um objetivo importante para projetos que buscam
promover a inclusão social.
O aprendizado da leitura e da escrita leva anos de ensino, e a disparidade entre
os letrados/alfabetizados e os iletrados/não alfabetizados coincide e contribuiu
para grande parte das outras exclusões socioeconômicas.
Conforme citado por Mark Warschauer, “O letramento textual também privilegia
as poucas dezenas de línguas escritas dominantes do mundo à custa das línguas nativas [...]”. As práticas sociais de letramento textual nas escolas - estudo e
memorização descontextualizados e individuais em vez de criação e interpretação
1 Teocentrismo – Deus é o centro do conhecimento.
2 Antropocentrismo – Homem é o centro do conhecimento.
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coletiva - marginalizaram mais os grupos não pertencentes à elite em todo o mundo,
cujos métodos tradicionais de aprendizado focalizam a narração partilhada de histórias, usando elementos audiovisuais como canções, cânticos e danças.
Por todas essas razões, o avanço da multimídia deve proporcionar uma
oportunidade relevante para equilibrar o jogo do letramento, restaurando o status
de formas mais naturais de comunicação audiovisual, que, de alguma maneira,
são mais amplamente acessíveis. Contudo, a economia da indústria da tecnologia
da informação e a estratificação social dos sistemas educacionais tornam a criação
da multimídia distante das massas.
O acesso à informação poderia ser mais democratizado com o emprego de
uma política para a aquisição de equipamentos e conexão à Internet por parte
de instituições como bibliotecas, escolas e centros comunitários, que facilitariam
o uso desses serviços àquelas pessoas que não podem pagar para ter acesso às
informações que julgam importantes para o seu conhecimento.
Ainda que os custos dos computadores e do acesso à internet continuem a
cair, os hardwares, os softwares e a banda larga necessários para criar as formas
mais novas de multimídia continuam muito caros ou desconhecidos (como os
softwares com código aberto).
Assim, tanto no espaço urbano como no rural, refletir sobre a necessidade de
conhecer é relevante para que ocorram transformações no contexto social em que
se vive, conhecendo o macro, porém otimizando as relações que se estabelecem no
micro espaço. No entanto, para que as transformações se efetivem, a participação, o
diálogo e a disponibilidade de apreender tornam-se elementos substanciais nesse
aprendizado. Os agricultores precisam ser atores no meio em que vivem, valorizar
aspectos culturais de sua região, preservar as relações sociais e ambientais e assim
manter um espaço sustentável que enfatize a produção familiar.

Alguns espaços do conhecimento
As transformações ocorridas na sociedade são decorrentes do processo sócio
histórico e influenciam a maneira de pensar e de agir das pessoas que se inserem
na sociedade hoje. Como cita GADOTTI, “Os problemas sociais não se dão em
abstrato, mas se concretizam numa sociedade historicamente determinada, ou
seja, localizada em coordenadas precisas de espaço e tempo.” (2001.p. 31)
Assim, na idade antiga as pessoas se voltavam para os mitos e as lendas. A
natureza era a fonte de toda a energia e fertilidade e por meio desta se estabeleciam
as relações em que o divino e o humano se complementavam. Saber era privilégio
dos nobres e uma pequena classe era digna de conhecimento – conhecimento
sensível e conhecimento intelectual.
Na Idade Média o culto às religiões predominava e, por meio desta, se cometeu
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barbáries e atrocidades. Nobres, reis, burgueses formavam a classe dominante e
os excluídos da sociedade eram os servos, camponeses e escravos que viviam à
sombra de seus protegidos. O conhecimento verdadeiro era voltado à fé, onde
a teologia explicava o que a razão não poderia descrever: supremacia da igreja
católica sobre o conhecimento científico. Segundo Kosminsky (1960), a ciência,
nessa época, encontrava-se sob forte influência da igreja católica. A autoridade da
igreja impunha sua doutrina como verdade que não podia ser discutida.
Partindo para a modernidade identificamos o individualismo como
consequência da industrialização. Tudo é volátil, as relações deixam de ser
tangíveis, a industrialização passa a ser a mola propulsora do desenvolvimento e
as diferenças sociais vão se evidenciando.
O conhecimento torna-se subjetivo e a razão universal – ocidental – é que
predomina. A racionalidade ocidental serve como juiz e medida de toda a cultura (
MORIN, 2005). Neste processo são muitos os alijados da sociedade. Para as massas
o que se conhece é o que se necessita para utilizar as máquinas – modelo fordista
– , e esse controle vai além do trabalho, se instaura na vida do trabalhador.
O fordismo - ponto mais alto da modernidade - , caracterizado
pela produção em série e pela uniformização, é um modo de viver
e de produzir posto em xeque hoje pelos seus efeitos negativos
no campo da ecologia, pelo grande desemprego industrial que
gerou – crescimento sem emprego que está provocando o maior
pânico nos países industrializados - , pela terceirização e pelo
aumento da pobreza no mundo. (GADOTTI, 2001, p.19)

Nas escolas decoram-se textos, repetem-se idéias, modelam-se pensamentos.
Assim se instala o processo de globalização3, articulado com as tecnologias, que
não deixa de ser dicotômico, ao mesmo tempo em que oferece acesso a todos,
facilidades às pessoas é o mesmo processo que exclui, que padroniza e coloca em
formas as pessoas e a maneira de pensar.
A educação, quando se fala no panorama social, é a condição da permanente
recriação da própria cultura. Já no panorama individual, a educação é a
condição de criação do indivíduo, é a relação de saber das trocas entre pessoas.
Segundo Brandão (1986), aprender é formar-se pessoa a partir do organismo,
realizando a passagem da natureza à cultura. Para ele, houve primeiro um
saber de todos que se tornou sábio e erudito e que, por oposição, estabelece
como popular o saber do consenso onde se originou, tratando o erudito como
a forma própria, centralizada e associada a especialistas da educação enquanto
vê o popular como o conhecimento difuso, interior da vida subalterna. “Um
saber da comunidade torna-se o saber das frações (classes, grupos, povos,
3 As principais características da Globalização são a homogeneização dos centros urbanos, a expansão das
corporações para regiões fora de seus núcleos geopolíticos, a revolução tecnológica nas comunicações e na
electrônica, a reorganização geopolítica do mundo em blocos comerciais regionais (não mais ideológicos), a
hibridização entre culturas populares locais e uma cultura de massa supostamente “universal”, entre outros.
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tribos) subalternas da sociedade desigual. Em um primeiro longínquo sentido,
as formas – imersas ou não em outras práticas sociais, através das quais o saber
das classes populares ou das comunidades sem classes é transferido entre
grupos ou pessoas, são a sua educação popular”. (BRANDÃO, 1986, p. 26) Essa
grande separação entre o conhecimento dito erudito e o dito popular leva à
marginalização dos oprimidos, das classes subalternas da sociedade desigual.
É para contrariar isso que surge a Educação Popular, que mencionaremos nas
considerações finais.
Neste contexto, repensa-se: qual a importância do saber e as implicações deste
no cotidiano das pessoas, especificamente da agricultura familiar? Como o saber
pode contribuir para promover alternativas para um desenvolvimento sustentável?

O capitalismo X transformação
A modernidade trouxe consigo um modelo padronizado de pensamento,
ações e a lógica do capitalismo imperaram no contexto social. Na sociedade, os
fundamentos da cooperação e valorização das pessoas foram sendo colocados
de lado para dar espaço ao individualismo e ao capital. As multinacionais faturam
com marcas e impõe suas condições. A mídia e as tecnologias incutem um
consumismo avassalador, já nem se sabe o que comprar! Segundo Morin (2005),
“Com a tecnologia inventamos modos de manipulação novos e muito sutis, pelo
qual a manipulação exercida sobre as coisas implica a subjugação dos homens
pelas técnicas de manipulação. Assim, fazem-se máquinas a serviço do homem e
deixam os homens a serviço das máquinas.” E ainda, Freire corrobora:
Nestas sociedades se instala uma elite que governa conforme
as ordens da sociedade diretriz. Esta elite impõe-se às massas
populares. Esta imposição faz com que ela esteja sobre o povo e
não com o povo. As elites prescrevem as determinações as massas.
Estas massas estão sob o processo histórico. Sua participação na
história é indireta. Não deixam marcas como sujeitos, mas como
objetos. (1983, p.34)

Dentro desta lógica moderna, o conhecimento como fonte de reflexão virou
banalidade. Sabe-se o que um grupo social (elite) quer que se saiba. Conteúdos
escolares são aplicados de maneira em que as pessoas reproduzam este
conhecimento superficial, por meio de memorização e repetição de conceitos que
há anos vem sendo abordados. O currículo é elaborado por uma classe elitizada que
‘prefere’ desconhecer o que a população necessita. Culpa de quem? Há culpados?
Se nas escolas, que deveriam ser um espaço de emancipação social, reproduzem
um sistema capitalista onde a exclusão é cada vez mais acentuada, imagine o que
esperarmos de outras formações?
Moacir Gadotti salienta que um dos fatores de mudança social no Brasil é
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organizar um currículo educacional onde a educação popular comunitária é
voltada para a cidadania, educação para a participação política ativa e consciente.
“Os campos de ação da educação comunitária podem ser tanto a escola formal
quanto a não-formal, que são as organizações econômicas populares, a educação
municipal, as escolas produtivas, bem como as micro empresas, as cooperativas,
os movimentos populares e sociais etc.” ( GADOTTI, 2001, P.11).
Partindo desta perspectiva pode-se dizer que a educação emancipatória
precisa começar nas bases e, não somente ser contemplada nos espaços
escolares, mas sim há necessidade de organizar espaços onde se possibilite o
acesso ao saber. Espaços que privilegiem os debates, reflexões, indignações,
ações dentro do contexto local: educação emancipatória e autônoma. “Hoje, há
de que insistir fortemente na utilidade de um conhecimento que possa servir à
reflexão, meditação, discussão, incorporação por todos, cada um no seu saber,
na sua experiência, na sua vida...”(MORIN, 2005).Os saberes precisam permear
espaços sociais menos favorecidos, os excluídos da sociedade moderna precisam
se inserir neste processo de globalização. Freire (1983) cita que as massas querem
participar das ações desenvolvidas na sociedade, não como meros espectadores,
mas sim como atores dessa peça. Porém as elites não aceitam e fazem intuições
que domesticam esses sujeitos fazendo-os bonecos de manipulação.
São muitos os excluídos que fazem parte dessa massa e que são ‘domesticados’.
Neste contexto, ressaltamos os agricultores familiares que, por muito tempo
foram colocados a mercê de interesses políticos e econômicos de determinados
grupos. Muitas vezes tratados como colonos sem cultura e sem conhecimento.
Torna-se assim, indispensável que estes atores se insiram neste contexto social e
se apropriem do conhecimento como ferramenta de transformação social.

Conhecer para transformar
A partir dos anos noventa retomam-se questionamentos sobre o Brasil rural e
seu papel na sociedade e assim a possibilidade de inserção e inclusão social deste
na economia. Reflexões de termos como: sustentabilidade e agricultura familiar
são colocados em evidência. Repensa-se o papel do agricultor familiar em relação
à economia local, onde se identifica que ele representa parte considerável de um
Brasil rural sustentável.
[... ] a agricultura familiar – segmento social responsável
pela maioria absoluta dos estabelecimentos rurais do país,
por sua contribuição significativa para a dinamização das
economias locais e também para a garantia de grande parte da
produção agrícola nacional – encontra-se sufocada pelas ações
desencadeadas em favor de segmentos sociais protagonistas de
um modelo hegemônico....” (DESER, 2005, P.13) .

Diante destas considerações acredita-se que o papel do agricultor na sociedade
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deve ser efetivo em diversos sentidos: político, cultural, econômico. Assim,
para que o agricultor se insira neste contexto é indispensável que se aproprie de
novos conhecimentos, sendo sujeito desse processo histórico-cultural. Uma das
ferramentas para essa inserção acontece por meio da participação efetiva em
assembleias, seminários, cursos e demais canais que permitam ao agricultor exercer
sua cidadania. Neste sentido que o curso de gestão em cooperativismo propõe a
reflexão dos agricultores frente aos fatores que permeiam o contexto social.
Segundo Freire (1987) os sujeitos constroem o conhecimento mediados pelo
mundo. Nessa construção e reconstrução, o diálogo, a reflexão a negociação, a
definição de metas, os objetivos e as teorias são importantes, principalmente quando
acontecem em conjunto com a participação dos sujeitos. Além disso, é necessário
existir possibilidades e oportunidades para a ação, o trabalho, a prática e a divisão
de tarefas de forma também consensual e cooperativa. Dentro deste contexto as
mediações que existem e as trocas de experiência têm papel fundamental para
integrar a reflexão, ação, teorias e práticas dos sujeitos envolvidos com o objeto de
conhecimento, onde todos se tornam atores do processo.
Os homens (...) ao terem consciência de sua atividade e do mundo
que estão, ao atuarem em função das finalidades que propõem e se
propõem, ao terem ponto de decisão de sua busca em si e suas relações
com o mundo de sua presença criadora mediante a transformação que
realizam nele, na medida que dele podem separar-se e separando-se,
podem com ele ficar, os homens, ao contrário do animal, não somente
vivem, mas existem, e sua existência é histórica. (FREIRE, 1987: 89)

Estes são alguns dos fatores que indicam a importância dos agricultores, que
são sujeitos de sua própria história, precisam estar bem informados para que
haja possibilidade de permanecer neste meio e consequentemente melhorar a
qualidade de vida da família e comunidade.
Acredita-se que foi o tempo que por ser agricultor não havia necessidade de
estudar e concluir nem mesmo o ensino fundamental, que estes não precisariam
de uma infraestrutura ou saneamento básico, que internet é coisa de cidade
grande. Esta nova era demanda que as pessoas estejam em contato com diversas
tecnologias possíveis, utilizando-as a serviço do bem coletivo.
Assim, ao possibilitar que o agricultor tenha acesso ao conhecimento,
automaticamente ele também poderá exercer com efetividade a cidadania, cobrar
seus direitos, lutar por justiça social e ser parte do processo de globalização.
Também acredita-se que ao ter acesso ao conhecimento, informações e novas
tecnologias ele possa minimizar os efeitos devassos do capitalismo. Como descreve
Freire (1993) o trabalhador social precisa ser sujeito do processo de transformação
e não objeto desta. Não pode ser alguém que fique neutro aos acontecimentos, a
desumanização ou humanização, mas sim integrante desse processo.
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Então, promover espaços de debates, de troca de experiência e conhecimento
é fator relevante para que o ambiente rural seja sustentável e mutável. Tratandose especificamente sobre o tema relacionado ao cooperativismo de crédito –
microfinanças4 - estes instrumentos microfinanceiros são importantes meios de
empoderamento financeiro e capital social. Identifica-se a relevância em conhecer
para exercer o controle social e demais aspectos relacionados à entidade da qual é
integrante. Dentre os assuntos: a importância da democracia, as responsabilidades
dos conselhos administrativo e fiscal, assim como a própria atuação do cooperado
são indispensáveis para a viabilidade econômica da cooperativa e realização do
papel social que lhe cabe. Como lembra Gadotti a respeito do papel a que cada
um compete:
A economia popular, como a entendemos, significa, sobretudo,
uma opção, um modo de vida – que nada mais é do que um
modo de produção –, o que implica num projeto de sociedade
e novos valores. “Os elementos constitutivos das organizações
econômicas populares são: comunicação, cooperação,
comunitário, contestação do comunismo. [...] A economia
popular não se baseia nos critérios da rentabilidade e do lucro do
sistema capitalista e da economia não-popular. Nisso ela aponta
para algo diferente do capitalismo, embora esteja nascendo no
universo capitalista.” (2001, p.13)

Verifica-se então que, ao saber de elementos que perpassam o cotidiano
da cooperativa faz com que o cooperado tenha empoderamento5, tornandose co-responsável pelas ações e decisões que poderão acontecer. Então, os
momentos propiciados pelo curso, especificamente nas interações - trocas
de experiência e debates – são momentos indispensáveis para a apropriação
do conhecimento. O conhecimento empírico juntamente com o científico
provocou questionamentos, reflexões sobre o ambiente local, fazendo
conexão com o regional ou global, possibilitou a reformulação de conceitos e
poder de ação no contexto local.
Parte-se do pressuposto que a partir do momento em que se conhece passase a ser co-responsável pelos acontecimentos que porventura ocorrerão. Além
da reconstrução do conhecimento, as relações afetivas que se desenvolveram no
4 Para alguns, as microfinanças são um instrumento de combate a pobreza. Embora poucas ideias tenham
despertado tanto entusiasmo como esta, é importante determinar se este é um instrumento apropriado. A
pergunta correta não deve ser se as microfinanças aliviam a pobreza, mas em que circunstâncias as instituições
microfinanceiras podem contribuir para esse alívio. Outros poderão considerar as microfinanças um instrumento
para redução da fome, do desemprego e do subemprego, para aumentar o poder econômico da mulher [...] Para
outros, ainda, as microfinanças, são capazes de promover atividades empresariais para o mercado, o que, embora
correto, necessita da existência de oportunidades para que se possam desenvolver empresários (GONZÁLEZ
VEGA, 2000, p. 27-28).
5 Na cooperação para o desenvolvimento, o termo “empoderamento” (em inglês: empowerment) é utilizado
para designar um processo contínuo que fortalece a autoconfiança dos grupos populacionais desfavorecidos, os
capacita para a articulação de seus interesses e para a participação na comunidade e que lhes facilita o acesso
aos recursos disponíveis e o controle sobre estes, a fim de que possam levar uma vida autodeterminada e autoresponsável e participar no processo político. (http://www.gtz.de/de/publikationen)
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decorrer do curso foram propulsoras da efetivação de laços afetivos, importantes,
diga-se de passagem, para elevação da autoestima e consequentemente melhoria
da qualidade de vida.

Algumas considerações
Pensar um projeto de desenvolvimento alternativo e sustentável requer
repensar as relações sociais constituídas, as suas estruturas organizativas e
especialmente na democratização do conhecimento que implica na participação
dos sujeitos em seu processo histórico.
Os saberes acumulados passados de geração em geração, a cultura local e a
base diversificada de sistemas de produção são fonte de conhecimento que, por
muitas vezes, são deixados de lado, vistos como algo atrasado e dificultadores
frente aos avanços tecnológicos. Passado e presente em sintonia. Porém, esses
valores necessitam ser resgatados para que a entidade coletiva seja reescrita e
valorizada, incluindo essas classes que por muito tempo foram deixadas de lado
consideradas ‘atrasadas e sem função social’. Tem-se como princípio que todos os
agricultores familiares têm capacidade de apreender e gerar conhecimento.
Então, como pensar em uma sociedade com justiça social e inclusiva sem que se
priorize a educação, sem que se reconstrua conceitos culturais? Como empoderar
os agricultores sem que estes tenham acesso ao conhecimento, a informações
que são indispensáveis para a transformação social?
Nesse contexto chamamos a atenção para a Educação Popular, que é
uma educação comprometida e participativa orientada pela perspectiva de
realização de todos os direitos do povo. Sua principal característica é utilizar o
saber da comunidade como matéria prima para o ensino. É aprender a partir
do conhecimento do sujeito e ensinar a partir de palavras e temas geradores
do cotidiano dele. O processo-ensino-aprendizagem é visto como ato de
conhecimento e transformação social, sendo pautada na perspectiva política.
Assim, podemos definir a Educação Popular como uma teoria de conhecimento
referenciada na realidade, com metodologias incentivadoras à participação
e ao empoderamento das pessoas, ao qual nos referimos anteriormente,
permeado por uma base política estimuladora de transformações sociais e
orientado por anseios humanos de liberdade, justiça, igualdade e felicidade.
São algumas reflexões que requerem um olhar atento. Enquanto o indivíduo
estiver alheio ao processo de conhecimento, dificilmente poderá criticar,
argumentar, ou ter uma posição perante aos acontecimentos. Mas, a dificuldade
não consiste somente na disponibilidade de informações por parte de muitas
instituições, mas sim em como fazer com que os sujeitos sintam a necessidade de
conhecer, de querer fazer parte deste contexto e querer transformar o contexto
social em que vivem. Torna-se um desafio integrar estes sujeitos como atores
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e não espectadores desse processo. Fica a proposta de construir e reconstruir
estratégias que impulsionem o crescimento integral, sustentável.
Entende-se, portanto, que o desenvolvimento sustentável deve incluir
crescimento econômico, justiça, controle social, preservação ambiental e cultural,
articulada com a formação e qualificação dos agricultores. Este desenvolvimento
privilegiaria o ser humano na sua integralidade, possibilitando a construção da
cidadania e autonomia na agricultura familiar, uma vez que nesta sociedade
globalizada terá espaço quem conseguir transformar as informações em
conhecimento, enfrentar os desafios e ameaças e aproveitar as oportunidades em
benefício da coletividade.
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Planejamento Estratégico Participativo:
desafio da construção coletiva

o

Camie van der Brug

Aprender é um exercício constante de renovação.
Aprender é sentir-se humildemente sabedor de seus limites,
mas com a coragem de não recuar diante dos desafios.
Aprender é debruçar-se com curiosidade sobre a realidade.
É reinventá-la com soltura dentro de si.
Aprender é conceder lugar a tudo e a todos.
É recriar o próprio espaço.
Paulo Freire

15 anos de caminhada, 15 anos de história, 15 anos de construção de algo
novo, algo inexistente até o dia em que um grupo de pessoas se juntou e resolveu
colocar no mundo cooperativas de crédito rural solidário, constituídas, geridas e
administradas por agricultores familiares.
A caminhada do Sistema Cresol contou, desde a sua fundação, com vários
momentos de ação, momentos de reflexão, momentos de aprendizagem e de
(re)planejamento. O primeiro processo de Planejamento Estratégico Participativo
(PEP) aconteceu em 1998. Dois anos depois de primeira cooperativa abrir as
portas, dirigentes e associados, organizações parceiras e colaboradores reuniramse durante quatro dias para discutir sobre os rumos do Sistema e elaborar um
Plano de Ação para orientar o grupo nas atividades futuras da Cresol.
O segundo PEP aconteceu no final de 2001. Em dois encontros, de dois dias
cada, foram definidos seis grandes consensos e quatro áreas de ação prioritária
para o período 2002 a 2004.
Em 2004, dedicou-se novamente tempo e recursos à reflexão em seminários
estaduais e um seminário do Sistema como um todo. Neste momento, pouco
antes da comemoração dos 10 anos do Sistema, não se conseguiu chegar a um
consenso sobre o formato institucional e a política de parcerias. Logo em seguida
o Sistema passou a estruturar-se em duas Centrais de Crédito.
Cinco anos depois, em maio de 2009, na véspera da comemoração de 15 anos
de história, a direção da Cresol Baser considerou oportuno realizar novamente um
PEP e criou espaços para dedicar tempo à reflexão para sua realização.
O presente texto não aborda o conteúdo dos eixos norteadores para 2010 –
2015, recém aprovados pela Assembleia Geral de 2010 do Sistema, mas descreve
o processo percorrido durante a elaboração deste último PEP, e o que orientou o
desenho deste processo.
51

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

Alguns princípios
Um processo de Planejamento Estratégico Participativo (PEP) pode ser
conduzido de várias maneiras. O consultor Edgar H. Schein1 diferencia três modelos
com características distintas: o modelo especialista, o modelo médico-paciente e
o modelo da consultoria de processos.
O primeiro, está focado na compra de informação. Neste caso, o consultor é
encarregado ou empoderado para buscar e trazer informações ou conhecimentos
relevantes em nome do cliente. Contudo, uma vez que a tarefa for delegada, o
cliente se torna dependente daquilo que o consultor trará. Outro fator complicador
é que neste modelo existe a suposição sutil de que existe conhecimento “lá fora”
a ser trazido para o sistema-cliente e que essa informação, ou conhecimento,
poderá ser compreendida e usada pelo cliente. Geralmente, contudo, o conceito
de realidade “lá fora” é controverso nessas situações.
No modelo médico-paciente um ou mais gestores decidem trazer um consultor
para “um exame geral”, para descobrir se existe alguma área organizacional que
não está funcionando adequadamente e pode requerer maior atenção. Note-se
que este modelo coloca ainda mais poder nas mãos do consultor, pois é ele quem
faz o diagnóstico, prescreve e administra a solução. O cliente não só abdica da
responsabilidade de fazer o seu próprio diagnóstico – e dessa forma se torna ainda
mais dependente do consultor – como admite a intromissão de um estranho para
identificar problemas e resolvê-los.
No terceiro caso, a ênfase da consultoria está no “processo”, porque parte-se
do princípio de que o como as coisas ocorrem entre as pessoas e em grupos é tão
ou mais importante quanto o que é feito. O “como”, ou o “processo”, geralmente
comunica mais claramente o que nós realmente queremos dizer do que aquilo
que nós dizemos, diz Edgar H. Schein. A função básica da consultoria de processos
é gerar capacidade para diagnosticar e intervir construtivamente de modo
que os clientes fiquem mais capazes de continuar por si mesmos a melhorar a
organização. O consultor neste caso tem o papel de facilitador.
Em síntese, o especialista e o médico pretendem resolver o problema enquanto
a meta da consultoria de processos é aumentar a capacidade de aprender do
sistema-cliente, de modo que no futuro ele possa resolver os próprios problemas.
Na consultoria de processos as pessoas aprendem a diagnosticar e gerenciar as
próprias forças e fraquezas. Parte-se do princípio que somente eles vão saber o
que vai realmente funcionar em suas organizações, por isso a decisão sobre quais
alternativas implementar precisa permanecer nas mãos do cliente.
No modelo especialista e no modelo médico-paciente o foco do planejamento
estratégico está voltado para o produto final, um documento que orientará as
1 Edgar H. Schein, “Princípios da consultoria de processos, para construir relações que transformam”, 2008,
Editora Peirópolis.
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ações a serem executadas num determinado período no futuro. Na consultoria
de processos o foco está no caminho percorrido pelo qual as pessoas vão tendo
mais consciência sobre sua situação, desejos e vão assumindo responsabilidade
por suas escolhas.
Ou seja: “O processo de planejamento, como um processo de formação de
juízo em grupo, tem o papel de ajudar as pessoas a construir ou transformar suas
opiniões a respeito do contexto em que estão, melhorar julgamentos, aprofundar
opiniões, analisar alternativas, cogitar escolhas e tornar as análises e decisões mais
precisas e sábias. Com uma qualidade especial: toda pessoa participante deverá
formar a partir desse contexto uma opinião própria, autônoma, independente
do que for preciso vir a acontecer, sem, no entanto, estar isolada da opinião dos
outros. Esta é uma característica importante de um bom planejamento – ele
deve permitir que depois as pessoas trabalhem separadas, mas numa mesma
direção. Para que isso seja efetivo, é preciso que em cada um exista uma mesma
imagem do futuro desejado.”2 Foram os princípios do modelo de consultoria de
processos e a concepção de planejamento como ferramenta de aprendizagem que
orientaram o desenho do processo de elaboração do PEP do Sistema Cresol para o
período de 2010 – 2015. Buscou-se maximizar a participação dos cooperados em
todo o processo, envolvendo-os na busca das informações, no diagnóstico dos
dados levantados e na definição das prioridades para ações futuras. A construção
verdadeiramente coletiva é um desafio, que, quando é buscado, funciona como
uma “verdadeira escola de cidadania”, como relata Antonio Luiz de Paula e Silva.
“O planejamento é uma grande oportunidade para construir, rever ou desenvolver
a leitura da realidade pela organização. Todo juízo formado sobre o futuro da
entidade baseia-se, mais ou menos conscientemente, numa leitura explícita ou
implícita da realidade feita pelas pessoas”, escreve Antonio Luiz de Paula e Silva.

O desenho do processo de elaboração do PEP de 2010 - 2015
Primeira etapa: ouvir as preocupações e sugestões da base do Sistema: as
cooperativas Singulares
Durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2009, foram
realizados encontros de um dia e meio com todas as 73 cooperativas singulares
do Sistema. Para aumentar a oportunidade de aprendizagem, através da troca
de experiências, juntou-se em cada encontro duas (às vezes três) cooperativas,
geograficamente localizadas na proximidade uma da outra. Foram convidados
para estes encontros toda direção da cooperativa, o Conselho Fiscal, todos os
colaboradores/funcionários e os representantes de entidades parceiras locais. Na
média participavam entre 20 e 30 pessoas em cada encontro.
2 Antonio Luiz de Paula e Silva, “Utilizando o planejamento como ferramenta de aprendizagem”, 2003,
Global Editora e Distribuidora Ltda.
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A execução desta primeira etapa contou com quatro equipes internas, de três
pessoas cada - um diretor, um facilitador e um relator. A primeira equipe contava
com o presidente Vanderley Ziger, a facilitadora Flaviana Tubin e a relatora Leonette
Alves Netto. A segunda equipe era composta pelo diretor financeiro Flávio Marcos
da Silva, o facilitador Ari de David e a relatora Margot A. Valmorbida Freisleben. A
terceira equipe contava com o secretário Luiz Ademar Panzer, o facilitador Arni
D. Hall e a relatora Luiza Maria da Silva Rodrigues. A quarta equipe era composta
pelo diretor Luiz Ademir Possamai, o facilitador Adriano Michelon e a relatora
Analice Lourenci. O processo todo contou também com o acompanhamento pela
facilitadora Camie van der Brug, autora deste artigo.
A programação destes 35 encontros seguiu sempre o mesmo roteiro. Iniciouse com uma rodada de reconhecimento (com ou sem dinâmica, dependendo do
facilitador) em que cada um dizia o seu nome, função e brevemente falava das
expectativas em relação ao encontro. Após a introdução sobre o processo como
um todo (o que é o PEP, quais objetivos, como vai acontecer) partiu-se para uma
análise do ambiente externo. As relatoras haviam enviado, com antecedência,
um roteiro mínimo com alguns elementos a serem abordados nesta análise das
oportunidades e ameaças dentro da área de abrangência da cooperativa. Estas
análises geralmente foram feitas e apresentadas por alguém da EMATER, o
secretário de Agricultura do município ou um dirigente da Cresol local.
Depois da apresentação e de uma rodada para esclarecer dúvidas, partiu-se
para um processo de diálogo em pequenos grupos por município, orientados por
algumas questões, como: “Quais são os pontos favoráveis para a atuação da Cresol,
quais as oportunidades no seu município?”, “Quais são os obstáculos, barreiras, o
que dificulta a atuação da Cresol neste município? Quais as ameaças?”. Os grupos
apresentaram seus debates, passando em seguida para a discussão em plenária,
para aprofundar e enriquecer a análise do contexto externo.
Um segundo momento era voltado para a análise do ambiente interno,
levantando pontos fortes e fracos de cada cooperativa. Estas apresentações foram
preparadas e apresentadas por um diretor ou funcionário da Cresol local. Em
seguida realizou-se novamente diálogos em pequenos grupos, por cooperativa,
apresentando os resultados na plenária, para um debate com o grupo todo.
Um terceiro e o último momento do primeiro dia de encontro consistiu em uma
apresentação em que o diretor da Cresol Baser presente trouxe questões, que na
leitura da diretoria eram relevantes para o Sistema como um todo neste momento.
Falou-se nesta apresentação da missão e dos valores que orientam o Sistema, das
tendências na conjuntura atual na agricultura familiar, sobre a relação entre crédito
e desenvolvimento, as parceiras, a formação, o papel das instâncias (Singular, Base
Regional, Central Baser), sobre a gestão financeira e sobre a expansão do Sistema
(dentro da atual área de abrangência e para fora dela).
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No segundo dia todos estes temas trazidos pela Baser foram debatidos
e aprofundados em pequenos grupos. Dependendo do número de pessoas
presentes e da dinâmica local, os grupos trabalharam em cima de um ou mais
temas. Encerrou-se o encontro com as apresentações dos resultados dos debates
nos grupos e um debate em plenária.
Concluiu-se a primeira etapa com a sistematização por tema dos debates e
sugestões dos representantes das cooperativas singulares. A direção da Cresol
Baser debateu sobre estas sistematizações, sintetizando as questões chaves para
o Sistema como um todo.
Segunda etapa: ouvir as preocupações e sugestões da Cooperativa
Central Baser
A segunda etapa, realizada no dia 12 de fevereiro de 2010, estava voltada
para o aprofundamento da análise dos funcionários e diretores da Central Cresol
Baser em relação ao momento atual e os desafios para os próximos cinco anos. A
preparação e o encontro contaram com a facilitação do assessor Dirceu Basso. Foram
realizadas apresentações por todas as áreas internas da Cresol Baser (Institucional,
Carteira Operacional, Carteira Estratégica, Recursos Humanos, Jurídica, Auditoria,
Monitoramento, Comunicação, Controladoria, Serviços (cartão) e Gestão de Risco
(G28) e as entidades a ela ligada, CRESOLTEC, CRESOL SEGUROS e INFOCOS.
Depois de concluir este panorama interno apresentou-se a sistematização dos
debates realizados nos encontros das singulares. Em seguida debateu-se em grupos
e na plenária sobre a Gestão Institucional, a Gestão Financeira e a Gestão Estratégica.
Concluiu-se a segunda etapa com uma sistematização dos elementos chaves
que foram levantados. A sistematização da primeira e da segunda etapa serviu de
subsídio para a preparação da terceira etapa, o encontro com representantes de
todo o Sistema.
Terceira etapa: debater as questões chaves com representantes de todo
o Sistema
No terceiro momento da construção coletiva do PEP 2010 – 2015, reuniramse em Curitiba, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2010, em torno de 200 pessoas,
representantes de todo o Sistema. Estavam presentes todas as direções e equipes
das nove Bases Regionais, duas pessoas por cooperativa (2 diretores ou 1 diretor e 1
funcionário) e representantes de todas as áreas da Central Cresol Baser. A preparação
e o encontro contaram novamente com a facilitação do assessor Dirceu Basso.
Iniciou-se com um resgate do que veio da primeira e da segunda etapa. Depois
construiu-se uma análise da conjuntura macro, através de três contribuições externas.
Assis Miguel do Couto, agricultor familiar, sócio fundador do sistema Cresol e
neste momento deputado federal, abriu o bloco socializando uma leitura macro
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das tendências no desenvolvimento da agricultura familiar, apontando os maiores
desafios no contexto atual, para o setor em geral e para o Sistema Cresol em especial.
Em seguida assistiu-se o vídeo da aula “Desafios e Oportunidades para o
Sistema Cresol”, que fez parte do Curso Gestão em Cooperativismo (2009), em
que o professor Gilson A. Bittencourt, vinculado ao Ministério da Fazenda, faz uma
leitura dos desafios que o Sistema enfrentará no futuro próximo.
Concluiu-se a análise da conjuntura atual com uma explanação de Mônica
Schröder, vinculada à Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério de
Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA). Ela falou sobre os avanços, oportunidades e
contradições nas políticas públicas para pequenos municípios e agricultura familiar.
Ainda na plenária, diretores e assessores fizerem várias falas contextualizando
e provocando reflexões para os debates nos grupos - “Somos um instrumento
com capacidade para induzir ao desenvolvimento?”, “Com quem vamos construir
relações de poder a fim de atender nossas demandas (nossa missão)?”.
Falou-se da gestão centralizada, focada no crescimento e baseada no
conhecimento tecnológico versus a gestão descentralizada; focada para o
desenvolvimento e baseada no diálogo de saberes (da experiência dos agricultores
familiares e tecnológico). “Analisando os resultados e as consequências de cada
um dos tipos, que aspectos a Cresol Baser deve considerar em seu desenho de
gestão institucional nos próximos cinco anos?”.
Em seguida, trabalhou-se em cinco grupos as questões chaves, focadas na
missão, no tema “Agricultura Familiar, Cooperativismo e Desenvolvimento”, e no
Modelo de Gestão do Sistema.
No segundo dia, concluíram-se os debates em plenária dos trabalhos de grupo
do dia anterior e partiu-se para um novo bloco de questões vinculadas ao eixo
financeiro, à carteira de crédito e à carteira estratégica. Novamente diretores e
assessores introduziram os temas, ligados às áreas sob sua responsabilidade, com uma
contextualização e provocação para os debates em grupos. As questões orientadoras:
“Que políticas preventivas, ou seja, ações pré-crédito podem ser assumidas e/ou
reafirmadas no processo de liberação do crédito?”, “Há um conjunto de jurídicas
(cooperativas de produção, comercialização, agroindústrias,...) que demandam
de crédito de alto valor junto às cooperativas Cresol. Como se dá a análise desses
créditos?”, “Como adquirir conhecimento do mercado futuro?”. Cada grupo trabalhou
dois temas e apresentou suas análises, decisões e sugestões na plenária para debate
com o grupo todo, definindo os eixos norteadores para 2010-2015.
Quarta etapa: debate sobre principais eixos do PEP durante as PréAssembleias
Durante o mês de março de 2010 a Cresol Baser reuniu as nove Bases Regionais
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e as cooperativas singulares a elas filiadas em quatro pré-assembleias, no primeiro
juntando as duas Bases de Santa Catarina, no segundo juntando as Bases Fronteira,
Oeste, Iguaçu e Noroeste, a terceira aconteceu na Base Sudoeste e a última juntou
as Bases Centro, Norte e Vale do Ribeira.
No bloco sobre as relações institucionais dedicou-se bastante tempo a uma
apresentação dos eixos centrais do PEP para o período de 2010 à 2015. Em seguida,
discutiu-se em grupos como cada um avaliou o processo do PEP, quais foram os
principais problemas e entraves, onde precisa melhorar e quais as sugestões.
Validou-se o processo, a metodologia usada, os resultados. Elogiou-se a
descentralização do processo, a condução dinâmica e interativa, a atenção para
a diversidade regional. Sentiu-se a necessidade de aprofundar melhor alguns
assuntos como a distribuição do público rural/urbano, a organização da prestação
de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), o Plano de Cargos e
Salários para diretores. Lamentou-se que em alguns encontros houve pouca
participação das entidades parceiras. Solicitou-se que o PEP se torne algo ordinário
a ser executado a cada cinco anos, com acompanhamento e avaliações durante o
período de execução.
Quinta etapa: aprovação do documento final durante a Assembleia Geral
Ordinária da Cresol Baser
“Na verdade isso aqui é uma grande festa da democracia”, declarou um dos
dirigentes da Cresol na abertura da Assembleia Geral do Sistema, que ocorreu em
30 de março de 2010. O documento final do PEP foi lido na íntegra. Em uma rodada
de perguntas levantou-se questões relacionadas à combinação dos princípios
da verticalidade e da horizontalidade no desenho organizacional da Cresol,
aprofundou-se a compreensão do público a ser atendido (incluindo o assalariado
rural), e levantou-se a necessidade de aprofundar durante 2010 se é desejável limitar
o número de PAC’s por cooperativa em função da capacidade de controle social.
Destacou-se ainda que a assembleia concorda com a orientação de contratar
pessoas qualificadas para trabalhar na área de produtos e serviços com o acréscimo
de que estes profissionais também tenham conhecimento sobre cooperativismo
e agricultura familiar. Acordado de levar em consideração estes elementos o
documento foi aprovado por unanimidade.
Avaliação do processo
Na avaliação dos cooperados a ênfase está na oportunidade de participar,
no entrosamento entre todos, na linguagem acessível, no vínculo entre a
realidade vivida e os assuntos debatidos durante os encontros. Reproduzimos
aqui algumas declarações: “Positivo foi a discussão e o entrosamento entre todos”,
“O debate foi variado e amplo, vejo que assim debatendo se encontra soluções para
várias questões no mesmo momento”, “Metodologia boa, pois foi nos debates dos
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pequenos grupos que houve exposição de idéias”, “Gostei da democracia com que
todos os temas foram tratados, respeitando todas as opiniões”, “Os debates em
grupos precisam ser mais difundidos por aqui”, “Tivemos a liberdade de dar nossas
opiniões”, “Foi positivo conhecer melhor as cooperativas e a realidade que nos
cerca”, “Discutimos nossa realidade e nossos problemas”, “Os temas debatidos vão
abrindo mais a visão de quem participa”.
Percebeu-se, nos encontros realizados nas cooperativas singulares, que a
maioria dos quadros das Cresol tem pouco conhecimento preciso da realidade
onde estão inseridos. Muitas apresentações do ambiente externo traziam
novidades/surpresas para os próprios sócios. Há uma necessidade de maior
clareza sobre potencialidades e limites em cada município e área de abrangência.
Espera-se que o processo da elaboração do PEP tenha despertado a curiosidade
e a vontade de levantar e analisar dados a respeito do contexto, possibilitando
uma interação maior entre demandas existentes e o desenvolvimento de serviços
adequados para suprir estas demandas.
Outra constatação levantada pelos participantes foi de que a cultura de planejar
e avaliar ainda é pouco orgânica ao Sistema. Os cooperados relatam: “Considero
negativo termos estes encontros só de vez em quando”, “Deveria que acontecer ano
a ano”, “É preciso fazer com mais frequência estes encontros, alguns elementos de
estrangulamento da cooperativa parte de cada município”, “Dá para ampliar este
debate nas comunidades”. E sugeriram: “Daqui um ano avaliar os avanços”.
O período entre um e outro exercício de planejamento estratégico é relativamente
grande, dificultando que os eixos norteadores estejam presentes no dia-dia de
quem trabalha na cooperativa. Em quase todos os encontros nas Singulares estavam
presentes somente uma ou duas pessoas que tinham participado do PEP anterior,
em 2004. Muitos dos dirigentes e colaboradores atuais não ajudaram a construir o
Sistema, conhecem pouco da sua origem, das raízes.
Hoje o Sistema compartilha uma marca única, mas é de fundamental
importância que ele também compartilhe uma mesma concepção de Sistema.
Para isso, é necessário realizar com mais frequência, com calma e com qualidade,
encontros de reflexão aprofundada. Com o ritmo frenético do cotidiano da Cresol,
em todas as suas instâncias, é importante ter o cuidado de dar a estes momentos a
devida atenção. É muito grande risco de tratar estes encontros apenas como “mais
uma agenda a ser cumprida”, “mais uma atividade operacional a ser executada”.
No entanto, o PEP não é operacional, é um momento de parada, de reflexão.
Trocar uma roda de um carro em andamento é muito difícil. É importante levar
em consideração a época do ano (picos em atividades agrícolas, como plantio
e colheita, dificultam a participação) e agendar os encontros com antecedência
para uma boa preparação de todos os participantes. Mesmo assim, nenhuma
metodologia faz milagres, é o envolvimento de corpo e alma de todos que define
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a qualidade do material construído. Com uma frequência maior e dedicação séria
de tempo, aos poucos estes encontros podem ganhar em termos de qualidade.
Ainda, o papel dos facilitadores é fundamental para poder focar e aprofundar
os debates e evitar depoimentos muito genéricos. Um dos pontos fortes da Cresol
que foi levantado era: fornecer crédito para agricultores familiares. É verdade e é
um ponto importante, mas é muito genérico. Todas as cooperativas do Sistema
Cresol fazem isso, portanto, não aponta para um ponto forte em específico. Os
facilitadores podem, nestes casos, ajudar o grupo a olhar para dentro de si mesmo,
para as condições quanto a capacidade humana, os procedimentos internos, as
relações e os recursos financeiros.
O mesmo vale para um dos pontos fracos da Cresol que foi identificado: a
inadimplência. É um ponto fraco e é importante, mas novamente muito genérico
para ser útil no PEP. Inadimplência na verdade é uma consequência de um ou mais
outros pontos fracos. É importante olhar para isso de forma sincera e aberta (para
isso é preciso apoio dos facilitadores). Por exemplo, “nossa cooperativa tem uma
inadimplência alta porque nos não temos um comitê de crédito’, ou, “nós temos
um comitê de crédito, mas uma vez feita a análise sempre vem o presidente e
passa por cima do que o comitê aconselhou”. Ou ainda, “temos um comitê de
crédito que funciona que é uma beleza, mas tivemos estes e estes contratempos e
por isso nossa inadimplência está alta”.
Espera-se que o ambiente colegial e aberto em que o PEP foi construído possa
servir de estímulo para continuar com a organização de encontros voltados ao
diálogo franco - quanto mais detalhados e precisos forem os dados levantados,
quanto mais a análise da realidade puder promover o auto-conhecimento e a
“respons-abilidade”, ou seja, a habilidade de responder, de encontrar a resposta
mais adequada para cada situação.
Coragem para criar e recriar
Andreas Drosdek nos lembra: “Já Einstein previa: “Os problemas que existem no
mundo não podem ser resolvidos a partir dos modos de raciocínio que deram origem
aos mesmos.” (...) Consequentemente, não terá outra saída além de seguir o conselho
de Immanuel Kant: “Tenha coragem de se servir de sua própria inteligência.”3
Criar a coragem de se servir da própria inteligência para desenvolver raciocínios
novos e usar nosso pensar, sentir e querer para criar algo novo, inovar o existente
e transformar as relações, é um belo desafio. Em essência é isso que o Sistema
Cresol buscou no decorrer da elaboração do PEP 2010 – 2015. “Um dos grandes
desafios (...) não é criar uma boa missão, mas sim tomar maior consciência dela”,
segundo Antonio Luiz de Paula e Silva.

3 Andreas Drosdek, “Sócrates – O poder do não-saber”, 2008, Vozes
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Encontros como os realizados durante a elaboração do PEP têm “um efeito
nutridor do impulso expresso na missão da entidade”. Com as energias renovadas,
o Sistema Cresol vai comemorar seus 15 anos e seguir seu caminho. Um caminho
que está sendo trilhado a cada dia através de ações, reflexões, momentos de
aprendizagem e de (re)planejamento.
Uma organização é algo vivo, dinâmico e com o andar do tempo a estruturação
da organização tem que ser alterada para facilitar o cumprimento da missão e a
implementação da estratégia. É um processo contínuo. Como dizia Paulo Freire,
“Aprender é um exercício constante de renovação. Aprender é sentir-se humildemente
sabedor de seus limites, mas com a coragem de não recuar diante dos desafios.
Aprender é debruçar-se com curiosidade sobre a realidade. É reinventá-la com soltura
dentro de si. Aprender é conceder lugar a tudo e a todos. É recriar o próprio espaço.
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Capítulo II
O Cooperativismo
como Agente de
Desenvolvimento
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Características empreendedoras dos dirigentes
de Cooperativas Singulares de Crédito Rural do
Sistema Cresol
Róberson Artifon Fiera
Ivanira Correia de Oliveira

Atualmente o empreendedorismo está presente nos centros de pesquisa, em
universidades, escolas e organizações de um modo geral. Coerentemente a esse
assunto, também as cooperativas de crédito rural, como instituições financeiras,
surgiram devido ao empreendedorismo dos seus fundadores.
O Sistema Cresol é um conjunto de cooperativas de crédito rural constituído e
dirigido por agricultores familiares, formado pelas Cooperativas Singulares (Cresol
local), duas Centrais de Crédito e Bases de Serviço Microrregionais, articuladas entre
si. Tem um caráter financeiro, mas visa à interação solidária entre os associados e
entre as cooperativas.
As cooperativas que compõem o Sistema Cresol são instituições democráticas,
administradas por agricultores familiares e articuladas com os movimentos
populares. Por isso, a questão do empreendedorismo é importante para o
desenvolvimento do Sistema.
O empreendedorismo começa com o saber ser, o que significa que ele nasce
e se desenvolve a partir de culturas regionais e locais. É o que se tem verificado
nas cooperativas, onde o espírito empreendedor de dirigentes é importante
para o desenvolvimento e crescimento de todos os envolvidos, contribuindo
decisivamente para a edificação de uma sociedade mais solidária, mais humana
e mais próspera.
Dentro desse contexto, o objetivo geral deste estudo foi conhecer
características empreendedoras e aspectos administrativos dos atuais dirigentes
das cooperativas singulares do Sistema Cresol, filiadas à Cooperativa Central de
Crédito Rural com Interação Solidária – Central Cresol Baser, sediada em Francisco
Beltrão/Paraná. Foi definido também como objetivos específicos mostrar o perfil
e identificar características empreendedoras dos dirigentes das cooperativas
singulares do Sistema Cresol, filiadas a esta Central.
A metodologia para o desenvolvimento do estudo é classificada, quanto à
abordagem, como pesquisa qualitativa e quantitativa. Em relação aos objetivos é
descritiva e exploratória, quanto aos procedimentos técnicos, caracteriza-se como
pesquisa bibliográfica. Para coleta dos dados foi utilizado questionário, o qual
levantou informações a respeito de aspectos empreendedores e administrativos
dos dirigentes das unidades singulares do Sistema Cresol.
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Sistema Cresol, surgimento, organização e finalidades
A partir da década de 1980 quando a economia brasileira estava em recessão,
com altas taxas de juros, redução da liquidez de crédito rural e consequente
estímulo ao cooperativismo de crédito, os pequenos agricultores que resistiam
e lutavam para serem sujeitos em um projeto de desenvolvimento sustentável,
originário da necessidade de acesso ao crédito, decidem buscar alternativas para
viabilizar suas propriedades rurais.
Nas regiões Sudoeste e Centro-Oeste do Paraná, organizações de agricultores
que estruturaram Fundos de Créditos Rotativos financiados por uma Instituição
Religiosa da Alemanha (Projeto MISEREOR) e também em função da necessidade
da criação de instituições de créditos que pudessem acessar, canalizar e tornar o
crédito menos burocrático, administrar os recursos de poupança dos agricultores
e ainda prestar outros serviços financeiros, fez com que em 1995 fossem criadas
cinco primeiras cooperativas do Sistema Cresol, que entraram em funcionamento
em 1996 (CRESOL, 2002).
A Central Cresol Baser, inicialmente uma Base de Serviços, hoje integrada em
rede com as Cooperativas Singulares filiadas, presta suporte de normatização,
contabilidade, informática, assessorias na gestão dos recursos financeiros
destinados aos agricultores familiares, bem como a interlocução com outras
organizações, bancos e Governos, inclusive de outros países, através de
intercâmbios e convênios.
O Sistema Cresol, a partir de outubro de 2004, está estruturado em duas Centrais
de Crédito: a Central Cresol Baser, com sede em Francisco Beltrão/PR, e a Cresol
Central com sede em Chapecó/SC. A Central Cresol Baser, em 31 de dezembro de
2008, estava estruturada com nove Bases Regionais de Serviço e 75 cooperativas
singulares, sendo 60 no Paraná e 15 em Santa Catarina. O quadro social é composto
por 62 mil agricultores familiares de 136 municípios dos dois estados de abrangência.
Como todas as cooperativas de crédito, o Sistema Cresol é uma organização
financeira amparada pela Lei 5.764 e pelas Resoluções 2.554 e 2.771 do Banco
Central do Brasil (BACEN). Além destas legislações, o funcionamento do Sistema
também é regido pela Constituição Federal, Normas do Banco Central (NBC)
contidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e no Manual de Normas Internas (MNI),
normativos que disciplinam o funcionamento do Sistema Financeiro, Estatuto
Social e Regimento Interno das Cooperativas e da Cresol Baser, normas específicas
para repasse de créditos rurais e normas internas do próprio Sistema Cresol.
O Sistema Cresol é uma instituição formal destinada a facilitar o acesso ao
crédito, canalizar recursos e desburocratizar os créditos rurais, sejam eles locais,
estaduais, nacionais, ou até mesmo os recursos internacionais, desde que visem
viabilizar a agricultura familiar e contribuir para o desenvolvimento sustentável.
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Quando o Sistema Cresol foi criado, buscou-se dar o máximo de autonomia
para as cooperativas locais, deixando para a estrutura central (Cresol Baser) a
responsabilidade de desenvolver as atividades que não poderiam ser executadas
pelas cooperativas locais, seja pelo seu alto custo unitário e sua amplitude, como
pela necessidade de padronização e representação política do Sistema. Com
o acúmulo de experiências e a ampliação do número de cooperativas locais,
cada vez mais distantes da sede da Cresol Baser, esta estrutura organizacional
tornou-se frágil, não atendendo às demandas crescentes e diversas exigidas pelas
cooperativas locais, principalmente garantir a manutenção dos princípios para
qual o Sistema Cresol foi criado.
Uma nova estrutura organizacional tornou-se necessária, considerando a
ampliação do Sistema Cresol e a diversidade de serviços que começaram a ser
incorporados. Em maio de 1999, a Resolução 2.608 do BACEN impôs uma série
de restrições às cooperativas de crédito, dando algumas “vantagens” para as
cooperativas de crédito filiadas a uma Central de Crédito. Como as diferenças
operacionais e estatutárias eram pequenas entre uma cooperativa central de
serviços e uma cooperativa de crédito, em setembro do ano de 2000, a Central de
Serviços é transformada em Central de Crédito.
Em novembro de 2004 foi constituída mais uma central de crédito, localizada
em Chapecó/SC, a Cresol Central, atendendo as cooperativas do Rio Grande do Sul
e parte das cooperativas de Santa Catarina.
A nova estrutura está baseada nos mesmos princípios que nortearam a
criação do Sistema Cresol e em moldes de gestão modernos, transparentes,
rápidos e eficientes, buscando conciliar a missão das cooperativas locais com a
descentralização e democratização das decisões sem, no entanto, perder o espírito
cooperativista e solidário do Sistema como um todo.

Universo da pesquisa, amostra e análise dos resultados
A coleta de dados foi desenvolvida por meio de um questionário com
questões fechadas, abordando aspectos empreendedores. Antes da utilização
do questionário, realizou-se um pré-teste com cinco pessoas para verificar a
necessidade de reformulações. Após algumas adequações, os questionários
foram distribuídos pelo pesquisador, durante o seminário sobre Sustentabilidade
Financeira do Sistema Cresol, realizado no dia 10 de junho de 2009. Na ocasião,
estavam reunidos os 75 diretores presidentes das cooperativas singulares filiadas
à Cooperativa Central Cresol Baser, que compreendem universo da pesquisa.
Dos questionários distribuídos, 62 foram devolvidos, o que correspondeu a
86% da população pesquisada. Os dados são apresentados na seguinte sequência:
perfil dos dirigentes, fatores que motivaram o dirigente para a aceitação do cargo,
características empreendedoras e habilidades administrativas.
Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

64

Os dirigentes das cooperativas singulares em sua maioria são homens (90%)
com idade entre 20 e 60 anos. A concentração de idade está na faixa de 31 a 40
anos. O tempo médio de cooperado é de 7,7 anos.
Ser associado é um requisito básico para exercer a função de dirigente nas
cooperativas singulares do Sistema Cresol. Dessa forma, o diretor da cooperativa
singular é um agricultor familiar. De acordo com o Estatuto Social das singulares, a
eleição ocorre a cada três anos, observada a obrigatoriedade de renovação, de no
mínimo um terço de seus membros a cada eleição. A eleição ocorre em Assembléia
Geral Ordinária, em que as cooperativas singulares (pessoas jurídicas constituídas)
filiadas à Central têm direito a voto.
Para Schroeder (1999), na agricultura familiar os pequenos agricultores trabalham
basicamente com a mão-de-obra da própria família. No Brasil, representam cerca
de 80% dos estabelecimentos agropecuários e se veem desprovidos do acesso ao
crédito, tendo em vista o baixo acúmulo de capital dessa classe que os impossibilita
de gerar rendas expressivas para contribuir com o cenário econômico do país. Dessa
forma, não seriam eles interessantes para o modelo capitalista vigente.
Segundo Lamarche (1993), entende-se por agricultura familiar como uma
unidade agrícola, basicamente administrada e operacionalizada pela mão de obra
familiar, onde capital e trabalho andam juntos. De acordo com o autor, a exploração
familiar, corresponde a uma unidade de produção agrícola, onde propriedade e
trabalho estão intimamente ligados à família. A interdependência desses três fatores
no funcionamento da exploração engendra necessariamente noções mais abstratas
e complexas, tais como a transmissão do patrimônio e a sua reprodução.
A maioria dos dirigentes foi capacitada para a função por meio de organizações
cooperativas (84%), apenas 3% em universidades, 5% por experiência profissional
e 8% deles não tiveram qualquer tipo de aprendizado para a função.
Quanto ao grau de escolaridade, observou-se que apenas 10% dos dirigentes
possuem curso superior completo (3ºgrau), 10% possuem curso superior
incompleto, 27% concluíram ensino médio (2ºgrau), 19% possuem ensino médio
incompleto e 34% possuem apenas ensino fundamental (1ºgrau). Verificou-se que
82% dos entrevistados não tiveram experiências anteriores em gestão. Isso reflete
em outra questão do questionário, na qual a necessidade de auxílio técnico para
tomada de decisão foi demonstrada por 95% do público pesquisado.
Na sequência são apresentadas as motivações dos atuais dirigentes para o
cargo que ocupam. Alguns fatores levam as pessoas a exercer determinado cargo
ou função, neste caso procurou-se identificar quais os fatores que levaram o
associado ao cargo de diretor. Os resultados estão na tabela abaixo.
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Fatores que motivaram ao cargo de dirigente das cooperativas singulares
Fatores

Sim

Não

Não sei

Total

Necessidade de provar capacidade a outras
pessoas

29%

60%

11%

100%

Necessidade de realização

68%

32%

0%

100%

Necessidade de retorno financeiro

34%

63%

3%

100%

Necessidade de ajudar os outros (cooperar)

95%

3%

2%

100%

Necessidade de estar sempre informado sobre o
mercado financeiro

66%

29%

5%

Necessidade de estar sempre informado sobre a
cooperativa

74%

26%

0%

Mudança no estilo de vida

39%

55%

6%

100%

Necessidade de reconhecimento

39%

51%

10%

100%

Necessidade de aprendizado contínuo

74%

20%

6%

100%

100%
100%

Fonte: Pesquisa com dirigentes de cooperativas do Sistema Cresol, 2009.

Para 60% dos entrevistados a necessidade de provar sua capacidade a outras
pessoas não foi o motivo para desejar o cargo de dirigente, 11% responderam
que não sabiam se esse foi ou não um motivo para condução ao cargo, porém
29% disseram sim. Neste aspecto é interessante a definição de Bittencourt (1999)
sobre o cooperativismo, como sendo a união de pessoas visando o bem comum
e que atuam de forma solidária, igualitária, com justiça e ética, reunidas em uma
sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica própria, as cooperativas são
constituídas para prestar serviços aos associados.
Analisando essa questão dentro do contexto do cooperativismo, o aspecto
observado pode ser uma característica do cooperado, já que quem assume cargos
dessa natureza, em geral tem interesse em cooperar e ser útil à cooperativa e aos
cooperados e não para provar capacidade para outras pessoas.
Quanto à necessidade de realização e retorno financeiro, verificou-se
que para 68% a necessidade de realização os motivou ao cargo e o retorno
financeiro foi o motivo para 63% deles. Segundo Dolabella (1999a), o
empreendedor é aquele indivíduo motivado pela auto-realização, desejoso
de assumir responsabilidades e independência. Embora busque ter satisfação
financeira, considera irresistível assumir novos desafios, estando sempre
propondo novas idéias, que são seguidas pela ação. O dinheiro é visto pelo
empreendedor como uma medida de desempenho, como meio para realizar
os seus objetivos, mas raramente como objetivo em si mesmo. O resultado
mostra que parte dos dirigentes tem pouca ambição.
A necessidade de prosperidade, crescimento e ganho econômico é algo que
vem de dentro da pessoa, algo profundamente arraigado em sua forma de pensar,
sendo processado instantânea e inconscientemente toda vez que uma pessoa
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vê, ouve ou experimenta algo e, como resultado deste processamento, expõe
uma visão positiva ou negativa através de um estilo comportamental. O estilo
comportamental do líder é como ele atua e seus valores são seus paradigmas de
pensamento (SEVERO, 2003).
Verificou-se que para a maioria, 95% dos entrevistados, o que os levou ao cargo
foram motivações cooperativistas. Isso é importante, sugere que os dirigentes
conhecem a visão do Sistema Cresol de comprometimento com o agricultor,
através de processos solidários e administrados pelos próprios agricultores
familiares. A resposta não diz que a necessidade de ajudar é uma característica
empreendedora, mas carrega alguma orientação empreendedora, pois, segundo
Dolabella (1999a), o empreendedorismo deve conduzir ao desenvolvimento
econômico, gerando e distribuindo riquezas e benefícios para a sociedade. Nesta
questão, a cooperação é um princípio fundamental para o desenvolvimento dos
participantes da cooperativa, bem como da região onde atua.
Observou-se que a necessidade de informação sobre mercado financeiro
e o segmento cooperativista foram motivadoras para apenas 66% e 74% dos
respondentes, respectivamente. Tais resultados mostram que parte dos dirigentes
não possuía interesse por temas muito relevantes para o desempenho da função.
O ideal, contudo, é que todo associado que assuma o cargo tenha interesse
e conhecimento do assunto e seja preparado para tal. Para o Sistema Cresol
o resultado destes questionamentos é interessante no sentido de auxiliar na
prevenção de fatos ocorridos no passado, conforme comenta Schroeder (1999):
as cooperativas de crédito tiveram, desde a sua origem até os anos sessenta, um
grande desenvolvimento, mas problemas administrativos contribuíram para criar,
a partir dos anos de 1950, uma situação de desconfiança para o cooperativismo de
crédito no Brasil e desvirtuou seus próprios propósitos iniciais.
Para a maioria dos dirigentes, um dos fatores que os levou ao cargo não foi
necessidade de mudança de estilo de vida (55%) e tampouco a necessidade
de reconhecimento (51%). As teorias motivacionais, chamadas de teorias de
conteúdo, têm como foco o que motiva as pessoas. Para a Teoria da Hierarquia das
Necessidades de Maslow (MASLOW apud SILVA, 2001), de acordo com uma escala
hierárquica de prioridades, os “indivíduos se comportam no sentido de suprir as
suas necessidades mais imediatas”. São as seguintes necessidades: fisiológicas, de
segurança, sociais, de estima e de autorrealização. Com base nesta Teoria, nota-se
que aproximadamente a metade dos pesquisados, no início da função, não tinha
atingido a hierarquia das necessidades de estima, aquela pela qual o indivíduo
se vê e se avalia. Para 39% deles, essa necessidade estava satisfeita. Segundo
Silva (2001), a satisfação da necessidade de estima conduz a sentimentos de
autoconfiança, de valor, de capacidade e de poder.
Quanto à necessidade de aprendizado contínuo, observou-se que 74% dos
entrevistados destacaram que esse foi um dos fatores de motivação para o
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cargo. Considera-se essa motivação importante, pois o aprendizado contínuo
é determinante para a continuação de um negócio. Para o Sebrae (2003)
muitos negócios já nascem mortos por não terem em seu interior uma visão de
aprendizado pré-estabelecida. O aprendizado é um processo que compreende a
visão, a criação, o funcionamento e a monitoração da organização.
Considerando todos os fatores motivacionais, observou-se pouca motivação
para o cargo, apenas a necessidade de cooperar foi uma necessidade compartilhada
por 95%. As demais necessidades eram sentidas por no máximo 74% dos dirigentes.
A falta ou baixo nível motivacional é preocupante, pois, segundo Silva (2001),
a motivação encoraja as pessoas ao direcionamento de esforços para atingir os
objetivos da organização.
A seguir, são apresentadas e analisadas as características empreendedoras dos
dirigentes, as quais foram referenciadas por Dolabela (1999b) e Sebrae (2003).
Características empreendedoras percebidas pelos dirigentes de cooperativas singulares
Características

Sim

Não

Não sei

Total

Desejo de poder

8%

87%

5%

100%

Aceitar e assumir riscos moderados

85%

10%

5%

100%

Autoconfiança

82%

13%

5%

100%

Boa reputação

85%

3%

11%

100%

Capacidade de aprender

95%

3%

2%

100%

Centralizador

11%

81%

8%

100%

Compartilhar conhecimentos

98%

2%

0%

100%

Comprometimento (envolvimento pessoal)

87%

5%

8%

100%

Comunicativo

79%

16%

5%

100%

Criatividade/originalidade

76%

8%

16%

100%

Ética (respeito)

98%

0%

2%

100%

Dedicação

95%

2%

3%

100%

Determinação

95%

2%

3%

100%

Estabilidade emocional

71%

16%

13%

100%

Experiência na função

77%

18%

5%

100%

Facilidade de adaptação a novas situações

85%

10%

5%

100%

Iniciativa

89%

5%

6%

100%

Intuição

63%

19%

18%

100%

Liderança

90%

5%

5%

100%

Motivação para mudanças

89%

6%

5%

100%

Persistência quando tem dificuldade

94%

5%

2%

100%

Responsabilidade

100%

0%

0%

100%
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Características

Sim

Não

Não sei

Total

Saber negociar

89%

3%

8%

100%

Visão do negócio

82%

8%

10%

100%

Gosto do que faço

92%

2%

6%

100%

Fonte: Pesquisa com dirigentes de cooperativas do Sistema Cresol, 2009.

A análise da Tabela 2 será desenvolvida, iniciando pelas características mais
fortes, ou seja, aquelas que tiveram frequências mais elevadas.
Os respondentes disseram que são pessoas éticas, responsáveis e
compartilham seus conhecimentos. Estas foram características de maior
destaque, o que são dados muito importantes, pois todas as organizações devem
ter seus princípios éticos e na Cresol não é diferente. Para Silva (2001), “a ética é
uma necessidade em todos os níveis da organização desde a alta administração
até os empregados operacionais”. Compartilhar conhecimentos é importante,
principalmente para associados em uma cooperativa.
Em segundo lugar estão capacidade de aprender, dedicação, determinação
e persistência, citada por 95% dos respondentes. Capacidade para aprender
continuamente é fundamental para o bom desempenho da função, da mesma
forma, a dedicação. A determinação e a persistência ajudam a superar os
obstáculos e dificuldades que normalmente ocorrem na organização. Em terceiro
lugar, 92% dos dirigentes responderam que gostam do que fazem.
Segundo os dirigentes 90% deles possuem liderança. A iniciativa, motivação
para mudança e saber negociar, são características apontadas por 89%. A liderança
motiva a equipe de trabalho e a iniciativa é necessária no desempenho de qualquer
função, principalmente para aqueles que exercem a liderança. A adaptação para
mudar é necessária, pois administrar um negócio é um processo dinâmico.
O Sebrae (2003) destaca como um dos pontos fundamentais a negociação,
pois é entendida como a cooperação entre pessoas, parceiros, ou empresas,
para alcançar objetivos, de tal forma que todos saiam ganhando, e além do mais
negociar é uma atividade do dia a dia do empreendedor.
Observou-se que 87% dos dirigentes declararam ter comprometimento
com a cooperativa. De acordo com Dolabela (1999a), o comprometimento
muitas vezes exige sacrifícios pessoais ou despende esforços extraordinários
para completar uma tarefa, colabora com os empregados e parceiros ou se
coloca no lugar deles, se necessário, para terminar um trabalho e procura
manter os clientes satisfeitos.
Dos respondentes, 85% possuem as características de aceitar e assumir riscos
moderados e facilidade de adaptação às novas situações e boa reputação. Referindose às duas primeiras, 10% dos dirigentes disseram não possuí-las. De acordo com
69

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

Dolabela (1999b), é fundamental calcular riscos para saber onde, como e quando
deve arriscar para fazer sua empresa crescer. Aprender a correr riscos calculados
significa avaliar as alternativas, reduzir os riscos e controlar os resultados.
A facilidade de adaptação é uma competência para o sucesso empresarial
(SILVA, 2001). A boa reputação é importante para que o dirigente seja respeitado
pelos demais associados.
A autoconfiança e a visão de negócio foram apontadas por 82% dos
entrevistados como sendo suas características. Para Severo (2003), todo líder é
um indivíduo confiante. Quanto à visão, Dolabela (1999b) diz que consiste no
desenvolvimento de atitudes, mas que na maioria das vezes a visão é estabelecida
empiricamente muitas vezes fora da realidade.
Ser comunicativo, criatividade, experiência na função e estabilidade emocional,
representam 79%, 76%, 77% e 71% respectivamente. A comunicação envolve
habilidade de falar e também de negociação e argumentação, importantes
para quem comanda uma organização. Quanto à criatividade Dolabela (1999b)
comenta que o empreender visa desenvolver e estimular a criatividade própria
para obter vantagem competitiva para produtos ou serviços.
Em relação à experiência na função, ela contribui para uma boa gestão,
principalmente no caso da cooperativa, onde os dirigentes não necessitam ter
formação superior, mas para isso precisam de formação continuada. A estabilidade
emocional é necessária, uma vez que o dirigente trabalha com pessoas e todo
momento está tomando decisões. Com esses dados, verifica-se que há certa
deficiência nesses aspectos, pois como tomadores de decisão, todos os dirigentes
deveriam possuir tais características.
Em relação à intuição, 63% responderam que sim, 19% responderam que
não e 18% não souberam responder. A intuição ajuda a tomar decisões, mas na
administração é importante que se tomem as melhores decisões. No caso das
cooperativas, é imprescindível que as decisões financeiras sejam com base em
informações contábeis e gerenciais para não comprometer os resultados.
As respostas negativas foram para centralizador, 81% dos respondentes não
se declararam centralizadores, 11% são centralizadores e 8% não sabem. Ser
descentralizador é uma característica importante para as lideranças.
A maioria, 87%, afirmou não ter desejo de poder, 8% têm e outros 5% não
sabem. Esta característica está associada à necessidade de estima, a qual envolve
sentimentos de confiança, de valor, de força, de utilidade (SILVA, 2001). Esta
variável foi observada anteriormente na Tabela 1.
Na tabela são apresentadas as habilidades administrativas, conforme respostas
dos dirigentes.
Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

70

Habilidades dos dirigentes das cooperativas singulares
Habilidades

Sim

Não

Não sei Total

Facilidade de relacionamento (governo, associados,
92%
parceiros)

8%

0%

Habilidade com as pessoas

95%

2%

3%

100%

Habilidade de organizar

79%

16%

5%

100%

Habilidade para fazer acompanhamento daquilo que foi
79%
planejado

11%

10%

Habilidade para identificar oportunidades e ameaças

79%

10%

11%

100%

Habilidade para identificar parcerias

89%

5%

6%

100%

100%

100%

Habilidade para identificar pontos fortes e pontos fracos 87%

5%

8%

100%

Habilidade para planejar

10%

10%

100%

80%

Fonte: Pesquisa com dirigentes de cooperativas do Sistema Cresol, 2009.

Observou-se que das diversas habilidades apresentadas na Tabela 3, segundo
os entrevistados, a maioria possui tais habilidades, uma vez que suas respostas
tiveram variação de 79% a 95% de respostas afirmativas. As duas primeiras
variáveis da Tabela mostram que são as habilidades mais frequentes, as duas
dizem respeito ao relacionamento com pessoas. De acordo com Dolabela (1999b)
o talento nos relacionamentos com pessoas é a característica mais importante
do empreendedor, pois envolve sociabilidade, cooperação, relações pessoais,
ascendência, estabilidade emocional e cuidado. O cuidado foi verificado na Tabela
2, a qual apresentou dados de que 85% dos dirigentes disseram aceitar assumir
riscos moderados. Isso é importante, pois empreendedores de sucesso não devem
assumir riscos que possam inviabilizar a continuidade da empresa.
Pelos resultados, as habilidades de organizar, acompanhar o que foi
planejado e habilidade para identificar oportunidades e ameaças podem ser
consideradas como habilidades mais fracas e que devem ser melhoradas. Como
foi apresentado no início desta parte do trabalho, isso pode ser atribuído ao
baixo nível de escolaridade, onde 80% deles estão na faixa de 1º a 2º grau, e não
possuíam experiência em gestão quando assumiram a direção da cooperativa,
a qual é uma organização com atividades complexas, muito diferentes da
administração da unidade familiar.
Para Dolabela (1999a), identificar oportunidades é a essência da atividade
empreendedora. Não é algo que acontece somente quando alguém cria
uma empresa. O empreendedor é alguém que está sempre buscando novas
oportunidades. Observando o ambiente costuma ter idéias que possam ser
transformadas em negócios e as coloca em prática, ou seja, o empreendedor tem
que identificar, dentro do setor estudado, quais são suas oportunidades e quais
são os fatores que podem ameaçar sua iniciativa.
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De modo geral, observa-se que todas as habilidades podem ser melhoradas,
pois “o desempenho administrativo é fortemente dependente de habilidades que
os administradores devem ter (...)”, o que implica em “transformar conhecimento
em ação” (SILVA, 2001).
De acordo com Ferreira (1997, p.186) empreendedores não nascem feitos e
buscam atingir metas. “Ser empreendedor não significa abrir um negócio, mas se
tornar competitivo”.
Também Severo (2003), destaca que ser arrojado não é necessariamente ser
empreendedor. As demandas do ambiente é que determinam o perfil ideal do
empreendedor, mais conservador ou mais arrojado, mais autoritário ou mais
participativo. O estilo de gestão conservador/arrojado ou autoritário/participativo
está relacionado à forma como este executivo se expressa e se comporta e não
necessariamente como ele pensa.
Dolabela (1999b) distingue claramente o empresário e o empreendedor.
Empresário é a condição jurídica do indivíduo que foi aos órgãos públicos
e registrou uma empresa no seu nome, enquanto que o empreendedor é a
expressão de um conjunto de comportamentos que potencializa a condição deste
empresário direcionando-o com mais eficiência rumo aos seus objetivos. O grande
desafio pessoal é o que cada um espera de si mesmo.

Considerações finais
É importante destacar que existem limitações na pesquisa quanto ao instrumento
utilizado, uma vez que o questionário foi composto de questões fechadas, em que
os respondentes tiveram que optar pela alternativa que mais se aproximasse da sua
realidade, e quanto aos resultados, porque estes refletem a visão de apenas 86% da
população pesquisada. Entretanto, a pesquisa atingiu seu objetivo, cuja finalidade
foi identificar aspectos empreendedores e administrativos dos atuais dirigentes das
cooperativas singulares filiadas à Cooperativa Central Cresol Baser.
Observou-se que os respondentes possuem características empreendedoras, mas
há necessidade de melhorar o desenvolvimento de suas habilidades administrativas,
com formação continuada que proporcione maior segurança na tomada de decisão
e, consequentemente, melhoria na administração da cooperativa.
A administração de um negócio exige mais de que um espírito empreendedor. É
preciso estar capacitado para o cargo, para que os recursos da empresa sejam utilizados
de maneira eficiente e eficaz para atingir os objetivos da organização. E no caso das
cooperativas do Sistema Cresol, a falta de qualificação e experiência observadas na
pesquisa pode comprometer a solidez e sustentabilidade financeira da instituição.
É de fundamental importância um bom suporte administrativo que os auxilie na
tomada de decisões, ou que proporcione os meios para que o dirigente tome a decisão
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mais coerente possível, além disso, promover formação continuada para os atuais e
novos dirigentes, considerando aspectos motivacionais e de qualificação profissional.
A participação dos cooperados é de fundamental importância para promover autogestão
dos processos, valoriza as relações de parcerias, fortalecendo a cooperação, a democracia e a
participação dos envolvidos, enquanto construção de redes sociais solidárias.
Para a diretoria executiva da Cooperativa Central, o resultado desta pesquisa
poderá auxiliá-los no sentido de capacitá-los adequadamente para a função,
possibilitando, no médio e longo prazo, sustentabilidade das atividades da
cooperativa e da agricultura familiar. Conhecendo e compreendendo como se
faz o cooperativismo, os cooperados podem participar mais fortemente de sua
cooperativa, tornando-se sujeitos de mudança na sociedade na qual vivem.
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Reflexos do associativismo para os agricultores
familiares: o caso do município de Ouro/SC
Sérgio Durigon
Aline Dario Silveira

A zona rural foi durante muito tempo relegada a segundo plano no campo
econômico, valorizando-se apenas a indústria e o comércio, o que provocou crises
no setor agrícola, quando as famílias que lá viviam sobreviviam precariamente.
Fala-se aqui especificamente do agricultor familiar que durante este período tinha
como objetivo principal buscar melhores condições de vida nas cidades. Milhares
o fizeram e a grande maioria não teve sucesso. Nesse processo que envolveu todos
os setores e áreas da sociedade, entre conceitos, termos e concepções, surgiram a
sustentabilidade e a economia solidária.
O desenvolvimento sustentável tem sido a base que fundamenta a maioria
destas teorias por envolver as áreas sociais, econômicas, culturais, o meio
ambiente, a política e a humanização do trabalho e das relações econômicas.
De acordo com Sachs (1986), no contexto do desenvolvimento sustentável está
o chamado ecodesenvolvimento que se trata de um estilo de desenvolvimento
fundamentado nas características de cada região, para definir as soluções nela
encontradas e que leva em conta, não somente os dados ecológicos, mas também
os culturais, as necessidades imediatas e também aquelas em longo prazo.
É neste contexto que se pode compreender a questão dos agricultores familiares
e o associativismo, tema deste estudo. A busca de alternativas para a manutenção
do agricultor familiar em suas propriedades, com qualidade de vida, foi conseguida
em grande parte pela intensificação e concretização das ideias de associativismo. Esse
processo que vem se desenvolvendo há pelo menos uma década e meia de forma
mais organizada e coerente, tem produzido frutos positivos em muitas comunidades.
Entretanto, compreende-se que é essencial a avaliação constante dos processos
e procedimentos, bem como das atividades e resultados produzidos através dessas
associações, como meio para verificar possíveis problemas e potencialidades
ainda não exploradas, assim como, para evitar a obsolescência desses organismos.
Nesse sentido, este estudo buscou saber de que forma o associativismo
influenciou na vida do agricultor familiar do município de Ouro/SC, aspectos
positivos, negativos e possibilidades,
É também importante analisar e compilar os resultados alcançados com as
associações de forma a verificar sua viabilidade e eficiência, não somente como meio
de incentivo ao próprio associado, como também para divulgar os resultados, como
forma de auxiliar a sociedade global com ideias que tem dado resultado positivo,
especialmente em tempos em que se buscam soluções equilibradas e sustentáveis.
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Caraterização da organização
O município de Ouro/ SC emancipou-se de Capinzal em 23 de Janeiro de 1963
e foi instalado em 07 de abril do mesmo ano. Com as mesmas características de
toda a região, Ouro foi colonizado por imigrantes italianos que chegaram à região
a partir de 1910 para cultivar o trigo, cereal mais importante e atrativo da época.
Foi exatamente a cor dourada dos campos de trigo que deram origem ao nome
do município. Antes mesmo da formação político-administrativa que vemos hoje,
a região oeste de Santa Catarina era predominantemente agrícola, sendo que as
cidades foram sendo formadas ao redor de armazéns que foram sendo construídos
para comercializar especialmente gêneros alimentícios.
A construção da ferrovia Paraná/Santa Catarina trouxe um contingente de
pessoas que passou a movimentar o comércio regional e formar vilas que mais
tarde formaram os municípios.
Além do trigo muitas outras atividades agropecuárias foram realizadas desde
a época da colonização, sendo que algumas se mantêm até hoje, como o plantio
de milho, feijão e arroz, cultivo de erva-mate, parreira e cítricos, criação de suínos,
bovinos de corte e para o trabalho, equinos, ovinos, caprinos e aves domésticas,
cantinas de produção de vinho e vinagre. Destacam-se também as atividades
de abatedouro de animais, soques para processamento de erva-mate, ferrarias,
selarias, sapatarias, engenhos de açúcar mascavo, alambiques e o comércio de
ferramentas, combustível, arames, pregos, tecidos em peças, louças e a compra e
venda de produtos agropecuários.
O município de Ouro quando da sua emancipação possuía uma estrutura
simples, com pequenas comunidades predominantemente católicas, sendo que
eram as próprias sociedades católicas que administravam as igrejas, os pavilhões
de festas, as equipes de futebol e bocha das comunidades. Portanto, o município
vivia em torno de uma pequena parte urbanizada que possuía o comércio local e
as organizações públicas e comunidades que viviam da agropecuária e possuíam
pequena organização social própria diretamente ligada a igreja católica.
Aos poucos a sociedade ourense tornou-se mais complexa, aumentando
a população, com novos hábitos, costumes e religião. Tornou-se necessário
melhorar e diversificar a organização social, econômica e política. Atualmente a
cidade está dividida em bairros e o município em comunidades. Existem além das
igrejas católicas, estruturas de outras religiões especialmente as evangélicas; as
comunidades tem grandes sedes de lazer e de esportes e diversos grupos sociais.
A produção agropecuária também se modificou. Hoje, existem grandes
produtores de aves, suínos, bovinos e caprinos, além da produção de ovos, mel,
milho, feijão, arroz, trigo, soja, erva-mate e uva. No município existem pequenas
fábricas e o comércio bem organizado, grandes áreas de reflorestamento, mas
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destaca-se a agricultura familiar que vem sendo organizada em associações e
que tem sido à base de sustentação movimentação econômica dos agricultores
familiares do município. Da população de 7772 habitantes, 47,15% estão na área
rural e 52,85% na área urbana.
Com relação às associações organizadas e ativas no município de Ouro
somam-se mais de 216 entidades englobando associações comunitárias, Clube
de Mães, Grupos de Terceira Idade, Grupo de Jovens, entidades esportivas,
associações comunitárias, cooperativas, associações de agricultores familiares,
entre outras. Estas associações somam 11.003 associados para uma população de
7772 habitantes, o que significa que cada cidadão ourense é associado em média
em 1,48 entidades associativa, ou que para cada grupo de 34 pessoas existe uma
entidade associativa no município.
Especificamente no que se refere às associações que tem como membros
agricultores familiares, exclusivamente ou não, mas que de alguma forma
promovem a agregação de valor ao produto agrícola destas famílias destacamos a
Cooperativa de Crédito Rural Cresol com 890 associados, a Associação Del’Oro que
possui 11 famílias associadas e 22 agroindústrias familiares que abastecem a Casa
Colonial da Del’Oro e que comercializa seus produtos. Dentre as associações
municipais destaca-se:
a) Associações de equipamentos: oito grupos de colheitadeiras e produtos
agrícolas com 83 famílias associadas; sete grupos de colheitadeira de milho com
35 famílias; 10 grupos de distribuidores de adubo orgânico de suínos com 60
famílias; 20 grupos de distribuidores de calcário com 129 famílias; 22 grupos de
inseminadores artificiais com 650 famílias.
b) 35 grupos de poços artesianos com 660 famílias associadas.
c) 45 grupos de telefonia rural com 680 famílias associadas.
d) Entidades e Associações Comunitárias: 22 grupos de clubes de mães; 17
grupos de idosos; 22 associações esportivas e 22 associações de dirigentes
religiosos.
As principais associações de agricultores familiares do município de Ouro são:
a) BAVIMA: Abate de Industrialização de Suínos
b) Copernostra: - Coperativa da Agricultura Familiar Rural de Ouro
c) DAMBROS: Produto Colonial Artesanal Doces e Conservas
d) Produto Artesanal Colonial Queijo Casagrande
e) Produção de Frango Caipira, Frango a Passarinho e Frango Misto
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f) Granja de Ovos Rizzi
g) Moinho de Fubá Colonial Toscan
h) Produto Natural Colonial de Conservas – Sino de Ouro
i) Agroindustrial de Mel Dirceu Viganó
No município de Ouro o entendimento do que é associar-se é muito singular,
já que o município foi colonizado nestas bases, ainda que não existisse a estrutura
das associações atuais. Foram as associações que deram origem e forma às
comunidades e tudo nela foi construído através da união dos moradores, igrejas,
clubes, associações esportivas e até mesmo as escolas. Também há registros de
que já no início do século os agricultores familiares reuniam-se para a colheita do
trigo e até para a construção de serrarias, alambiques, tafonas e engenhos.
Todo este processo resultou em 1937 na fundação da Indústrias Reunidas
Ouro S/A, hoje conhecida como Perdigão Agroindustrial, que nasceu da união dos
agricultores familiares de Ouro, sendo que todos os fundadores residiam no então
Distrito de Ouro, que pertencia ao município de Capinzal.
É preciso destacar que o poder público municipal sempre apoiou as associações
sendo que no período de 1997 a 2004 foram formados, apoiados ou incentivados
os seguintes grupos: formados oito grupos para aquisição de colheitadeiras de
forragem com 83 famílias; sete grupos de colheitadeiras de milho com 35 famílias;
19 grupos de distribuição de calcário com 125 famílias; 10 grupos de distribuidores
de dejetos de suínos com 20 famílias; 35 unidades de poços artesianos com 650
famílias; além da formação de um grupo de 300 mulheres para a elaboração do
livro receitas de Ouro em duas edições; da capacitação de 150 agricultores, da
formação de grupos de comunicação e da implantação do banco da terra.
Com base neste histórico, em 20 de dezembro de 2004 o município de Ouro
recebeu por parte do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Lei nº
13.209/2004 o título de capital catarinense do associativismo.

Coleta de dados, análise e descrição das informações
A pesquisa foi realizada junto aos produtores rurais residentes no município
de Ouro/SC e participantes de associações de produtores rurais, que compõem
a população. O município comporta em torno de 752 famílias associadas em
cooperativas e associações diversas. Para 200 dessas famílias foi aplicado um
questionário com perguntas fechadas e abertas.
Também foi parte da amostragem os diretores ou responsáveis pelas
associações de produtores rurais compreendendo 48 entrevistados. Com este
grupo foi utilizado um roteiro de questões pré-elaboradas e aplicado questionário
aos responsáveis pelas associações.
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A pesquisa com os associados
Dos respondentes, 78% são do sexo masculino e 22% do sexo feminino. Observase que a participação das mulheres agricultoras familiares em associações já soma
um número considerável, ultrapassando os 20%. Com relação ao tamanho da
propriedade a grande maioria (74%) tem propriedades na faixa de 2 a 30 hectares
e 21% entre 31 a 60 hectares configurando que são pequenos agricultores.
Questionados sobre quem da família participa da associação, em 36% dos
casos o casal participa, em 31% é a família toda, em 22% dos casos é o esposo,
em 15% é a esposa e em 3% são os filhos que participam de grupos associativos.
Observa-se uma distribuição equilibrada, sendo que em mais de 60% dos casos o
casal ou a família toda participam ativamente das associações.
Foram levantadas informações sobre quantas associações cada entrevistado
e sua família participam, sendo que 50% participam de entre 2 a 4 associações,
28% entre 5 e 6 e 11% participam de uma associação e o mesmo percentual estão
associados a mais de seis entidades associativas, mostrando a participação efetiva
e intensa dos agricultores familiares de Ouro. Tal participação não é recente. A
maioria de (64%) pertence a associações há pelo menos quatro anos, 30% dividemse entre um e quatro anos e apenas, 5% associaram-se nos últimos 12 meses.
Perguntados sobre como sentem a participação nas associações atuais, a
metade (50%) revelaram ser boa, 28% dizem ser razoável, 19% muito boa e apenas
2% e 1% afirmam ser ruim ou muito ruim, respectivamente. Estas informações
revelam uma satisfação significativa da maioria dos investigados quanto a sua
participação nas entidades associativas.
A grande maioria dos associados participa de diversas entidades associativas
que vão desde o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, entidade representativa
dos trabalhadores tradicional, passando por associações ligadas a comunidade,
esporte e igreja, até as mais novas associações ligadas a uma atividade agrícola, a
crédito e atividades ligadas a integração.
Associação

Nº de entrevistados

Cresol

107

Sindicato Rural

99

Associação de Poços Artesianos

74

Associação comunitária

73

Associação de telefonia

64

Associação de Máquinas e implementos agrícolas

48

Associação esportiva

36

Associação Clube de Mães

32

Coperio

30
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Associação

Nº de entrevistados

Cooperouro

25

Associação de micro bacias

21

Associação da Terceira Idade

13

Clube de Bochas

12

Coperaviso

11

Copérdia

10

Copernostra

8

Grupo de jovens

7

Associação Clube de Futebol

4

Associação de avicultores

4

Coolacer

4

Associação Catarinense de Criadores Suínos – ACCS

4

Coperaurora

3

Secador Comunitário

3

Sicredi

3

Coperativa de Produção

3

Associação das plantadeiras

2

Coperativa de insumos

2

Associação de distribuição de adubo orgânico

2

Sicob

2

Associação Thermas de Ouro

1

Associação de apicultores

1

Associação de artesanato

1

Associação Tranças da Terra

1

Silo Comunitário

1

Associação Familiar

1

Banco Coperativa Rural – Credial

1

Cooperativa de Pequenos produtores de Ouro

1

Associação de Mulheres

1

Associação de casais

1

Credirio

1

Associação de produção de grãos e suínos

1

Armazém Comunitário

1

Associação de Produtores de Mel

1

Total

720
Lista de associações em que há participação dos investigados. Fonte: O pesquisador
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Os associados investigados foram questionados sobre os motivos que os
levaram a decidir por participar de entidades associativas. Do total, 23% citaram
que foram as palestras e informações prestadas por técnicos e especialistas; 17%
citaram também as discussões e pesquisas do grupo sobre o associativismo; 17%
já tinham participado de outras associações; 15% conheceram associações que
deram resultados positivos e motivaram-se a participar e 12% foram convencidos
por outras pessoas ou motivaram-se pelo incremento financeiro que tais
associações poderiam produzir.
Quanto a forma como os associados percebem a importância das associações,
64% a consideram muito positiva; 33% entendem como importante mas não
essencial e 3% a consideram negativa. Embora o percentual de posição negativa
seja muito baixo, indica a necessidade de realizar avaliações sobre quem são e
quais os fatores que levam esse número de associados a não considerar positiva
as associações de agricultores familiares.
Questionados sobre os principais benefícios que o associativismo tem
proporcionado, os apontaram o incentivo à permanência no campo e a
melhora da qualidade de vida com 12% cada de todas as respostas assinaladas
o que corresponde a 45% de todos os investigados citando estes benefícios. Na
sequência com 10% das respostas e 40% dos investigados está à opção integração
das famílias e comunidade e com 8% do total de opções e 35% dos investigados
estão às opções: geração de renda, capacitação dos associados e resgate pelo
gosto de viver no campo.
Com relação aos aspectos negativos observados pelo associativismo, o
gráfico 1 aponta que 25% das respostas, correspondendo a 54% dos associados
investigados colocam como aspecto negativo de maior relevância a falta de apoio
do setores públicos; já 20% das respostas, dada por 42% dos associados, aponta
como aspecto negativo a falta de integração entre os associados e outros 24,5%
dos investigados entendem que os desentendimentos entre os associados é um
aspecto negativo, o que corresponde a 11% das respostas.
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Grafico 1: Percepção dos associados sobre os pontos negativos das associações. Fonte: o pesquisador.

Questionados sobre quais seriam as medidas possíveis para melhorar a
estrutura, rentabilidade e lucratividade das associações, os investigados indicam a
busca de maior apoio dos setores públicos com 25% das respostas; nas opções de
produtos e serviços com 16%, na gestão administrativa com 12% e na integração
dos associados com 11%. Ainda são destaques o aumento e qualificação das
formas de capacitação e as atividades desenvolvidas para promover a aumentar a
rentabilidade com 11% cada.
Também buscou-se identificar a posição dos associados em relação à estrutura
e funcionamento das associações, conforme gráfico 2. Dos associados, 66%
afirmam que sempre tem direito a voto, 62% sempre é convocado para participar
das reuniões, 44% sempre recebe informações de interesse comum, 41% sempre
participa das decisões, 41% sempre participa das reuniões, 39% afirma que sua
opinião sempre é respeitada e 35% acha que sempre alguém tira vantagem das
situações em proveito próprio e que sempre existe desigualdade entre os membros.
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Grafico 2: Percepção dos associados em relação à estrutura e funcionamento das associações. Fonte: O pesquisador

Pesquisa com os gestores das associações
Com vistas a comparar e complementar a posição dos associados levantada pelo
questionário, aplicou-se entrevista a 48 gestores das associações que ocupam cargos
e funções como: Presidente, Vice-Presidente, Conselho Administrativo, Tesoureiro,
Conselho Fiscal, Técnico, Diretor Geral, Coordenador, Assistente Social e Suplente.
Do total de entrevistados, 38 são do sexo masculino e 10 do sexo feminino,
sendo que das mulheres gestoras, 9 são de clubes de mães ou de terceira idade.
Quanto ao tempo no cargo 27% tem menos de um ano no cargo, 48% entre 1 e 2
anos 16,6% entre 3 e 4 anos e 8% estão no cargo há mais de 4 anos.
Dos entrevistados, apenas 16 tem nesta gestão sua primeira participação em
diretorias de associações e cooperativas, os entrevistados têm larga experiência com
funções gestoras nestas entidades e em diversas funções, desde presidente, como
tesoureiro, suplente, conselho fiscal, assessoria, coordenador, líder, entre outras. Da
mesma forma diversos entrevistados estão há mais de uma gestão na mesma função
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e na mesma associação, compondo um grupo de indivíduos com experiência e
capacidade para produzir informações importantes para o tema do estudo.
A maioria dos entrevistados já participou de várias gestões, também
participam, atualmente de diversas associações, sendo que em parte delas são
gestores simultaneamente. Apenas sete entrevistados participam de apenas uma
associação. Também foi investigado o tempo de existência de cada associação
das quais os entrevistados participam, e encontramos associações com mais de
30 anos, na maioria são associações comunitárias, ligadas à igreja, clubes locais
ou ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais que existe há mais de 40 anos. Já as
associações ligadas à renda, produtos e serviços agrícolas ou a crédito são mais
recentes: as mais antigas são a associação de telefonia e associação de poço
artesiano que existem há 12 anos.
Observa-se, pelas entrevistas, que alguns gestores participam ativamente de
diversas associações que atuam em áreas diferentes como em associações de
produção agrícola, em associações de crédito e em associações de integração
como o clube de mães e da terceira idade. Estas possuem tamanho e número de
associados muito diversificado, enquanto as associações comunitárias restringemse àquelas famílias que residem na comunidade, as coperativas de crédito
abrangem todo o município e outras regiões.
As menores associações são aquelas em que famílias que produzem os mesmos
produtos e serviços se unem para agregar valor a esse produto, como é o caso do
núcleo da cachaça e do vinho que possui 16 associados, e os de integração como o
clube de mães com 30 sócias e da terceira idade com média de 50 associados cada.
O que se observa é que todos os gestores entrevistados participam de associações
com tamanho diferenciado o que indica que as atividades são muito diferentes
em cada uma, mesmo que este tenha a mesma função em diferentes associações.
A grande maioria das associações do qual fazem parte os dirigentes
entrevistados tem estrutura regular e seguindo as orientações normativas
da legislação nacional. Possuem diretoria formada e eleita pelos associados;
estrutura física com sala ou espaço próprio ou alugado, maquinários, algumas,
como a Cresol, tem estrutura de uma empresa de médio porte, como sede, matriz,
diretoria, filiais e associados em diversas comunidades; possuem contrato social,
muitas com registro na junta comercial outras funcionando informalmente, mas
seguindo orientações especificadas nas normas legais do associativismo.
Quanto aos benefícios proporcionados pelas associações os entrevistados
citam diversos: melhor qualidade de vida; apoio para desenvolvimento de novas
atividades; incentivo para manter as famílias no campo; lazer; integração; união da
classe; aquisição de produtos a custo menor; orientações técnicas; comercialização
integrada da produção; melhora da auto-estima; eliminar intermediários nos
processos de compra e venda; regulador de preços; apoio aos pequenos e médios
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produtores; assistência técnica; inclusão social do agricultor familiar; melhoria da
saúde no campo através do cuidado ambiental e da higiene; acesso facilitado ao
crédito; acesso a tecnologia; orientações sobre o uso e qualidade do solo, da água
e do espaço ambiental e geral promovendo o desenvolvimento sustentável.
Estes benefícios têm sido alcançados de forma plena em algumas associações
e em situações muito específicas, porém, a grande maioria dos entrevistados cita
que os resultados positivos chegam em média a 70% do que se propõe, sendo
que as dificuldades para se alcançar a plenitude das associações são para a
maioria as mesmas: poucos recursos, concorrência, dificuldade na compreensão
dos associados quanto à importância da integração, pouca experiência dos
participantes, dificuldade em manter e melhorar a qualidade dos produtos,
burocracia, interesses particulares de alguns participantes em detrimento ao
coletivo, e principalmente as questões legislativas e falta de apoio do poder
público ou o apoio lento. As dificuldades têm sido superadas através de reuniões,
diálogo, persistência e o trabalho incansável de orientação e busca de integração.
Em relação à participação do poder público nas associações a queixa é geral.
A maioria relata a lentidão no apoio e nas decisões públicas que dificultam o
andamento das associações. Entendem os entrevistados que o setor público
pode participar de forma mais ativa no apoio técnico e financeiro e através de
subvenções econômicas, políticas e sociais. Ainda assim diversos entrevistados
informam que o interesse público tem evoluído nos últimos anos tornando mais
fácil, por exemplo, o acesso a maquinário e orientações técnicas, a partir de órgãos
como a EPAGRI, também o município tem tido participação mais ativa no apoio a
formação e manutenção das associações.
Ainda assim, grande parte reclama das questões burocráticas impostas pelo
Estado, da instabilidade, já que numa safra liberam recursos, em outra restringem,
mas entendem que também o poder público está num processo de resignificação
da agricultura familiar e seu apoio tem sido importante e acreditam na melhora
gradual e significativa tanto em nível federal, como estadual e municipal.
Finalizando a entrevista questionamos os dirigentes sobre como entendem a
importância das associações para o agricultor familiar, para a comunidade e para o
país e é unânime o entendimento de que elas têm sido e se mantêm essenciais no
processo de resgate da dignidade no campo. Têm sido as associações as responsáveis
pela inclusão e visibilidade social dos agricultores familiares e voltaram a ter estatus
de grupo fundamental para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do
país. Para os agricultores, dizem os dirigentes, as associações permitiram o estímulo
e a percepção de que eles podem permanecer no campo melhorando sua qualidade
de vida, seus lucros e o bem-estar de seus familiares. Através das associações, os
agricultores têm compreendido sua importância socioeconômica e sua capacidade
de produção, de inovação e a importância da integração, bem como, têm alcançado
conhecimento, tecnologia e possibilidade de maiores lucros e satisfação.
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Características da agricultura familiar
A pesquisa de campo foi aplicada a agricultores que possuem no máximo 90
hectares na sua propriedade e que tem na família (esposa, esposo e filhos) a base
de mão-de-obra, estando incluído no grupo denominado de produtor familiar.
Conforme explica Abramovay (2000), no Brasil a agricultura sempre foi dividida
de acordo com o tamanho da propriedade e as características sócio-econômicas
e tecnológicas, sendo classificada como agricultura de subsistência, ou pequena
propriedade ou de baixa renda e em agricultura comercial, empresarial ou de grande
porte. Novos conceitos adotados modificaram essa classificação e, atualmente, se
tipifica as propriedades rurais em agricultura familiar e agricultura patronal.
Segundo o INCRA (2000), a agricultura familiar é caracterizada como a propriedade
que engloba dois aspectos: quando a administração e direção dos trabalhos é feita
pelo produtor e quando o trabalho familiar é superior ao trabalho contratado. Em
suma, a agricultura familiar tem duas características preponderantes: gestão ou
administração familiar e, trabalho predominantemente familiar.
Juridicamente, a Lei 11.326/2006 conceitua formalmente a agricultura familiar
em seu art. 3º:
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 mãode-obra da própria família nas atividades econômicas do seu
estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar
predominantemente originada de atividades econômicas
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família
(BRASIL, 2006).

O estudo revelou que o município de Ouro tem um contingente muito
importante de agricultores familiares, já que a pesquisa abrangeu 24 localidades,
todas predominantemente formadas por agricultores familiares, o que representa
mais de 70% da população rural do município, produzindo nas diversas áreas,
como leite, fruticultura, produção de grãos, entre outras.
Em Santa Catarina, de acordo com os critérios de classificação do Pronaf, a
agricultura familiar representa um universo de 180 mil famílias, envolvendo mais
de 90% da população rural. Estas famílias de agricultores, apesar de ocuparem
apenas 41% da área rural, são responsáveis por mais de 70% da produção agrícola
e pesqueira do estado, destacando-se na produção de 67% do feijão, 70% do milho,
de 80% dos suínos e aves, de 83% do leite e 91% da cebola, o que demonstra a
importância que representa para o desenvolvimento estadual (PRONAF/SC, 2002).
85

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

Características do associativismo
As associações têm sido, nas últimas décadas, importantes formas de integração
de pessoas ou famílias com objetivos comuns, sendo um meio viável para minimizar
as diferenças sociais e melhorar a renda de muitas pessoas. Seu processo histórico,
no entanto, traz momentos em que as cooperativas tornaram-se elementos de
exploração o que quase inviabilizou as filosofias que fundaram tais associações.
Essas organizações procuram tomar iniciativas de cooperação que se destinam
explicitamente a superar a marginalidade em vários planos (técnico, econômico,
político, social, etc.). Na verdade, as associações de agricultores têm se constituído
em uma forma de resistência ao processo de produção cada vez mais competitivo
e seletivo (SILVEIRA, 1992).
No contexto do desenvolvimento sustentável, as associações tomam formato
de redes que buscam através da cooperação formar parcerias sustentáveis. Mance
(1999) explica que a rede é concebida como articulações entre diversas unidades
que, através de certas ligações, trocam elementos entre si, fortalecendo-se
reciprocamente, e que podem multiplicar-se em novas unidades. As características
essenciais são que a rede promove o fortalecimento de sinergias; permite o
uso racional de recursos disponíveis; integra projetos; permite a partilha de
conhecimentos; favorece a adoção de estratégias integradas de ação promovendo
maior participação e cidadania.
Neste contexto, a construção associativa no que tange aos poderes públicos
vem carregada pelas mesmas ideologias da agricultura familiar, ou seja, é tratada
com menos importância do que realmente merece, pela participação que tem na
economia nacional. Assim, o processo de valorização da agricultura vem caminhando
lentamente, rompendo-se ideologias e quebrando-se paradigmas seculares.
Mesmo se considerando a importância da agricultura familiar, a falta de apoio
quase total dado a este segmento por décadas, por parte do poder público, tornou
a vida no campo para essas famílias quase inviável. Somente nos últimos anos
passou a se reconhecer a agricultura como uma alternativa para movimentar a
economia de muitos pequenos municípios, a qual é desenvolvida e assentada na
pequena propriedade rural, de mão-de-obra familiar e com pouca mecanização.
O que ocorre é que nos últimos anos tem-se organizado movimentos seja em
termos de estudos teóricos, seja através do estabelecimento de ações ou pesquisas
e experimentos práticos que tem mostrado a importância da agricultura familiar
tanto em termos econômicos, como sociais, culturais e ambientais e por isso está um
processo, ainda que lentamente, a transformação nos conceitos, nas práticas agrícolas,
na preparação e qualificação do produtor rural familiar, bem como, a organização e
organismos que visam apoiar, incentivar, preparar e transformar a agricultura familiar,
valorizando a sua importância econômica e social para o país, mas principalmente
buscando meios e tirar o agricultor familiar da situação de extrema pobreza.
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Há hoje um reconhecimento maior de todos os segmentos de que a
estruturação da agricultura familiar é fundamental para melhorar a economia do
país. Segundo Portugal (2004) a melhoria de renda deste segmento por meio de
sua maior inserção no mercado tem impacto importante no interior do país e por
consequência nas grandes metrópoles.
Por parte do Governo Federal programas como o PRONAF - Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar, criado em 1995 tem buscado incentivar
e prover com mais recursos o produtor familiar, sendo um reconhecimento da
importância desse ramo de produção para o país. O caminho, no entanto, é longo
e, segundo Portugal (2004) o desafio maior da agricultura familiar é adaptar
e organizar seu sistema de produção a partir das tecnologias disponíveis e isso
implica em capacitação do agricultor nas áreas de gestão, de uso da tecnologia,
de utilização da terra, de preservação ambiental e enfim de todos os aspectos
englobados no desenvolvimento sustentável.
Ações dos poderes público municipais, estaduais e federal ou por iniciativa
própria dos agricultores familiares também têm sido elementos importantes na
resignificação e fomentação desse ramo de produção. O associativismo tem sido
uma dessas ferramentas já implantadas em diversas regiões e que tem sido alvo
de avaliações positivas.
Não se pode deixar de destacar a participação efetiva das organizações
de terceiro setor na formação de associações e principalmente no reforço as
reivindicações e apoio técnico as pequenas associações que se formam, muitas
vezes sem uma base técnica e gerencial organizada.
As associações e o desenvolvimento sustentável
O estudo evidenciou que a maioria dos associados está satisfeito com os
resultados alcançados pelo associativismo, revelando que os principais pontos
favoráveis são o incentivo à permanência no campo, a melhora da qualidade
de vida, seguido da integração da família e num terceiro momento da geração
de renda, capacitação e resgate pelo gosto de viver no campo. Neste ponto se
observa que as associações têm voltado seu olhar para a sustentabilidade o que,
no nosso entendimento é o princípio base para a recuperação não somente da
agricultura familiar, mas de todo o país.
As associações, como revelam seus dirigentes, têm preocupação com a
qualidade e consumo da água, com a poluição, com o plantio diversificado,
com a integração, com o acesso do associado (agricultor familiar) a tecnologia,
a convivência social, ao estudo, a saúde, à educação, ou seja, prima pela inclusão
social, pela preservação e recuperação ambiental e pela qualidade de vida.
Importante, portanto, se analisar com detalhes o contexto do desenvolvimento
sustentável , para se compreender as bases do associativismo moderno.
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Boff (1999), define sustentável como sendo a sociedade ou o planeta que
produz o suficiente para si e para os seres do ecossistema onde ela se situa;
aquela sociedade que pega da natureza só o que essa natureza pode repor; a que
mostra um sentido de solidariedade, ao preservar para as sociedades futuras os
recursos naturais de que elas necessitarão. Na prática, a sociedade deve mostrarse capaz de assumir novos hábitos e de projetar um tipo de desenvolvimento
que cultive o cuidado com os equilíbrios ecológicos e funcione dentro dos
limites impostos pela natureza.
O conceito formulado por Sachs (2002) engloba diversos aspectos que são
fundamentais ao entendimento da dimensão de desenvolvimento sustentável.
Segundo este autor os seguintes critérios devem ser considerados na concepção
e implementação de ações de desenvolvimento sustentável:
a) Social: distribuição de renda justa; qualidade de vida decente; igualdade no
acesso aos recursos e serviços sociais.
b) Cultural: valorização da cultura local; capacidade para elaboração de um
projeto de desenvolvimento integrado e endógeno; abertura para o mundo
combinada com autoconfiança e quebra de paradigmas inseridos no senso comum.
c) Ecológico: preservação do potencial do capital da natureza na sua produção
de recursos renováveis e na preservação e minimização do desgaste de todos os
recursos naturais como a água, o ar e o solo.
d) Espacial/geográfico: superação das disparidades inter-regionais; melhoria
do ambiente urbano; configurações urbanas e rurais balanceadas.
e) Econômico: desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado;
otimização das forças regionais.
f) Político: participação e coesão social; capacidade do Estado para implantar
projeto de desenvolvimento em parceria com outros empreendedores.
Para Buarque (2002), o desenvolvimento local pode ser conceituado como
um processo endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à
melhoria da qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais
e agrupamentos humanos. Para ser consistente e sustentável, deve mobilizar
e explorar as potencialidades locais e contribuir para elevar as oportunidades
sociais e a viabilidade e competitividade da economia local; ao mesmo tempo
deve assegurar a conservação dos recursos naturais locais, que são à base das suas
potencialidades e condição para a qualidade de vida da população local.
Observa-se então, que o desenvolvimento deve partir do local, com estruturação
própria, atendendo às necessidades particulares da comunidade e partindo-se
então para o regional, o estadual, o nacional, o global.
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Considerando o ainda baixo incentivo do poder público federal e da própria
sociedade à agricultura familiar, Abramovay (1997) entende que uma das formas
de viabilizar um projeto de desenvolvimento local sustentado para a agricultura
familiar está em diversificar a produção, potencializando culturas de maior
adaptação as diferentes regiões, bem como a agregação de valor ao produto
gerado por intermédio do associativismo.
Ainda considerando as características da agricultura familiar, as chamadas
associações ou organizações permitem agregar valor à produção, criar novos meios
de alavancar a renda, além de integrar social, cultural, política e economicamente
as famílias rurais. Segundo Berthome e Mercoiret (1999) essas associações são
construídas na interface da sociedade global, sendo um meio para regular as
relações entre indivíduos e os diferentes grupos sociais, tanto entre grupos
similares, como no seu meio externo, na sociedade global.
Para Berthome e Mercoiret (1999), quando as associações de agricultores
são criadas por eles próprios ou tornam-se autônomas, transformam-se em
instrumento utilizados pela sociedade local para atuar sobre o seu meio externo
e para aumentar a sua capacidade de negociação com os atores externos. Quanto
melhores as negociações e os resultados alcançados maior o reconhecimento
por parte dos associados, bem como melhor serão as relações e o seu peso na
sociedade e, consequentemente, maior sua capacidade de influir nas relações
sociais existentes e em formação.
Ainda Morais (1986) as associações de agricultores familiares têm conotações
sociais, políticas, culturais e econômicas e têm se mantido não somente como
um meio de agregar valor à produção dos seus associados, mas também de
construir um novo construto cultural e ambiental no meio rural o que possibilita o
desenvolvimento sustentável.

Considerações finais
No desenvolvimento deste estudo evidenciou-se a importância da agricultura
familiar em termos sociais e econômicos, especialmente nos pequenos
municípios, e o quanto ainda é preciso caminhar em termos de políticas
públicas e organização dos próprios produtores familiares para que se alcance
um ideal de sustentabilidade, e assim se possa avançar gradualmente rumo ao
desenvolvimento adequado deste setor econômico-social.
Neste sentido, alcançou-se o objetivo de avaliar os benefícios que o associativismo
trouxe aos agricultores familiares que entende ser este um caminho importante e
que tem conseguido bons resultados em termos de produtividade, rentabilidade,
agregação de valor, integração e disseminação do conhecimento entre as famílias
agricultoras. Já os pontos frágeis apontados foram a divergência entre os associados,
dificuldade de integração, burocracia e ainda pouco apoio do setor público.
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O que se levantou em termos gerais, é que as associações tem sim ajudado
na melhoria das condições de vida dos agricultores familiares, tem auxiliado
na quebra de paradigmas e ideologias, especialmente no senso comum que
se formou em torno do abandono do campo, por ser a pequena propriedade
inviável e discriminada. Que gradualmente tem auxiliado na inclusão social,
no acesso à saúde, à educação e à tecnologia e principalmente tem sido
construída em bases sustentáveis.
Tanto associados, como dirigentes consideram as associações formas
essenciais de renovar a importância e promover o desenvolvimento
na agricultura familiar e esperam maior interesse dos setores públicos,
entendendo que é necessário também promover maior integração e motivar
melhor os associados para que participem com mais afinco das tarefas da
associação e primem sempre pelo coletivo, pelo interesse comum e pelo
desenvolvimento sustentável.
A melhor integração é que permitirá agregar forças para buscar o maior apoio dos
poderes públicos, inclusive com a participação diretas das entidades associativas na
elaboração de programas e políticas públicas que possam viabilizar e otimizar a produção
na agricultura familiar. Afinal quem melhor conhece o campo são os agricultores e como
tal devem se imbuir de conhecimento técnico necessário para elaborar solicitações e
exigir a intervenção estatal nos espaços e da forma mais adequada.
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Como liderar de forma eficaz uma cooperativa
no atual mercado?
Claudino Dalla Riva

A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Xaxim é um órgão
de crédito de representação política e de serviços. Foi criada em 28 de Julho de
2000, regulamentada pelo Banco Central do Brasil, pela Lei 5.764 de 16/12/71, foi
aprovada pelo mesmo em 05 de janeiro de 2001, iniciando suas atividades em 05
de abril de 2001, com 128 sócios fundadores.
A agência Cresol de Xaxim, localizada no município de Xaxim, estado de Santa
Catarina, tem caráter financeiro, mas visa à interação solidária entre os associados
e entre as cooperativas, na busca da consolidação de um sistema de crédito
voltado aos interesses e necessidades da agricultura familiar.
Para tanto, além da prestação de serviços aos associados, como conta corrente,
talão de cheques, empréstimos, entre outros, capta recursos dos agricultores do
município para reaplicá-los ali mesmo. É o dinheiro do agricultor financiando o
próprio agricultor. É o dinheiro do município promovendo o desenvolvimento
do próprio município.
A estrutura da Cresol Xaxim combina exigências da legislação regulamentadora
do cooperativismo de crédito no Brasil, de forma a permitir o controle social dos
associados e associadas.
Atualmente, o Sistema Cresol possui duas cooperativas centrais: a Cresol Baser,
com sede em Francisco Beltrão/PR, na qual a Cresol Xaxim está filiada, e a Cresol
Central, com sede em Chapecó/SC.
Em 2009 a Cresol Xaxim possuía em seu quadro social 875 associados e conta
com um capital de R$ 800 mil, propondo uma estrutura interna estimada em R$ 60
mil, incluindo equipamentos de informática.
A cooperativa dispõe de um quadro de colaboradores que são
profissionalizados e ostentados na apresentação das formas claras do
cooperativismo brasileiro. São dois diretores liberados, um vice-presidente,
oito funcionários na parte operacional, dez diretores que compõe o Conselho
Fiscal e Administrativo e 23 agentes de desenvolvimento e crédito que atuam
nas comunidades de abrangência da cooperativa, que além da sede de Xaxim
mantém Pontos de Atendimento Cooperativo (PACS) nos municípios de
Lajeado Grande e Marema.
O sucesso das cooperativas é o fruto da participação de cada um dos associados
e é desta forma que a unidade de Xaxim zela pelo desenvolvimento e crescimento
da agricultura familiar. A cooperativa, enquanto organização autônoma,
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demonstra capacidade de manusear o crédito em caráter solidário, investindo em
novas tecnologias sustentáveis, garantindo segurança e credibilidade.
Para os administradores, o atual mercado competitivo pede estratégias
inovadoras que diferencie as organizações. Contudo, não necessariamente se
resolve tudo somente desempenhando uma estratégia. Para se ter uma nova
cultura para bom desempenho, uma estrutura burocrática que possibilite
inovações e a vontade de realizar ou conquistar grandes parcerias, é indispensável
para assumir uma característica pessoal visionária, que detecte oportunidades
e problemas e que inspire os demais colaboradores. Isto se resume em uma
habilidade denominada liderança.

Sobre a administração
O motivo para a existência das organizações é o fato de que certos objetivos
só podem ser alcançados por meio da ação coordenada de grupos e pessoas. Para
realizar os objetivos da organização quanto os seus membros, necessita-se de
pessoas que realizem e administrem todo este ciclo. Assim nasce a administração.
A história da administração científica partiu dos conceitos de Frederic
Wislow Taylor, que na época era denominado engenheiro chefe da Midvale
Steel Company, o qual procurou através de um estudo, baseado no esboço do
tempo e movimentos, descrever as atividades que os operários deveriam realizar
(WASNICKA, 2004).
Embora a administração seja compreendida como uma disciplina delineada
para empresas e organizações, ela pode ser interpretada no núcleo familiar, nas
ações do dia a dia, na sociedade em que se convive .
Segundo Chiavenatto (1993), “administração não é um fim em si mesma, mas
um meio de fazer com que as coisas sejam realizadas da melhor forma possível,
com menor custo e maior eficiência e eficácia”.

Funções do administrador
Independente da empresa e do nível hierárquico, o administrador possui
algumas funções, como planejar, organizar, dirigir e controlar, que, diante desse
processo oportuniza a conquista dos objetivos e metas esperadas (MORAES, 2001).
O planejamento envolve a definição de objetivos e metas para o futuro. Determina
propósitos, antecipa informações que auxiliam em operações futuras, mas com bases
concretas que permitem avaliar até que ponto ou até aonde se quer chegar.
De acordo com Chiavenato (1993) “organização significa o ato de organizar,
estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e
estabelecer as relações entre eles e as atribuições de cada um”.
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A função desempenhada pelo diretor ou administrador também exige
habilidade de comunicação para informar, orientar e demonstrar, independente
de cada setor. Esta função tem por objetivo entusiasmar, motivar e guiar os
colaboradores a realizarem sua tarefa. A direção firma-se em guiar tudo o que está
sendo realizado no âmbito da instituição administrada, estabelecendo formas
de controle para uma concreta finalização e se este realmente é viável para o
atendimento das metas almejadas no planejamento.

Administração financeira
As finanças destinam-se às empresas a atingirem os objetivos máximos, e
por conseguinte, determina precisamente vários aspectos de grande amplitude
dentro do planejamento organizacional.
Para Gitman (2002), as finanças fazem com que todo o restante aconteça.
“Sem capital que atenda às necessidades da empresa, seja para financiar seu
crescimento ou para atender as operações do dia a dia, não podemos desenvolver
e testar novos produtos [...]”.
Segundo Gitman (1984), “a administração financeira está estreitamente ligada
à economia e contabilidade. A administração financeira pode ser vista como uma
forma de economia aplicada, que se baseia amplamente em conceitos econômicos”.
As funções exercidas pelo administrador financeiro são distribuídas de várias
formas, principalmente com o intuito de planejamento, controle, organização
e direção financeira, através de vários instrumentos que focalizam os índices
financeiros, desde métodos mais complexos ou até mesmo através de análises
dos demonstrativos realizados pela empresa.

Gestão empresarial
Neste cenário competitivo, inúmeras transformações vêm ocorrendo. As
preocupações que se apresentam são além dos processos técnicos, aqueles
relacionados às pessoas.
“Não existe mágica para lograr vitórias empresariais sem
contar com o efetivo comprometimento das equipes de
trabalho. Somente elas são hábeis para usar a criatividade,
para transformar informação em conhecimento, para descobrir
as melhores aplicações tecnológicas e colocá-las a serviço dos
clientes” (SOUZA-SILVA, 2006 p.7)

A qualificação das equipes de trabalho também são fundamentais para garantir
o desempenho satisfatório das instituições. Wood Jr. (2005), aborda também o
papel do aprendizado para seus líderes e para as próprias organizações que
almejam crescimento.
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As organizações predispostas a aprendizagem devem admitir
que não possuem respostas para todas as perguntas e que devem
contar com os seus colaboradores em cada passo que forem
dar. A organização que aprende é uma organização que sabe
que o papel de seus líderes, na condução do grupo em questão,
é um espelho e um termômetro a revelar como as coisas estão
indo. Por isso, os líderes são verdadeiros sistemas de alerta,
incansavelmente dispostos a checarem e reverem suas próprias
visões de mundo (WOOD JR. 2005 p.52).

Segundo Wood Jr.(2005) as empresas estão se adequando ao novo ambiente,
melhorando processos tecnológicos, mas as mudanças mais relevantes são sociais,
organizacionais e econômicas.
As empresas passam a entender que uma importante mudança
como esta necessita de um profundo conhecimento de seus
fundamentos, visando identificar, primeiro, as oportunidades
oferecidas que realmente podem ser efetivadas e, segundo o
que deve ser feito para que o esforço torne-se de fato um sucesso
(WOOD JR. 2005 p.161).

Apesar da constante exigência do mercado por qualificação, atualização e
investimentos em novas tecnologias, visando o melhor aproveitamento de tempo,
as empresas também devem primar pela qualidade de vida de seus funcionários, o
que certamente refletirá positivamente no ambiente de trabalho.
Administrar eficazmente o tempo deve ser um meio, e não um fim.
É um meio para ser mais produtivo e realizador, pois não há mais
espaço para os amadores e os desorganizados nesse novo cenário
empresarial. Por outro lado, os ganhos de produtividade devem
contribuir, também, para incrementar a qualidade de vida dos
indivíduos, isto, é devem possibilitar que as pessoas desfrutem de mais
tempo livre para que outros momentos mágicos ganhem espaço,
contribuindo assim, para o desenvolvimento de um indivíduo integral,
mais sadio, e, sobretudo mais feliz (SOUZA-SILVA, 2006 p.116)

Empreendedorismo
O empreendedorismo está diretamente ligado com mudança, inovação,
aprendizagem, criatividade, entre outros fatores.
Em primeiro lugar o empreendedorismo envolve o processo de
criação de algo novo, de valor. Em segundo o empreendedorismo
requer a devoção, o comprometimento de tempo e o esforço
necessário para fazer a empresa crescer. E em terceiro, o
empreendedorismo requer ousadia , que se assumam riscos
calculados, que se tomem decisões críticas e que não se desanime
com as falhas e erros (DORNELAS, 2001, p. 38).
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Todo empreendedor necessariamente deve ser um bom administrador para que
possa obter sucesso, no entanto nem todo bom administrador é empreendedor.
Os indivíduos empreendedores, além de inovadores, são
pessoas criativas, que imaginam a situação e o cenário no qual
trabalharão e o número significativo de alternativas para a forma
como irão organizar e fazer as coisas para transformar suas
visões em realidade(GUIMARÃES; SOUZA, apud LYNN, 1969, p.45).

O administrador vem sendo artifício de estudo há muito mais tempo que o
empreendedor, porém ainda existem pessoas que sustentam dúvidas quanto ao
papel do administrador nas organizações.

Liderança
A liderança numa empresa é voltada para os departamentos como um todo. Na
liderança cooperativista existe a autoliderança, que ressalta a autodireção.
O bom chefe é aquele que assina poucos papéis, só interfere
em situações anormais e consome a maior parte do seu tempo
criando, planejando, organizando, orientando, motivando os
subordinados, acompanhando o trabalho e controlando os
sistemas, especialmente o de controle (FARIA, 1982 p.13).

Liderar promove um significado ao trabalho que valha a pena o engajamento
das pessoas, que esse significado ajude na sensação de pertencer, mas
sobretudo, conceda a chance de participar com o seu próprio trabalho e esforço
na construção de algo que compense o esforço físico, mental e emocional
empregados.
A liderança ideal consegue tratar cada integrante da equipe de maneira
personalizada. Entende e compreende o jeito de cada pessoa raciocinar e agir
e, consequentemente, em vez de dar um tratamento frio e despersonalizado,
procura-se atender as peculiaridades de cada funcionário.
A organização precisa unir a gestão da qualidade em seus
processos com a qualidade da gestão. A gestão qualitativamente
melhor é aquela que une o melhor da administração com o melhor
da liderança, para renovar sua cultura, mesclar estabilidade com
crise, conviver com o caos, promover uma abordagem dinâmica
das relações interpessoais, equilibrar resultados tangíveis a curto
prazo com intangíveis a longo prazo (CARVALHAL, 2000 p.66).

O verdadeiro líder se preocupa em ser justo no ambiente de trabalho,
reconhecendo os acertos e não deixando de agir com firmeza quando os
erros acontecem.
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Recursos humanos
O capital humano das organizações tornou-se destaque em empresas que
buscam no recurso humano a estratégia de mercado. Além de tornar fácil o acesso
ao objetivo final da organização, as pessoas que estão satisfeitas na empresa
retribuem muito mais positivamente para o seu crescimento, fornecendo idéias e
contribuindo com a gestão.
Em um mundo em que os tradicionais fatores de produção –
natureza, capital e trabalho – já esgotaram e exauriram sua
contribuição para os negócios, as empresas estão investindo
pesadamente no capital intelectual para aumentar sua vantagem
competitiva. Criatividade e inovação por meio de idéias. E idéias
provêm do conhecimento. E o conhecimento esta na cabeça das
pessoas (CHIAVENATO, 2004 p.54).

Para uma organização existir ela necessita de um objetivo, sendo que este
objetivo faça com que as pessoas se unam para cooperar e alcançar o que todos
almejam. Ou seja, as organizações e as pessoas estão engajadas constantemente,
como as pessoas passam o maior tempo na empresa às quais dependem para
viver e a empresa sem pessoas não pode existir.
Além de executar as tarefas, cada pessoa deve conscientizar-se
de que ela deve ser o elemento de diagnóstico e de solução de
problemas para obter uma melhoria contínua de seu trabalho
dentro da organização. E é assim que crescem e se solidificam as
organizações bem sucedidas (CHIAVENATO, 2004 p.59).

Vários fatores influenciam no comportamento das pessoas, ressaltando a
motivação como impulsão para agir de determinada forma, estimulando de
maneira positiva ou negativa a realização de uma tarefa.
Quando há elevada motivação entre os membros, o clima
motivacional se eleva e se traduz em relações de satisfação,
de animação, interesse colaboração etc. Todavia, quando há
baixa motivação entre os membros, seja por frustração ou
barreiras a satisfação das necessidades, o clima organizacional
tende a baixar-se, caracterizando-se por estados de depressão,
desinteresse, apatia, insatisfação etc. (CHIAVENATO, 2004, p.74).

As pessoas constituem o mais valioso recurso de uma empresa. Portanto, esse
intercâmbio entre pessoas e organizações possibilita a partilha de objetivos para
crescer, tanto que se faz necessário conhecer as habilidades e as competências de
cada colaborador através da administração de recursos humanos, para definir e
criar organizações melhores, proativas e competitivas.

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

98

O cooperativismo de crédito
O cooperativismo está cada vez mais presente na economia mundial, sendo que o
setor de maior crescimento é o das cooperativas rurais. Segundo a Aliança Coorporativa
Internacional – ACI, órgão que representa o segmento no mercado, existem mais de
230 organizações nacionais e internacionais em 100 países, sendo considerada a maior
organização não-governamental em atividade no planeta atualmente.
Esta forma de organização social vem ao encontro de promover o crescimento
de cada indivíduo e do conjunto, oportunizar a melhor distribuição de renda e
mais especificamente alcançar resultados que atendam os mesmos interesses e
dificuldades. As cooperativas propiciam o desenvolvimento da comunidade em geral.
Uma das principais características que diferencia bancos de cooperativas,
sobretudo, é a menor burocracia, menores tarifas e uma menor estrutura física.
Estes fatores possibilitam às cooperativas oferecer ao quadro social financiamentos
com taxas menores que as do mercado financeiro.
Da mesma forma que os bancos, as cooperativas movimentam
recursos de seus associados, podendo também atuar no repasse
de recursos por meio de programas oficiais de crédito como o
Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar) e o Proger (Programa de Geração de Emprego e Renda
(BITTENCOURT 2001, p.23).

Outro diferencial das cooperativas de crédito é a autonomia nas políticas de
gestão, que possibilitam atuar de forma diferente em cada situação, dependendo
da necessidade de seu associado, facilitando recursos e modalidades de crédito
para custear sua produção.

O Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural com
Interação Solidária
O Sistema Cresol tem atuação nos três estados do Sul e comemora 15 anos de
existência no ano de 2010. O sistema conta hoje com duas cooperativas centrais: Central
Cresol Baser em Francisco Beltrão Paraná, e Cresol Central em Chapecó Santa Catarina.
Em 2006 estavam filiadas à Central Cresol Baser 65 cooperativas singulares,
distribuídas nos estados do Paraná e Santa Catarina, que abrangiam 180
municípios, agregando mais de 41 mil associados. Apresentou até o ano de 2006
um Patrimônio Líquido de R$ 48,1 milhões. Já a Cresol Central conta com mais de
52 singulares espalhadas nos estados do Rio Grande e também Santa Catarina, e
abrange 300 municípios, contando com mais de 36 mil associados.
Segundo Hall (2005), “as cooperativas do Sistema Cresol, tornaram-se um marco
legal no cooperativismo, em especial o de crédito solidário, pois demonstrou ter
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encontrado respostas para tantos desejos e necessidades vindos da agricultura
familiar que vai muito além do cooperativismo”.
Dentre os compromissos propostos pelo Sistema Cresol, um dos principais é
justamente diferenciar o atendimento aos agricultores familiares, buscando um
contato direto com seus associados, fortalecendo o segmento e garantindo o
gerenciamento local dos recursos, além de oportunizar financiamentos com menores
juros e principalmente focar na criação de comunidades rurais mais vivas e florescentes.

Análise da problemática, sugestões e plano de ação
Um bom empreendedor precisa exercer influência, atingir os objetivos através
de uma relação positiva com seus colaboradores. De fato, estimular, recompensar
ou até mesmo exercer poder pelo cargo que se apresenta, pode não ser suficiente
para alavancar o sucesso.
Atualmente ser um grande gestor ou empresário necessita de algo mais. Ter
aptidões de líder baseado no conhecimento, possuir carisma e magnetismo
pessoal, que transpareça a criatividade, iniciativa e inovação e a humildade
em compreender que só poderá atingir metas através da contribuição de
cada colaborador.
Antes mesmo de ser um privilégio, liderança deve ser encarada como uma
responsabilidade. O líder deve despertar e incentivar o desenvolvimento do
potencial de seus funcionários e através deste, a maturidade de seus liderados.
A liderança transformadora é aquela que se baseia na
credibilidade para construir a confiança mútua; é aquela que
identifica uma visão de futuro que possa inspirar a ação dos
liderados, convertendo-os em líderes também; é aquela que
transforma sonhos em ação, fazendo com que todos valorizem
e se gratifiquem a cada instante da difícil jornada das mudanças
(CARVALHAL, 2000 p.59).

Como se refere o autor, é indispensável a inspiração para que os colaboradores
possam seguir os passos de um líder que faça renascer o que está dentro de cada
um, somando com as oportunidades da empresa.
O mundo está em constante mudança, desenvolver novas estratégias
gerenciais e administrativas é algo incansável. Para competir no mercado é
imprescindível estar engajado num objetivo comum, como de fato já consta no
princípio do cooperativismo, tanto que atualmente o ramo que mais cresce é o
das cooperativas.
Existem vários desafios para um líder, independente do ramo que atua. Ser líder
de uma cooperativa é um desafio, pois precisa mensurar estratégias para superar a
concorrência e atender os diferentes interesses dos associados. Mais que isto, deve
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ser condizente com a missão da cooperativa, pois não há lugar para amadorismo e
sim para atuação visionária. Pois “se produzir bastante, receberá bastante”.
Para as cooperativas, a liderança é essencial para conduzir seus associados
de uma forma que atenda os objetivos da associação, conjuntamente com o
seu próprio objetivo. Pois a realidade nos permite comprovar que os maiores
problemas não estão fora da empresa, mas sim no interior dela, na sua gestão, e o
responsável pela sua realização é o gestor, é a vanguarda da empresa. Tanto que
a ferramenta essencial de um líder capacitado é a atualização constante sobre o
trabalho que desenvolve.
De acordo com a entrevista realizada com os colaboradores da Cresol Xaxim,
através da aplicação de um questionário, observou-se a carência de alguns fatores
imprescindíveis para uma ótima gestão.
Coletaram-se informações que correspondiam aos anseios, visões para o
futuro, mudanças, motivação e resultados. Todos esses itens são primordiais numa
empresa, e de fato percebe-se a ausência de algumas atitudes que se espera de
uma grande liderança.
Para liderar de forma eficaz uma cooperativa, existem alguns passos para seguir
e que diferenciam liderança de gestão, conforme o quadro abaixo.
Quadro 2 Liderança versus gestão: dois processos distintos mas complementares.
Liderança

Gestão

Focalizada no futuro

Focalizada no presente

Mudança

Estabilidade, ordem e previsibilidade

Quadro orientador: visão

Quadro orientador: cumprimento das regras

Empowerment dos colaboradores

Controle dos colaboradores

Simplificação

Complexidade

Intuição

Razão e lógica

Relacionamento

Autoridade

Orientação para a sociedade

Orientação para a organização

A mudança reflete propósitos mútuos de líderes Coordenação de atividades para produzir e
e seguidores
vender bens e/ou serviços que reflitam os
propósitos da empresa
Estabelecimento de uma direção/visão, Orçamento, organização, estruturação, controle
alinhamento das pessoas com essa visão, e resolução de problemas,
motivação e inspiração dos menbros
organizacionais

Alguns fatores apontam a diferença de um líder cooperativista como:
a) Transparência: princípio essencial para uma governança corporativa.
b) Paciência: gestão compartilhada leva mais tempo para decisões.
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c) Cobrança: preparar-se para enfrentar cobranças dos seus associados e ao
mesmo tempo cobrá-los para cumprir direitos e deveres.
d) Conhecimento: fundamental entender de gestão, sem amadorismo,
conhecimento ressalta visões, projetos anseios com mais segurança.
e) Doutrina: com conhecimento, atua-se para atingir resultados, pois as
consequências são proporcionais ao que o gestor dá para a cooperativa.

Plano de ação
AÇÃO PROPOSTA

Como liderar de forma eficaz uma cooperativa no atual mercado?

JUSTIFICATIVA

Para atender às mudanças de mercado com destreza, é preciso criar
estratégias gerenciais e administrativas, ou seja, influenciar seus
subordinados para conseguir atingir os seus objetivos. É preciso determinar,
treinar ou persuadir, apoiar, compartilhar e delegar. O importante é que
o líder sempre acredite na capacidade de seus liderados e perceba que
dependendo da situação a sua atuação poderá ser mais intensa.

QUEM

Presidente, conselhos de administração, fiscal e diretores gerais.

ONDE

Na sala de reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xaxim.

QUANDO

Dois dias a cada semestre.

COMO
QUANTO

Formar diretores através de palestras, seminários, cursos, encontros de
dirigentes, debates com profissionais da área.
Investimento R$ 4.000,00 no ano.
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Planejamento estratégico para a competitiviade:
o desafio das cooperativas de crédito rural
solidárias da agricultura familiar
Janete Ribas
Gilberto Francisco Ceretta

Na era da informação, transformações expressivas estão ocorrendo nas
organizações e por consequência nas cooperativas de crédito, principalmente
devido ao fato do mercado apresentar atualmente grande disponibilidade
de crédito e serviços bancários. Outro fator relevante e atual é a mudança
das características do agricultor familiar, público alvo do Sistema Cresol de
Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária. Diferente do que ocorria
há 15 anos, este agricultor é um cliente potencial para as instituições financeiras
em geral e que, diante da ampliação das opções, está mais exigente na escolha da
instituição financeira que deve atendê-lo.
A moderna tecnologia da informação impõe grandes desafios gerenciais e
faz surgir uma demanda por novos indicadores de desempenho, uma vez que os
indicadores tradicional-financeiros não são mais suficientes para medir o sucesso
das organizações. As ferramentas de gestão precisam permitir a visualização
do desdobramento da estratégia organizacional, em uma relação de causa e
efeito, em objetivos estratégicos, indicadores de desempenho, metas e ações,
considerando diferentes perspectivas do negócio e preservando a missão, a visão,
a filosofia e a cultura da organização.
A mudança de estratégias e ferramentas de gestão pode trazer vantagens
significativas para a organização frente à concorrência, a novos mercados e portifólio de
produtos e serviços. Pode ainda, proporcionar maior integração nas equipes de trabalho
gerando maior desempenho na perspectiva solidária e financeira das cooperativas.
A pesquisa realizada tem como temática a elaboração de um Planejamento
Estratégico (PE) voltado para um desempenho que garanta maior e melhor
posição competitiva no mercado em que atuam as Cooperativas de Crédito Rural
Solidária da Fronteira do Sudoeste do Paraná. O objetivo central é avaliar como o
planejamento estratégico, somado à análise de gestão, planilha consolidada de
informações contábeis, ao ranking, ferramenta que mede o tamanho, a evolução,
a eficiência e a qualidade da carteira das cooperativas e relatórios gerenciais, pode
criar um ambiente associativo e estratégico para a consolidação das cooperativas
de crédito rural solidário da Fronteira do Sudoeste do Paraná?

Planejamento Estratégico
O PE está inserido no cotidiano de muitas empresas que pretendem manterse ou se tornar sustentáveis no mercado. O desafio de empresários, diretores,
Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

104

gerentes e colaboradores é elaborar um PE que envolva as partes e tenha
flexibilidade para os ajustes necessários.
As empresas de pequeno porte não costumam adotar o PE. Já as cooperativas
o fazem dada a necessidade de transparência, de divulgação das ações e
características especiais. No entanto, percebe-se que poucos itens são planejados,
há falhas na execução e os profissionais que possuem cargos de chefia têm
dificuldade de contribuir para a evolução do tema no âmbito da cooperativa.
Embora sejam instituições financeiras sem fins lucrativos, como pessoa jurídica as
cooperativas nascem para prosperar e ter continuidade. Para isso, precisam se tornar
competitivas, o que exige estratégias e ações que só um bom PE pode orientar.
As cooperativas de crédito rural solidário do Sistema Cresol se diferem das
demais instituições financeiras por trabalhar com público exclusivo, que são
agricultores familiares. “As Cresol são instituições destinadas a acessar, canalizar
e desburocratizar os créditos rurais com o objetivo de fortalecer uma agricultura
social, ecológica e economicamente sustentável” (BÚRIGO, 2006).
O Sistema Cresol está organizado em Cooperativa Central, Bases Regionais de
Serviços, Cooperativas Singulares e Postos de Atendimento Cooperativo (PACs).
A Cresol Base Fronteira, sediada na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, presta
serviços para nove cooperativas singulares, principalmente suporte técnico e
operacional. O Sistema Cresol iniciou atividades na Fronteira do Sudoeste do
Paraná em 1996. A primeira cooperativa foi inaugurada no município de Capanema.

Competitividade estratégica das organizações
O enfrentamento das forças competitivas conta algumas estratégias genéricas.
Numa abordagem resumida, destacamos a estratégia de liderança no custo
total, onde o “custo baixo em relação aos concorrentes torna-se tema central de
toda estratégia, embora a qualidade, a assistência e outras áreas não possam ser
ignoradas” (PORTER, 2004). Esta estratégia pode trazer retornos superiores a média,
mesmo com a presença de intensas forças competitivas, no entanto, “pode exigir
investimento pesado de capital em equipamento atualizado, fixação de preço
agressiva e prejuízos iniciais para consolidar a parcela mercado” (PORTER, 2004).
A estratégia de diferenciação visa obter retornos acima da média, facilitada pela
marca identificada e sentimento de lealdade nos consumidores no que se refere à
marca e preço. “[...] a diferenciação emana da escolha das atividades e da maneira
como são desempenhadas. A vantagem ou a desvantagem total é consequência
de todas as atividades da empresa, e não apenas de umas poucas” (PORTER, 1999).
A estratégia de enfoque, segundo Porter (2004), significa enfocar determinado
grupo de comprador, determinado segmento da linha de produtos ou determinado
mercado geográfico. “A estratégia repousa na premissa de que a empresa é capaz
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de atender seu alvo estratégico estreito mais efetiva ou eficientemente do que os
concorrentes que estão competindo de forma mais ampla” (PORTER, 2004).
Para Costa (2007), estratégia competitiva é o que o fornecedor faz na mente dos
clientes ou consumidores que o diferencia dos demais fornecedores e o coloca em
uma posição de preferência. Entre outras abordagens dadas pelo autor, seguem
três que melhor se adaptam à pesquisa.
A estratégia da inovação competitiva é aplicável em setores de produtos e
serviços. Para garantir os resultados previstos, realiza lançamentos contínuos
chegando mais cedo no mercado, para tanto é necessário que a estrutura esteja
voltada para levantar mercado, desenvolver produtos, flexibilizar para iniciar
produtos e serviços em prazos escassos, ousar e assumir riscos.
Chamam-se estratégias de inovação competitiva aos esforços
e direcionamentos sistemáticos e consistentes para criar,
continuamente, novas soluções, novas aplicações para os
produtos existentes, novos produtos, novos clientes, novas
formas de vender, de comprar insumos, de distribuir os produtos
ou serviços, de produzir, de formatar, enfim, tudo aquilo que,
naquele mercado específico, seja entendido como novidade
(COSTA, 2007, p. 171).

A estratégia baseada em recurso tem como foco os recursos que a organização
dispõe. Objetiva fazer com que os gestores pensem nas vantagens competitivas
como resultado da gestão eficaz de seus recursos. Refere-se à capacidade de
adquirir e desenvolver recursos, capacidades e competências, considerando que
entre os recursos mais importantes das organizações estão os recursos humanos
e sua capacidade de gerar valor (COSTA, 2007).
Nas estratégias de alianças e parcerias as molas-mestras são a competição
e cooperação, movimentando pessoas, empresas, organizações e países, “há
necessidade de competir, mas oportunidade para cooperar” (COSTAS, 2007).
As alianças e parcerias acontecem entre entidades e empresas, desde que uma
delas seja especializada em algum aspecto do processo produtivo, comercial,
tecnológico, financeiro, de distribuição entre outras. As motivações básicas que
levam à busca de parcerias são entre outras a convicção de que a operação em
rede é mais eficiente e flexível, a atuação conjunta aproveitando as sinergias
pode gerar um diferencial para clientes, fornecedores ou para a própria empresa,
pode gerar complementaridade a serem exploradas tais como competências,
tecnologias, métodos, processos, cobertura de mercado, de suprimento e de
público alvo criando valor de mercado para as instituições (COSTA, 2007).
Mesmo atuando com estratégias competitivas, para conquistar seu espaço e
garantir competição estratégica a empresa necessita perceber novas posições,
mantendo e atraindo clientes, estar atento às posições disponíveis e novas
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posições que surgem devido às mudanças, a novos grupos de consumidores,
devido aos surgimentos de novas necessidades ocasionadas pelas novas
tecnologias, novos equipamentos e disponibilidade de novas informações e
seus sistemas (PORTER, 1999).
Para Porter (1989), o posicionamento da empresa é determinante para medir
se a sua rentabilidade está abaixo ou acima da média. O bom posicionamento
contribui com a melhoria na taxa de retorno mesmo em situações que a estrutura
seja desfavorável e a rentabilidade média seja modesta. Segundo o autor, para que
determinada posição estratégica seja sustentável “é necessário que se exerçam
as opções excludentes em relação às demais posições. As opções excludentes
resultam da incompatibilidade das atividades. Em termos simples, significa que
mais de alguma coisa implica sempre em menos de outra coisa” (PORTER, 1999).
Ao comentar as opções excludentes, Porter (1999) afirma que estas são o efeito
de três causas. A primeira está relacionada com as inconsistências na imagem e
reputação se proporcionar outro tipo de valor ou tentar fornecer dois valores que
sejam incompatíveis. Segundo, as posições excludentes emanam das próprias
atividades, as diversas posições exigem diferentes configurações de produtos,
equipamentos, comportamento dos funcionários, habilidades e sistemas
gerenciais. Terceiro, as opções excludentes são originadas pelas limitações na
coordenação e no controle interno, a opção pela competição de uma maneira e
não de outra evidencia as prioridades da empresa. Querer ser tudo para todos os
clientes pode confundir no momento de tomar decisões operacionais rotineiras.
Num contexto voltado para as cooperativas podemos citar Boas (2008), que
considera a responsabilidade social como diferencial de competitividade nas
organizações cooperativas, evidenciando a noção de responsabilidade social
e empresarial decorrente da compreensão de que a ação das empresas, e
consequentemente das cooperativas, deve necessariamente: buscar sempre a
consciência, o comprometimento mútuo e democrático de todos os envolvidos
no processo; trazer benefícios para a sociedade; propiciar a realização profissional
dos empregados; promover benefícios para os parceiros e para o meio ambiente;
e trazer retorno aos investidores.

Metodologias de elaboração do planejamento estratégico
As técnicas para a elaboração de um planejamento estratégico ou modelo
de administração estratégica podem ser consideradas consequências do
desenvolvimento histórico iniciado no século XVIII, na revolução industrial
da Inglaterra e da Alemanha e, no berço dos pensadores econômicos das
teorias clássicas: James Stuart Mills, Adam Smith, Karl Marx, Malthus e Engels e,
posteriormente, Veblen, Otto Bauer, Keynes, Samuelson e Milton Friedman. “O
planejamento a longo prazo foi a resposta da empresa às pressões do crescimento
rápido, do tamanho e da complexidade” (ANSOFF, 1993, p. 294).
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As atividades de planejamento nas empresas resultarão em decisões presentes a
partir do exame do impacto destas no futuro, proporcionando dimensão temporal
de importante significado. O planejamento não se refere às decisões futuras,
mas suas implicações futuras referem-se às decisões presentes, este processo
sistemático e constante de tomada de decisões cujos efeitos e consequências
ocorrerão em futuros períodos de tempo (OLIVEIRA 2001).
Considerando as diferentes metodologias para PE, abordadas por diversos
autores, optou-se por trabalhar com a proposta de Oliveira (2001) segundo o qual
o processo é composto pelas seguintes etapas:
a) Diagnostico Estratégico: é [...] “um processo formal e estruturado que
procura avaliar a existência e a adequação das estratégias vigentes na organização
em relação ao andamento de transformação para a construção do seu futuro”
(COSTA, 2006). Através do diagnóstico pode-se avaliar se as estratégias seguidas
estão gerando o efeito necessário ou esperado. Compreende a identificação da
visão, a análise externa, a análise interna e a análise dos concorrentes.
b) Missão da empresa: atua como referência na orientação de todo o processo
do planejamento, proporciona uma visão explícita da natureza do negócio da
empresa e seu âmbito e forma de atuação. Quanto mais abrangente for o âmbito
de atuação da missão empresarial, maiores serão as ameaças e também as
oportunidades ambientais. A missão deve preocupar-se fundamentalmente com
as necessidades do mercado, ser flexível às adaptações exigidas e disponibilizar
produtos e serviços a preços competitivos e rentabilidade adequada. Com base na
missão se estabelecem os propósitos atuais e potenciais da empresa, estruturação
e debate de cenários, a postura estratégica da empresa, as macroestratégias e
macropolíticas (OLIVEIRA, 2001).
c) Instrumentos prescritivos e quantitativos: proporcionam a explicitação
do que deve ser feito pela empresa para o alcance dos propósitos. Podem ser
realizados através do estabelecimento de objetivos, desafios e metas; estratégias
e políticas funcionais; projetos e plano de ação. Os instrumentos quantitativos
consistem em projeções econômicas e financeiras do planejamento orçamentário,
avalia-se os recursos necessários e as expectativas de retorno (OLIVEIRA, 2001).
d) Avaliação e controle: fase em que verifica-se como a empresa caminha
para a situação desejada, identificam as ações necessárias para a realização das
estratégias, objetivos, desafios metas e projetos. Envolve processo de avaliação
de desempenho, comparação dos objetivos metas e projetos reais com os
estabelecidos e ações corretivas (OLIVEIRA, 2001).

Planejamento estratégico e recursos humanos
A articulação entre os recursos humanos, considerando os diversos níveis da
organização, é essencial para todo o processo de elaboração e implementação do
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PE. Através da adesão das pessoas à causa da organização é que são concretizadas
as diretrizes propostas no planejamento.
Uma proposta interessante para o melhor desempenho da organização é
a elaboração do chamado diagnóstico empresarial, que tem a finalidade de
apresentar a situação real da organização com base nos recursos humanos
disponíveis para o atingimento das metas organizacionais. Cabe ao diagnóstico
apresentar se os recursos humanos disponíveis são suficientes, preparados e
adequados para a execução dos objetivos organizacionais, a plena e eficiente
utilização dos recursos físicos disponíveis bem como da produtividade do pessoal
e da qualidade do produto ou serviço disponibilizado, interessa ainda a situação da
relação da organização com o mercado. Considera ainda, o clima organizacional e
sua contribuição na execução de forma eficiente às atribuições dos colaboradores
(CARVALHO e NASCIMENTO, 1997).

Ferramentas de gestão estratégica
As ferramentas de gestão estratégicas podem contribuir como um diferencial
de competitividade se integradas às dimensões de acordo com a característica
de todas as empresas - dimensão empresarial que mantém foco na gestão,
dimensão estrutural preocupada com a cadeia produtiva e a dimensão sistêmica
considerando as variáveis macroeconômicas.
a) Balanced Scorecard
O Balanced Scorecard (BSC) é a tradução de estratégia de ação, “sua razão é
tirar do papel os planos e metas estratégicas das organizações e difundi-las na
organização por todos os níveis hierárquicos.” (KAPLAN e NORTON 1997).
O BSC mede o desempenho organizacional sobre quatro perspectivas:
financeira, do cliente, dos processos internos da empresa, e do aprendizado e
crescimento, facilitando acompanhar o desempenho financeiro, ou monitorando
conjuntamente com o processo de construção de capacidades e na aquisição
dos ativos intangíveis necessários para o crescimento futuro, orienta para
desempenho presente e futuro sendo capaz de canalizar energias, habilidades
e os conhecimentos específicos de funcionários dos diversos setores em busca
de realização de metas e retorno financeiro, podendo assegurar que todos os
funcionários participem efetivamente de sua execução diária, e ainda, detalhar
a estratégia de uma empresa, onde as grandes metas devem ser traduzidas em
tarefas e objetivos específicos para cada funcionário (KAPLAN e NORTON, 1997).
1) Perspectiva Financeira: Costumeiramente temas financeiros relacionados
ao aumento da receita, redução dos custos, melhoria na produtividade, melhor
utilização dos ativos e redução de riscos tornam-se a base para integrar as quatro
perspectivas do BSC. Os objetivos financeiros das unidades de negócio precisam
necessariamente estar vinculados às estratégias, medidas e metas financeiras,
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podendo não ser idênticas em cada unidade de negócios, importa avaliar se
a medida adotada como parâmetro é considerada viável, coerente e justa. Os
objetivos financeiros diferem em cada fase do ciclo de vida de uma empresa.
Importante tratar ainda, do gerenciamento do risco presente nas diversas fases do
ciclo de vida de uma empresa, a eficácia da gestão financeira aborda tanto lucro
quanto os riscos (KAPLAN e NORTON, 1997).
2) Perspectiva do Cliente: “Na perspectiva dos clientes do Balanced
Scorecard, as empresas identificam os segmentos de cliente e mercado nos quais
desejam competir” (KAPLAN e NORTON, 1997). O cliente e o mercado são fontes
de produção do componente de receita dos objetivos financeiros da empresa,
permitindo alinhar suas medidas essenciais de resultados relacionados a clientes,
satisfação, fidelidade, retenção, captação e lucratividades. Na segmentação de
mercado, em geral, clientes tem preferências diversas, valorizam atributos dos
produtos e serviços de forma diferente, a pesquisa de mercado pode identificar
os diversos segmentos de mercado ou clientes preferenciais; dimensões de preço,
qualidade, funcionalidade entre outras e com base nas informações decidir os
segmentos e mercado que deseja atuar.
3) Perspectiva dos Processos Internos da Empresa: Na perspectiva dos processos
internos da empresa, [...] “os executivos identificam os processos mais críticos para
a realização dos objetivos dos clientes e acionistas” (KAPLAN e NORTON, 1997). As
empresas utilizam um conjunto específico de processos que visam criar valor para
os clientes e consequentemente produz resultados financeiros. Elas podem adaptar
as suas perspectivas dos processos internos, especialmente, inovação, operações e
serviço pós-venda. No ambiente empresarial o processo de inovação pode resultar
num modismo de criação de valor, onde primeiramente as empresas identificam e
cultivam mercados, clientes e novas necessidades no mercado e em clientes, na
sequência, projetam e desenvolvem novos produtos e serviços com a finalidade
de conquistar novos clientes e novos mercados, bem com a satisfação das suas
necessidades recentemente identificadas (KAPLAN e NORTON 1997).
4) Perspectiva de aprendizado e crescimento: A perspectiva de aprendizado
e crescimento oferece a infraestrutura que possibilita a consecução de objetivos
ambiciosos nas outras três perspectivas. Em relação à perspectiva de aprendizado
e crescimento, ressalta-se a necessidade da empresa destinar investimentos
além das áreas tradicionais, na infraestrutura pessoal, sistemas e procedimentos
podendo assim lograr objetivos ambiciosos de crescimento financeiros a longo
prazo (KAPLAN e NORTON, 1997).
Kaplan e Norton (1997) apresentam três categorias principais para a perspectiva
de aprendizado e crescimento: as capacidades dos funcionários, as capacidades dos
sistemas de informação; e a motivação, empowerment1 e alinhamento. Segundo
os autoes, [...] “as ideias que permitem melhorar os processos e o desempenho
1 Significa descentralização de poderes pelos vários níveis.
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para os clientes, cada vez mais emanam dos funcionários da linha de frente, que se
encontrem mais próximos dos processos internos e dos clientes da organização”
(KAPLAN e NORTON, 1997).
Tal mudança exige grande esforço de reciclagem dos funcionários para que
suas mentes, capacidades criativas e de inovação e suas competências sejam
mobilizadas no sentido dos objetivos organizacionais. As empresas em geral
traçam objetivos para seus funcionários com base em medidas essenciais como
satisfação, retenção e produtividade.
Os diversos setores das empresas necessitam de feedback2 rápido, oportuno
e preciso sobre informações que podem sustentar programas de melhoria e
eliminar defeitos, custos, tempo e desperdícios, principalmente dos sistemas de
produção. A motivação, empowerment e alinhamento, objetiva manter um clima
organizacional promissor para motivação e incentivo à iniciativa dos colaboradores
(KAPLAN e NORTON, 1997).
b) Gerenciamento pelas Diretrizes (GBD)
A economia hoje vive um período singular na história, para uns recessão
para outros crise, em contrapartida temos grandes avanços tecnológicos e
mudanças sociais rápidas, realidades que somadas nos mostram a necessidade
de as empresas se tornarem flexíveis a estas mudanças e gerarem capacidade
de resposta que correspondam à expectativa de seus clientes. Para atender
às novas demandas, a cada dia surgem novas ferramentas como, segundo
Falconi (2004), através da Gestão da Qualidade Total (TQM), conseguida por
meio de um sistema administrativo por ele chamando de “Gerenciamento
pelas Diretrizes (GBD).
O GBD é um sistema administrativo que envolve todas as pessoas da
empresa e visa garantir sua sobrevivência e a competição no mercado, através
da visão estratégica estabelecida na análise empresa-ambiente, considerando
as crenças, valores e filosofia organizacional, os quais determinam o rumo para
o estabelecimento das diretrizes. Outro quesito importante é o direcionamento
da prática de controle da qualidade por todos na empresa segundo visão
estratégica pré-estabelecida.
O objetivo do Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD) é garantir a
sobrevivência da empresa. Garantir a qualidade da empresa em
sua totalidade, através da satisfação das necessidades dos clientes a
um preço que estes possam pagar, ter como base sempre o cliente e
considerar a qualidade como objetivo supremo (FALCONI 2004, p. 82).

A constituição do GBD é feito por dois sistemas: o de gerenciamento funcional,
o qual visa a manutenção e melhoria das operações diárias, considerado com a
2 Processo de fornecer dados a uma pessoa ou grupo ajudando-o a melhorar seu desempenho no sentido
de atingir seus objetivos.
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prática do controle da qualidade; e o gerenciamento interfuncional, trata da
solução de problema prioritária da alta administração através do desdobramento
das diretrizes e seu controle interfuncional.
Para Campos (1996) há dois tipos de gerenciamento que se complementam:
o Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, que apresenta melhoria
incremental, e o GBD, que apresenta melhoria rompedora. O relacionamento
entre elas é através da padronização, onde o GBD tende a modificar os padrões
de trabalho para alcançar os resultados necessários, porém as atividades de
gerenciamento são conduzidas simultaneamente.
A filosofia do GBD tem como foco a concepção de que os resultados são
conseguidos pela atuação e criatividade de todos. É um Sistema de Gerenciamento
que conduz às mudanças em busca dos resultados esperados. Tem como base a
inovação em busca da melhor forma de fazer e conquistar as metas desafiadoras
impostas pelo mercado cada vez mais competitivo, de forma inicialmente simples
e contínua, envolvendo todos da organização.

Coleta e análise de dados
Para a realização da pesquisa foram entrevistados um diretor executivo e um
colaborador com função administrativa de cada cooperativa, totalizando dezoito
pessoas. Utilizou-se um questionário, dentro de um contexto de uma conversa
orientada, com o objetivo de recolher dados não encontrados em registros e
fontes documentais.
A coleta dos dados compreende questões que visam avaliar a percepção
dos entrevistados quanto à missão, visão, objetivos e estratégias, bem como, a
metodologia de elaboração do PE e a contribuição das ferramentas de gestão no
desempenho e tomada de decisão das cooperativas da Base Fronteira.
a) Quanto a clareza e divulgação da estratégia, missão e visão da
Cooperativa
Um índice expressivo dos participantes da pesquisa (66,67%), tanto diretores
quanto funcionários, avalia que a estratégia, missão e visão da cooperativa não é
bem divulgada entre diretores, colaborados, cooperados e sociedade em geral.
A diferença proporcional encontrada pode-se justificar pelo reconhecimento de
alguns dos participantes quanto a falta de instrumentos informativos que possam
auxiliar na acessibilidade a todos os stakeholders3.
b) Quanto ao conhecimento dos diretores e colaboradores sobre a
estratégia, missão, visão e objetivos estratégicos de suas Cooperativas
Quando avaliado o conhecimento dos diretores e colaboradores sobre o
3 Termo usado em administração que refere-se aos grupos de pessoas ou entidades que tem interesse na
empresa temporário ou duradouro, as quais as atividades da empresas as atinge.
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entendimento deles próprios quanto a estratégia, missão, visão e objetivos da
cooperativa, constatou-se que um significativo número que discorda que os
diretores e colaboradores tem conhecimento sobre estes temas. A situação não é
diferente quando se observa a avaliação dos diretores quanto a pergunta, 22,22%
deles preferem manter-se na neutralidade, nem concordam e nem discordam,
demonstrando dificuldade no entendimento do tema.
A pesquisa também evidenciou níveis de compreensão diferentes sobre um
mesmo tema, o que indica a necessidade de socialização do conhecimento e
adoção de procedimentos com foco na busca de maior entendimento entre todos.
Afinal, é relevante que os associados, que são também clientes e consumidores dos
produtos e serviços oferecidos pela cooperativa, conheçam os propósitos e objetivos
da cooperativa. Mas no caso de colaboradores e diretores é fundamental deter tal
conhecimento e promover a socialização dos propósitos e objetivos da cooperativa.
c) Quanto à percepção sobre a contribuição do PE nos Processos e Áreas
de Ação
Ao avaliar a contribuição do PE na gestão dos processos e áreas de ação, ou seja,
na execução de tarefas, considerando todos os níveis hierárquicos e as atribuições
individuais da equipe, 33,33% dos diretores concordaram sobre a contribuição,
assim como 66,67% dos funcionários. Contudo, 11,11% dos diretores discordaram
que o PE contribua, e 33,33% dos colaboradores compartilham desta opinião.
Principalmente para os colaboradores, é fundamental que haja uma ferramenta de
apoio que possa servir como base para o trabalho diário, na execução de rotinas e
realização de transações com terceiros.
Os índices apresentados levam à reflexão sobre que critérios são utilizados
para desenvolver as atividades pertinentes a cada membro da equipe interna. Essa
evidência pode contribuir na análise de procedimentos divergentes pela equipe,
podendo levar o cooperado a entender que há favorecimento de alguns diretores
ou colaboradores para determinada pessoa ou grupo. As ações integradas
geram melhor resultado, os processos que ocorrem dentro da cooperativa são
complementares, eleger prioridade é fundamental, no entanto, há que se ter
cuidado para não ocorrer desperdícios de recursos pelas ações isoladas.
d) A contribuição do PE e demais ferramentas na execução do
Orçamento Anual
Através da pesquisa identificou-se que 77,78% dos colaboradores e 66,67%
dos diretores utilizam o orçamento e consideram-no importante para as ações
necessárias no desempenho de suas atividades. Dos entrevistados, 11,11%
manifestaram não concordar, nem discordar. Estes, podem não ter conhecimento
do orçamento ou não vincularam o orçamento ao controle dos custos e ao limite
de investimentos, bem como recursos a captar.
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Cada departamento precisa conhecer o orçamento anual cooperativa, que ajuda
no monitoramento e controle dos recursos, tanto na sua geração quanto na geração
dos custos necessários, contribuindo na construção de um bom resultado financeiro.
e) Quanto ao índice de contribuição do PE às demais ferramentas de
gestão no alcance das metas e índices de desempenho das cooperativas
A pesquisa apontou divergências quanto à contribuição do PE como ferramenta
que orienta as decisões de hoje, as quais determinam o futuro da cooperativa.
A maioria dos pesquisados avalia que o PE, somado às demais ferramentas
disponíveis, contribui durante o processo de tomada de decisões. Um índice de
11% não concorda e nem discorda, os quais podem considerar o PE frágil ou
incapaz de orientar para as decisões ou, desconhecem a ferramenta.
Aqueles que discordam que o PE e demais ferramentas de gestão contribuem no
processo de tomada de decisões podem ter dois motivos para esta opinião. Primeiro,
estes têm maior conhecimento sobre o tema e detectam fragilidade no processo e/
ou na ferramenta. Segundo, não acessam a ferramenta ou apenas não o utilizam,
acreditando que as decisões de hoje devem ser tomadas com base nos fatos e os
efeitos que estes causaram no passado, os quais representam 11,11% dos pesquisados.
f) Quanto à contribuição do PE e Ferramentas de Gestão no alcance das
metas e índices de desempenho das cooperativas
A maioria dos diretores questionados (perto de 89%) consideram o PE e
ferramentas disponíveis importantes e que estas contribuem para o alcance
das metas e melhoria nos índices de desempenho da cooperativa. Entre os
colaboradores este índice é de 44%. Contudo, 22% dos colaboradores que
participaram da pesquisa nem concordam nem discordam, ou por não conhecerem
os índices ou por não os monitorar, manifestando-se indiferente à questão ou
optando apenas pela neutralidade.
g) Quanto à contribuição do PE nas ações comerciais, retenção e
manutenção de negócios dos cooperados
Quando questionados sobre a contribuição do PE nas ações comerciais,
juntamente com a retenção de cooperados e para manter possibilidades de
negócios com os mesmos, a maioria dos participantes, 77% dos funcionários e
44% dos diretores, afirmaram que o PE contribui em tais ações. Já a opção de nem
concordar, nem discordar, índice de 33%, evidencia a falta de clareza quanto à
relação do PE com as ações comerciais e na relação com os cooperados. Diferente
do crédito que o cooperado busca facilmente, os demais produtos e serviços não
apresentam a mesma procura e demandam de maior esforço para serem vendidos.
Vender um produto ou serviço é tão importante quanto garantir o
relacionamento e as novas possibilidades de negócios. Os colaboradores que têm
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essa compreensão conseguem reter o cooperado, tornando-o fiel à cooperativa.
Nos casos de possíveis cooperados é possível manter o relacionamento com estes
e gerar novas possibilidades de negócios, incrementando as receitas e melhorando
os indicadores da cooperativa.
h) Quanto à visualização das oportunidades e ameaças ambientais e
estratégias específicas de prevenção ou potencialidades
Na análise das oportunidades e ameaças decorrentes do ambiente e adoção
de estratégias para minimizar os impactos das ameaças, bem como tirar proveito
das oportunidades, a maioria dos entrevistados concorda que há essa habilidade.
Porém, é alto o índice de funcionários que discordam (44%), ou seja, essas pessoas
percebem que há possibilidades de melhorar, reduzir o efeito de ameaças e
potencializar as oportunidades.
As cooperativas de crédito estão inseridas no sistema financeiro e sofrem as
influências do mercado e das ações econômicas. Essas variáveis exigem agilidade
e flexibilidade para minimizar os efeitos das ameaças. O PE utiliza uma análise
ambiental para contextualizar o plano de ação.
A falta da análise frequente do ambiente pode colocar os diretores e
colaboradores em situação de indecisão no momento de realizar as transações
com seus cooperados, assim como, para melhor distribuir os recursos na proporção
correta, evitando riscos de liquidez, de inadimplência e por consequência a
insatisfação do cooperado.
i) Quanto ao grau de conhecimento dos diretores e colaboradores do
negócio da Cooperativa
Na pesquisa identificou-se que há falhas na condução das diretrizes estipuladas
pela cooperativa, as quais implicam na falta de informações estratégicas e
operacionais em determinadas áreas. Cerca de 66% dos diretores e 44% dos
funcionários demonstraram desconhecimento em torno do negócio da cooperativa.
Conhecer o negócio significa conhecer a que setor da economia pertence, os
produtos e serviços que disponibiliza e o mercado em que atua. Resumidamente,
quanto maior for o conhecimento que os diretores e colaboradores tiverem do
negócio da cooperativa, menores os riscos de perdas, de estagnação e liquidação.
j) Quanto ao conhecimento dos diretores e colaboradores sobre as
características dos cooperados enquanto consumidores
Boa parte dos entrevistados avaliou que há dificuldade em identificar as
preferências do cooperado. Essa constatação implica em não perceber ou
desconhecer as suas características como clientes e consumidores, por estes
serem antes de tudo cooperados. Observa-se a falta de um sistema de informações
mercadológicas que possa traçar o perfil do cooperado com relação ao que este
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busca junto a cooperativa, bem como as suas aspirações de planejamento pessoal
que possam refletir na necessidade por produtos e serviços diferenciados.
k) Quanto ao conhecimento dos diretores e colaboradores sobre o valor
que o cooperado atribui ao preço, qualidade ou atendimento personalizado
A pesquisa demonstra que a maior parte dos diretores (89%) e colaboradores
(55%) conhece a preferência do cooperado ao optar por preço, qualidade e/ou
atendimento personalizado, enquanto 33% respondeu não saber o que vale mais
para o cooperado. Estes, provavelmente, observam a atuação e comportamento
dos cooperados principalmente por optarem em trabalhar com mais de uma
instituição financeira, mesmo em casos que acarrete custos adicionais para os
mesmos. Como não se dispõe de pesquisas com os cooperados, pode-se entender
que as afirmações apresentadas decorrem mais da cultura e proximidade com os
cooperados, do que com comprovações estatísticas
l) Quanto à percepção dos diretores e colaboradores do diferencial
competitivo
A maioria dos diretores (86%) e colaboradores (77%) afirma conhecer o
diferencial competitivo da cooperativa, 11% afirmam nem concordar nem
discordar da questão e 11% reconhecem não conhecer seu diferencial competitivo.
Apesar da cooperativa atuar no segmento da agricultura familiar, ela não está
imune à concorrência do mercado e a novas possibilidades de serviços financeiros.
Conhecer o diferencial competitivo proporciona à cooperativa usá-lo a seu favor,
divulgando e atraindo novas potencialidades de negócios.
m) Quanto à agilidade na solução de problemas
A maioria dos participantes da pesquisa (55% para diretores e colaboradores)
considera que a cooperativa consegue solucionar os problemas trazidos por seus
cooperados dentro de um prazo aceitável para sua solução. Chama a atenção o
índice de 33% em ambos os públicos entrevistados que não afirmam rapidez no
tempo de resposta aos cooperados.
A situação é reflexo de outras percepções já obtidas pela pesquisa. Precisase mais dinamismo nas equipes, maior interação, discussão de ideias e opiniões
pertinentes aos assuntos da cooperativa. A flexibilidade quando conquistada,
gera confiança, contribuindo para que cada um consiga resolver os problemas
trazidos para o seu setor mesmo que relacionado a outro setor. O alinhamento de
todas as etapas do PE traz segurança e maior compreensão da cooperativa na sua
totalidade facilitando a solução de problemas.

Proposta de um novo modelo de planejamento estratégico
As mudanças que ocorrem impulsionadas pelas políticas econômicas, conforme
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a necessidade econômica e social emergente, promovem ajustes naturais
nas diversas camadas sociais de maneira tão intensa que o mercado também
acompanha, trazendo maior quantidade de produtos, mais qualidade aos produtos
e serviços disponibilizados e surgem os chamados novos entrantes, bem como,
empresas que optam por oferecer novos produtos e serviços capazes de atender
às expectativas empresariais. Os fatores citados geram maior competitividade
e como consequências exigem mudanças e ajustes com brevidade e agilidade
capazes de manter ou tornar as empresas existentes ativas e sustentáveis.
1) O Planejamento Estratégico das Cooperativas na Atualidade
Construir um planejamento estratégico é umas das primeiras atividades
de uma cooperativa e deve respeitar alguns passos, como definir a missão da
cooperativa, levantar dados históricos relevantes sobre o quadro social, estrutura
e funcionamento de empresas semelhantes e sobre os produtos e serviços,
analisar se o ambiente ou espaço social onde a cooperativa esta inserida colabora
para a efetivação e realização de seu planejamento, análise daquilo que está fora
do controle da cooperativa, mas que é importante conhecer e monitorar. Ainda,
analisar os pontos fracos e fortes da cooperativa e na ocorrência de pontos fracos
agir para corrigi-los ou minimizar seus efeitos, estipular objetivos a curto, médio
e longo prazo, formular estratégias para atingir os objetivos propostos, construir
mecanismos de análise da situação ou objetivo a cada período (INFOCOS, 2007).
O planejamento estratégico é elaborado com uso de ferramenta que priorizam
determinado número de itens que compõem as origens, aplicações, receitas e custos
com base no exercício anterior. A ferramenta apresenta período por período do exercício
anterior e os elaboradores vão informando valores que precisam ser alcançados para o
ano seguinte e para os próximos dois anos. A discussão item a item é feita juntamente
com o Conselho Administrativo de cada cooperativa. Periodicamente os limites são
monitorados para verificação se a cooperativa conseguiu realizar conforme previsto e
quando necessário é revisto os valores e readequado.
2) Novo Modelo de Planejamento Estratégico voltado para as Cooperativas
de Crédito Solidárias
A proposta do modelo de PE consiste em alinhar os propósitos e estratégias
da Central Cresol Baser e da Cresol Base Fronteira aos propósitos e estratégias
necessárias e estipuladas para as Cooperativas singulares. O modelo propõe
alterações conforme segue:
Promover a participação com foco na sensibilização dos conselheiros
administrativos e de todos os colaboradores, especialmente nas etapas que
compreendem os propósitos cooperativos de suas singulares como visão,
missão, princípios e valores, análise de ambiente externo e interno, e suas
estratégias; a socialização das demais etapas do PE e a participação de todos na
elaboração das metas para cada perspectiva e desdobramento das diretrizes
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pode gerar maior comprometimento de todos os envolvidos com a proposta
do PE da cooperativa.
A gestão dos diversos processos nas etapas, para a efetiva implementação do
PE, é fundamental o alinhamento das ações, integrando as pessoas e os processos,
focando ações integradas com foco definido e orientado aos objetivos e estratégias
da cooperativa idealizando o futuro da cooperativa, mensurando se as ações de hoje
geram conceito, valor suficiente para manter a cooperativa atuante e competitiva
garantindo sua sustentabilidade financeira e a satisfação do cooperado.
Maior ênfase na análise do ambiente externo que compreende, entre outros,
a análise de mercado, evolução tecnológica, aspectos econômicos, financeiros,
socioeconômico, cultural e político. As entidades de classes e os parceiros que
fazem parte da rede social da cooperativa e ainda, por último, porém de muita
importância, a análise dos concorrentes que proporciona identificar a vantagem
competitiva da cooperativa bem como de seus concorrentes.
Adicional aos modelos tradicionais pesquisados, o novo modelo proposto
traz uma proposta diferente. Elaborar o PE, especialmente suas metas, dentro
das perspectivas do BSC e desdobrá-las conforme a proposta do GPD, conforme
a estrutura organizacional utilizada na cooperativa. A inclusão de uma proposta
do BSC e do GPD no PE da cooperativa traz um conceito diferente, que sai das
metas numéricas apenas, com base principalmente em indicadores passados para
um maior detalhamento da ação e com flexibilização e entendimento do que
realmente é preciso fazer. Para os níveis hierárquicos inferiores, principalmente,
deixa o processo mais claro e fácil por não tratar apenas de números e sim de
ações pontuais a serem implementadas.

Considerações finais
A pesquisa permite concluir que que há deficiências e possibilidades de
melhorias na metodologia de elaboração do PE. Pode-se elencar, entre outros, a
socialização da informação bem como, por se tratar de um ambiente cooperativo
há evidências de ações isoladas quando se trata de procedimentos administrativos
e operacionais diferentemente do que ocorre quando a questão tem caráter de
análise e discussão. Percebe-se ainda, falta de clareza para parte dos participantes
da pesquisa quanto aos propósitos da cooperativa e das estratégias para atuar
e buscar a sustentabilidade necessária. A possibilidade de assegurar resultado
sustentável no longo prazo depende de decisões mais planejadas, estruturadas e
menos imediatas, minimizando riscos.
Verificou-se também que as cooperativas são frágeis quanto aos fatores
que são originários do ambiente externo e interno. Percebe-se que uma
considerável parcela dos participantes da pesquisa admitem não conhecer o
diferencial competitivo da cooperativa, o mercado onde atua, as características
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dos consumidores de seus produtos e serviços, assim como, os propósitos e
estratégias da cooperativa.
A pesquisa também traz algumas reflexões quanto ao posicionamento dos
pesquisados quanto aos questionamentos feitos. A maioria deles demonstrou
segurança quanto à aplicabilidade do PE da cooperativa, demonstrando que os
itens abordados ocorrem na sua totalidade ou na sua maioria. Por ser a pesquisa
realizada com público interno e com conhecimento da cooperativa, o índice de
indecisos gera surpresa por representar que estes não conseguem avaliar se o PE
é aplicado na sua maioria ou minoria.
O novo modelo de PE proposto sugere mudança no seu método de elaboração,
com maior envolvimento da equipe, alinhando o planejamento pessoal aos objetivos
da cooperativa, sinta-se sensibilizadas e comprometidas com o PE da cooperativa,
gerando ações proativas. O modelo proporciona clareza de onde se pretende chegar e
pode gerar mais confiança e segurança na relação entre membros pelo entendimento
dos processos existentes na cooperativa. Ainda, pode motivar a todos nas conquistas
e metas individuais. O alinhamento do PE da Central Cresol Baser com o PE da Cresol
Base Fronteira ao PE da cooperativa conduz aos mesmos objetivos com maior
probabilidade de participação, empenho e alcance do que se busca.
A bibliografia e novo modelo podem ser utilizados pela cooperativa
como instrumento que a leve a administração estratégica. O PE compreende
procedimentos operacionais e políticas estratégicas, em contrapartida, a
administração estratégica exige flexibilidade para a implementação de programas
inovadores, originários da cultura estratégica da organização e que contam com
elementos como consciência da necessidade de mudança, habilidade para agir em
condições de risco e incerteza, abertura para novos métodos administrativos com
suas consequências sócio-políticas, maior interesse pelas potencialidades do que
pelo resultado imediato, ter consciência do valor dos processos de aprendizagem,
aceitar ambientes multiculturais, capacidade para revisão de métodos
administrativos e práticas de controle social que se reforcem e contribuam na
difusão do aprendizado cumulativo e linguagem estratégica.
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Oscilação
dos
custos
administrativos,
crescimento dos fundings e taxa de juros da
carteira própria: a questão da sustentabilidade
financeira da Cresol nos próximos cinco anos
Janio de Souza
Hugo Chu Chun Wei

A sustentabilidade financeira das cooperativas Cresol é assunto recorrente nas
discussões dos ambientes institucionais e se intensificou diante da crise do Sistema
Financeiro Mundial, evidenciada pelo crescente volume de notícias que trazem à tona
uma situação econômica global diferente daquela vivida há pouco mais de um ano.
Tal situação tem reflexos diretos nas instituições financeiras de um modo
geral, tornando ainda mais necessária a projeção de custos administrativos para
assegurar suas sustentabilidade nos próximos anos.
Apesar de ser assunto presente nos meios institucionais, dada a preocupação
com o crescimento continuado das cooperativas, a sustentabilidade financeira
ainda precisa ser estudada com mais profundidade e detalhamento, reconhecendo
o dinamismo da atividade que se fortalece na medida em que a economia e o
meio financeiro sofrem com as dificuldades do mercado globalizado.
Neste estudo, a partir da análise do comportamento dos custos administrativos,
sua composição e os efeitos do processo de sustentabilidade das cooperativas
filiadas à Central Cresol Baser, pretende-se analisar os possíveis impactos da crise
financeira mundial na rentabilidade da carteira própria das cooperativas.
Estudando o comportamento histórico dos juros do mercado local brasileiro,
que estão em queda, deve-se analisar a rentabilidade da carteira de recursos
próprios e os custos operacionais, buscando um diagnóstico estratégico para
continuação do crescimento das cooperativas.

Contextualização do cooperativismo de crédito no Brasil
As cooperativas de crédito são instituições financeiras autorizadas pelo Banco
Central (BACEN) e em conjunto com os bancos públicos e comerciais, os bancos
de investimento e desenvolvimento, as caixas econômicas, entre outros, integram
o conjunto de instituições que executam os serviços de intermediação financeira
nas sociedades, formando o Sistema Financeiro Nacional (SFN).
A reforma do sistema financeiro brasileiro, na primeira metade da década
de 1960, estabeleceu, contudo, diversas exigências para o funcionamento das
cooperativas de crédito. As restrições impostas pelo Governo Federal entre os
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anos 1960 e 1980, como a impossibilidade de abertura de filiais ou de novas
cooperativas do tipo Luzzatti, a autorização para operar somente com associados e
a exclusão da câmara de compensação de cheques, que criou maior dependência
dos bancos, fizeram o setor decrescer rapidamente.
As cooperativas foram obrigadas a se reestruturar, sua atuação foi bastante
limitada e sua continuidade dificultada. Muitas tiveram a capacidade administrativa
e a viabilidade econômico-financeira questionadas pelos órgãos de governo
responsáveis pela fiscalização, o que levou à liquidação de um grande número delas.
Mas, se a reforma bancária não reservou às cooperativas de crédito um espaço
de atuação no sistema financeiro que se reestruturava a partir dela, favoreceu os
interesses dos grandes bancos e concentrou a intermediação financeira no Brasil.
No decorrer da década de 1970, e em parte dos anos 1980, o cooperativismo
de crédito acabou restrito a dois campos: às cooperativas de crédito mútuo, de
funcionários de grandes empresas nos centros urbanos, e aos setores de crédito
rural das cooperativas agropecuárias.
A Resolução n. 3.442, de fevereiro de 2007, do BACEN, definiu regras para o
funcionamento das cooperativas de crédito e consolidou alguns procedimentos
operacionais que já vinham sendo praticados. Atualmente, percebe-se maior sintonia
entre a atuação governamental e as demandas do cooperativismo de crédito, que
culminou, inclusive, na constituição do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo.
Essa afirmação, contudo, não leva em conta as especificidades internas do
cooperativismo de crédito, pois as cooperativas articuladas aos bancos cooperativos
e as constituídas pelos movimentos populares apresentam demandas específicas
em relação ao marco de regulação do setor.
Organizações cooperativas, como o Sistema Cresol, valorizam a participação
democrática dos associados e optam por uma reduzida complexidade
burocrática e institucional, com escassa diferenciação hierárquica interna, e
por uma expansão territorial que não inviabilize a participação mais ou menos
direta dos associados.
O controle financeiro aliado ao controle social é um dos eixos do projeto
estratégico do Sistema Cresol. O fortalecimento desse eixo implica revigorar a
organização de base dos agricultores associados e a promoção do desenvolvimento
das comunidades que integram as cooperativas.
Organização de base e desenvolvimento comunitário; controle social e
sustentabilidade são indissociáveis para os integrantes deste Sistema. Para esses,
se é o fortalecimento do desenvolvimento comunitário que garante o controle
social, é o controle social exercido pelos associados, por sua vez, que garantirá a
sustentabilidade institucional do próprio Sistema Cresol.
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O processo decisório nas cooperativas Cresol tem por objetivo estabelecer uma
dinâmica democrática para a construção e manutenção do projeto estratégico do
Sistema e garantir uma constante correção dos rumos tomados.
O Sistema Cresol tende a estimular um processo de aprendizagem
organizacional, com autocrítica e capacidade de inovação, a exemplo foi a criação
do INFOCOS – Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário, criado em
agosto de 2005 pela Central Cresol Baser.
Como instrumentos de gestão são utilizados: o Planejamento Anual, a Matriz
de Gestão e o Ranking Econômico e Financeiro. Estes são os mais representativos
porque reúnem uma gama completa de informações consolidadas e históricas
segmentadas por Núcleo ou Base Regional, estado. Quando somados, resultam no
Consolidado Econômico e Financeiro, modelo no qual grande parte das análises
desta pesquisa serão desenvolvidas.

A Central Cresol Baser
A Central Cresol Baser é uma central de crédito autorizada pelo BACEN,
fundada em 31/03/2000 e credenciada como agente financeiro do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desde 2004. A ela estão
filiadas 76 cooperativas singulares, e a estas estão vinculados 81 PACs (Postos de
Atendimento Cooperativo). Pelo critério de proximidade geográfica, as singulares
estão organizadas em Bases Regionais. Até julho de 2009, o quadro social das
cooperativas filiadas esta Central era de 71.200 associados, carteira bruta de R$
563 milhões e Patrimônio Líquido de R$ 101,2 milhões.
A organização interna da Central está estruturada por áreas de responsabilidade,
cada qual com seu coordenador técnico e diretor responsável. São sete
áreas: Carteira Operacional, Gestão Financeira, Risco Operacional, Auditoria,
Monitoramento, Carteira Estratégica e Gestão Institucional.
Para este estudo está sendo considerada a abrangência da área de
Monitoramento, responsável pela elaboração, análise e divulgação de informações
econômicas e financeiras, oferecendo suporte à Diretoria Executiva e ao Conselho
de Administração da Central na tomada de decisões. O exercício de monitoramento
extrai informações fundamentais para diagnóstico do momento econômico
das filiadas, essenciais para uma administração estratégica. Um exemplo são as
análises mensais da Margem Operacional, que é a capacidade positiva ou negativa
de geração de carteira, bem como de informações de Limites Operacionais e de
reciprocidade do quadro social.
A área de Monitoramento efetua a validação contábil e tabulação de dados
estatísticos mensais das cooperativas, das Bases Regionais e da Central e
confecciona dados consolidados para instituições financeiras como BNDES,
Bradesco, Banco Safra e BRDE. Mensalmente, a área elabora o Ranking Econômico
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e Financeiro das filiadas, que apresenta uma análise individual, por Base Regional
e de forma consolidada.
Ainda, realiza a atualização e manutenção mensal da Matriz de Gestão das
cooperativas, efetuando o acompanhamento das mesmas. Outra atribuição da
área é atender às exigências do Manual de Gestão Acompanhada, notificando
cooperativas com fragilidades financeiras e informando a diretoria Executiva e o
Conselho de Administração da Central sobre a situação das filiadas.
A área de Monitoramento organiza mensalmente os Limites Operacionais
das filiadas, sendo: PRE, imobilizado e exposição por risco por cliente, bem como
tem responsabilidade de confeccionar informações solicitadas por redes de
microfinanças como Mix Market, Factsheet (BRS) e pesquisas para organizações
governamentais e não-governamentais.
O principal desafio da área é manter as informações financeiras e econômicas
atualizadas frente à dificuldade no cumprimento dos cronogramas das cooperadas,
bem como, manter-se atualizada em relação ao mercado financeiro.

Levantamento de dados, análises e resultados
O levantamento de dados para a pesquisa considerou o período que vai do
fechamento do ano 2004 a julho de 2009. Baseando-se na metologia documental,
foram utilizados os instrumentos de gestão e controle internos da Central Cresol
Baser – Matriz de Gestão, Ranking Econômico e Financeiro e Planejamento Anual.
Os indicadores analisados foram os seguintes: Oscilação do Custo
Administrativo, Correção do Salário Mínimo Nacional, taxa de juros média
histórica da Carteira de Recursos Próprios, histórico da taxa SELIC, da Liquidez,
dos Depósitos à Vista e Depósitos a Prazo, do Patrimônio Líquido (PL), da Carteira
de Recursos Próprios, de Repasse e Coobrigações.
Para o levantamento de dados foram utilizadas planilhas formuladas/
construídas conforme as necessidades da questão analisada. Para
levantamentos conjunturais e estatísticos financeiros da economia atual,
foram utilizados principalmente os meios de comunicação tradicionais,
especialmente a Internet.
A Matriz de Gestão é um sistema adotado pela Central Cresol Baser para
simplificar a análise do ambiente financeiro e contábil das cooperativas, através
da segmentação das contas contábeis. Ela demonstra, de forma simplificada, a
situação econômica e financeira da cooperativa, em uma tabela resumida com
interface gráfica para melhor visualização. Também possibilita a verificação mensal
consolidada dos Núcleos, das Bases Regionais e da Central, permitindo analisar
tendências regionais de administração ou situação econômica e financeira.
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Todas as informações contábeis, econômicas e financeiras necessárias à
elaboração da Matriz são registradas em um banco de dados, através de sistema
próprio de ligação entre o banco de dados da cooperativa e o repositório de dados.
O Ranking Econômico e Financeiro é um sistema de tabulação de informações
contábeis, financeiras, sociais, evolutivas e de carteira das cooperativas filiadas à
Central Cresol Baser. O objetivo desta ferramenta é possibilitar uma verificação
mensal consolidada através da visualização dos indicadores em uma planilha,
onde todas as cooperativas, independente do porte, recebem o mesmo nível de
análise. Possibilita também a verificação por Base Regional quanto às ações no
apoio às diversas áreas.
Através do Ranking, apresenta-se um resumo para análise de risco de
continuidade e de verificação do processo de gestão das filiadas. Para construí-lo,
são tabuladas informações detalhadas dos dados contábeis médios1 e acumulados2,
bem como, dados gerais das cooperativas em grupos ou individualizadas. Assim, de
forma flexível e automática, possibilita melhorar os indicadores e construir novos.
Na Matriz são analisados 24 indicadores com pesos distintos em relação ao
grupo que pertencem. Contudo, a composição e a forma de análise de cada
indicador não será aqui detalhada por se tratar de um instrumento interno da
Central Cresol Baser. A tabela abaixo monstra os pesos atribuídos aos grupos com
a finalidade de dosar o impacto da análise consolidada.
Grupo
Tamanho
Evolução
Eficiência
Qualidade da Carteira
Total

Peso
25%
15%
35%
25%

Pontuação
250 pontos
150 pontos
350 pontos
250 pontos
1000 pontos

*Conforme Manual do Ranking de filiadas à Central Cresol Baser.

A pesquisa foi realizada verificando-se o comportamento das taxas de juros
médios cobrados na Carteira de Recursos Próprios das cooperativas filiadas à
Central Cresol Baser. Analisou o impacto dos indicadores de queda apresentados
pela taxa SELIC e os custos administrativos.
Comparativamente às demais Centrais associadas à ANCOSOL – Associação
Nacional do Cooperativismo de Crédito Rural Solidário, a Cresol Baser é a que têm
maior volume de giro, ativos e quadro social. Representa hoje 45% em média, se
observados os três itens citados. Ademais, demonstramos na tabela abaixo outros
tópicos interessantes:
1 Trata-se da média mensal extraída do saldo diário de cada conta contábil
2 Trata-se de valores de contas de resultado acumulado (receitas e despesas)
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Descrição

Quantidade

Associados

71.207

Colaboradores diretos (funcionários, estagiários)

562

Diretores liberados

134

Depósitos à Vista

R$ 40.802.385

Depósitos a Prazo

R$ 146.405.013

Patrimônio Líquido Ajustado

R$ 101.903.845

Carteira Recursos Próprios

R$ 157.581.435

Carteira de Repasse

R$ 281.022.205

Carteira por Coobrigações e Serviços

R$ 159.326.153

* Informações da Matriz de Gestão Consolidada da Central Cresol Baser em julho de 2009.

Com volume de receitas médio de R$ 6,4 milhões no último semestre, custo
administrativo médio de R$ 3,6 milhões e custo financeiro na ordem de R$ 2,2
milhões/mês, vê-se o panorama econômico consolidado das cooperativas filiadas.
Observando o resultado consolidado numa análise matemática simples, verificase que há uma margem positiva. Porém, uma análise média exclui extremos
positivos e negativos, verificados numa análise individual.

Custos administrativos
Os custos administrativos estão relacionados aos custos fixos, que se
equivalem em teoria ao escopo necessário para elaboração de comparativo com
a renda da Carteira de Recursos Próprios. Numa cooperativa de crédito, os custos
fixos costumam ser tratados com a terminologia de despesas por não se tratar
de um sistema produtivo, e sim serviços financeiros. Também estão relacionados
à manutenção da estrutura física e de pessoal, como água, energia, telefone,
aluguel, combustível, seguros, depreciação, salários, honorários e encargos.
Tabulando-se o indicador médio anual dos custos administrativos sobre o
número de associados, temos a representação matemática expressa abaixo:
Ano

Custo
Nº Associados/final
Administrativo/anual
período

Custo médio anual

2004

9.581.371,73

26054

367,75

2005

11.563.155,66

32567

355,06

2006

16.406.977,07

40708

403,04

2007

21.961.047,75

50885

431,58

2008

33.495.265,24

61664

543,19

2009

42.870.647,42

71207

602,06

* 1 Os valores pesquisados foram tabulados pelo autor extraídos do Consolidado das Cooperativas Filiadas à Central Cresol Baser.
* 2 As informações do ano 2009 foram projetadas, considerando o acontecido nos sete primeiros meses deste.
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O gráfico abaixo demonstra que há um comportamento predominantemente
de elevação, que fica na média de 10,77% ao ano, ao contrário do período
2004/2005 em que houve pequena redução gerada pelo processo de
desmembramento ocorrido no Sistema Cresol em 2004, originando duas
cooperativas centrais: a Central Cresol Baser, sediada em Francisco Beltrão/PR, e
a Cresol Central, sediada em Chapecó/SC.

Salário mínimo
A tabela abaixo demonstra o histórico de correção do salário mínimo nacional.
Data Base
fev/09
mar/08
abr/07
abr/06
mai/05
mai/04
Média

R$
465,00
415,00
380,00
350,00
300,00
260,00

Variação
12,05%
9,21%
8,57%
16,67%
15,38%
8,33%
14,04%

Fonte: http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm - acessado em 19/09/2009

Analisando os dados anteriormente apresentados (tabelas e gráfico), percebese um comportamento médio de crescimento na ordem de 76% da elevação
média do salário mínimo, ponto que servirá de referência para a análise.
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Taxa média da carteira de recursos próprios
A tabulação da taxa média da Carteira de Crédito de Recursos Próprios,
demonstrada na tabela abaixo, foi construída conforme pesquisa histórica nas
Matrizes de Gestão da Cresol Baser.
Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Taxa média anual
40,21%
32,89%
31,08%
29,40%
29,52%
29,16%

Taxa média mensal
3,35%
2,74%
2,59%
2,45%
2,46%
2,43%

*1 - Os valores pesquisados são tabulados pelos autores extraídos do Consolidado das Cooperativas Filiadas à
Central Cresol Baser.

Observa-se que os percentuais demonstram que no passado recente não
houve grandes reduções médias da taxa praticada em carteira, porém, no período
de 2004 a 2009 a queda é de 37,86% no período.

Rentabilidade da carteira de recursos próprios

Considerando o comportamento do gráfico acima, observa-se um decréscimo
frequente do rendimento médio da Carteira de Recursos Próprios no período
de 2004 a 2009. Esta Carteira é formada por recursos captados dos seus
associados, como Depósitos à Vista, Depósitos a Prazo e Patrimônio Líquido
(PL). Sua composição é subdividida por inúmeras linhas de créditos e taxas de
juros diferenciadas conforme seu prazo e finalidade de aplicação dos recursos.
Normalmente, quando destinadas à produção, têm prazos maiores e taxas
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menores. Se destinadas ao consumo, em geral têm prazos menores e taxas
maiores. Quanto às origens dos recursos, são utilizados 30% dos Depósitos à Vista,
60% dos Depósitos a Prazo e 100% Patrimônio Líquido, descontado o montante
aplicado em imobilizações.
Taxa de juros médios dos montantes aplicados em Carteira de Recursos Próprios
das filiadas, com base no mês de julho de 2009:

Carteira Média de Recursos
Próprios
144.320.663,53

Receita financeira
média
3.507.168,32

% médio/mês
2,43%

Histórico da taxa SELIC, publicada pelo Governo Federal desde janeiro de 2004:
Nr. Reunião

Data

Período de vigência

% a.a.

145ª

02/09/2009

À partir de 03/09/2009

8,75

144ª

22/07/2009

23/07/2009 - 02/09/2009

8,75

143ª

10/06/2009

11/06/2009 - 22/07/2009

9,25

142ª

29/04/2009

30/04/2009 - 10/06/2009

10,25

141ª

11/03/2009

12/03/2009 - 29/04/2009

11,25

140ª

21/01/2009

22/01/2009 - 11/03/2009

12,75

139ª

10/12/2008

11/12/2008 - 21/01/2009

13,75

138ª

29/10/2008

30/10/2008 - 10/12/2008

13,75

137ª

10/09/2008

11/09/2008 - 29/10/2008

13,75

136ª

23/07/2008

24/07/2008 - 10/09/2008

13,00

135ª

04/06/2008

05/06/2008 - 23/07/2008

12,25

134ª

16/04/2008

17/04/2008 - 04/06/2008

11,75

133ª

05/03/2008

06/03/2008 - 16/04/2008

11,25

132ª

23/01/2008

24/01/2008 - 05/03/2008

11,25

131ª

05/12/2007

06/12/2007 - 23/01/2008

11,25

130ª

17/10/2007

18/10/2007 - 05/12/2007

11,25

129ª

05/09/2007

06/09/2007 - 17/10/2007

11,25

128ª

18/07/2007

19/07/2007 - 05/09/2007

11,50

127ª

06/06/2007

07/06/2007 - 18/07/2007

12,00

126ª

18/04/2007

19/04/2007 - 06/06/2007

12,50

125ª

07/03/2007

08/03/2007 - 18/04/2007

12,75

124ª

24/01/2007

25/01/2007 - 07/03/2007

13,00

123ª

29/11/2006

30/11/2006 - 24/01/2007

13,25

122ª

18/10/2006

19/10/2006 - 29/11/2006

13,75

121ª

30/08/2006

31/08/2006 - 18/10/2006

14,25

120ª

19/07/2006

20/07/2006 - 30/08/2006

14,75
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Nr. Reunião

Data

Período de vigência

% a.a.

119ª

31/05/2006

01/06/2006 - 19/07/2006

15,25

118ª

19/04/2006

20/04/2006 - 31/05/2006

15,75

117ª

08/03/2006

09/03/2006 - 19/04/2006

16,50

116ª

18/01/2006

19/01/2006 - 08/03/2006

17,25

115ª

14/12/2005

15/12/2005 - 18/01/2006

18,00

114ª

23/11/2005

24/11/2005 - 14/12/2005

18,50

113ª

19/10/2005

20/10/2005 - 23/11/2005

19,00

112ª

14/09/2005

15/09/2005 - 19/10/2005

19,50

111ª

17/08/2005

18/08/2005 - 14/09/2005

19,75

110ª

20/07/2005

21/07/2005 - 17/08/2005

19,75

109ª

15/06/2005

16/06/2005 - 20/07/2005

19,75

108ª

18/05/2005

19/05/2005 - 15/06/2005

19,75

107ª

20/04/2005

22/04/2005 - 18/05/2005

19,50

106ª

16/03/2005

17/03/2005 - 21/04/2005

19,25

105ª

16/02/2005

17/02/2005 - 16/03/2005

18,75

104ª

19/01/2005

20/01/2005 - 16/02/2005

18,25

103ª

15/12/2004

16/12/2004 - 19/01/2005

17,75

102ª

17/11/2004

18/11/2004 - 15/12/2004

17,25

101ª

20/10/2004

21/10/2004 - 17/11/2004

16,75

100ª

15/09/2004

16/09/2004 - 20/10/2004

16,25

99ª

18/08/2004

19/08/2004 - 15/09/2004

16,00

98ª

21/07/2004

22/07/2004 - 18/08/2004

16,00

97ª

16/06/2004

17/06/2004 - 21/07/2004

16,00

96ª

19/05/2004

20/05/2004 - 16/06/2004

16,00

95ª

14/04/2004

15/04/2004 - 19/05/2004

16,00

94ª

17/03/2004

18/03/2004 - 14/04/2004

16,25

93ª

18/02/2004

19/02/2004 - 17/03/2004

16,50

92ª

21/01/2004

22/01/2004 - 18/02/2004

16,50

Fonte: http://www.bcb.gov.br/?COPOMJUROS - acessado em 19/09/2009

A acima demonstra uma tendência de queda da taxa SELIC, com pequeno viés
neutro com a estabilidade econômica brasileira e o mercado financeiro aquecido com
grande oferta de crédito para toda a população brasileira. Incluem-se nesta intenção
os agricultores familiares que buscam recursos com menores taxas de juros e maior
prazo, objetivo comum de qualquer agente deficitário no mercado financeiro comum.
Entretanto, as cooperativas de crédito são instituições financeiras que não têm
um ganho em escala tão expressivo, pois os agentes superavitários e deficitários
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são ao mesmo tempo os donos do negócio e os maiores interessados nos melhores
retornos individuais.
Dado o paradigma, pode-se imaginar a problemática seguinte desta
análise, considerando um mercado com taxas de juros em queda e o custos
administrativos em elevação.

Projeções para 2009/2013
Neste capítulo faremos a projeção dos custos administrativos, financeiros e
receita total para os próximos cinco anos, com base na regressão matemática
simples do software Microsoft Excel pelo valor médio mensal dos últimos seis
anos. O caso da taxa SELIC será tratado de forma diferenciada, considerando
a atual estabilidade econômica e a conjuntura mundial, com foco na análise
conjuntural da política econômica do atual Governo Federal.
Considerando o “redemoinho” recente nos preços que gerou expectativas
inflacionárias, a taxa SELIC não oscilou nas últimas reuniões do COPOM. Porém,
vale lembrar que as reservas internacionais brasileiras estavam na casa dos US$
203 bilhões em julho de 2008, a dívida externa brasileira é estimada em US$ 212
bilhões em dezembro de 2007 e os investimentos em infraestrutura realizados
através do PAC – Plano de Aceleração do Crescimento, implementado pelo Governo
Federal, estão na ordem de R$ 323,4 bilhões. Ou seja, folga operacional possível pela
capacidade de visão de médio e longo prazo da equipe econômica governamental.
Analisando historicamente a liquidez das cooperativas, observa-se que a maioria
das unidades filiadas no período, analisado sua capacidade de empréstimo, vêm
se reduzindo gradativamente, não expressivo, mas gradativo. O gráfico abaixo
(Liquidez) demonstra o comparativo do encaixe mínimo necessário em relação às
obrigações consolidadas.
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Observa-se que historicamente tem-se uma folga operacional, considerando
que o mínimo necessário fica entre 15% e 20%. Nos períodos em que a taxa
SELIC encontrava-se em níveis mais elevados, as aplicações financeiras rendiam
no momento de pico em torno de 1,5% ao mês, enquanto as receitas da Carteira
de Recursos Próprios em 2004 atingiram 3,35% ao mês ou 40,21% ao ano, com
SELIC 16,25% ao ano. Atualmente este indicador está na faixa de 2,43% ao mês ou
29,16% ao ano, com taxa SELIC na ordem de 8,75% ao ano.
A estabilidade econômica trouxe uma nova fase na gestão das cooperativas de
crédito. Ocasionou a redução do Spread financeiro da compra e venda de recursos
e as aplicações no mercado financeiro (sem risco aparente) passaram de uma fase
favorável para uma fase desfavorável, numa análise de gestão econômica e financeira.
A Central Cresol Baser passou então a dar passos estratégicos como a criação
de uma gama de produtos de créditos que foram ofertadas ao quadro social. Juros
e prazos foram revistos, considerando o mercado local ou regional de cada filiada.
As sugestões de gestão eram de que a “escala” alcançada na minoria das filiadas
precisaria ser ampliada, duplicada, triplicada ou quadruplicada em algumas delas.
Paralelo a isto, não podendo perder o foco de comprar e vender dinheiro,
precisava-se também comprar mais dinheiro a um custo aceitável para o momento
econômico, fato este que se chegou ao lançamento de três Campanhas de Captação
com sorteio de prêmios para os aplicadores, tal qual potencializou, não em todas,
mas na maioria das filiadas um acréscimo nos depósitos a prazo na ordem 60% em
média. Porém, para fins desta análise, trataremos para projeção o percentual médio
histórico de crescimento nos últimos seis anos, que é de 35% ao ano.
Com o aumento da movimentação do quadro social pela disponibilização de
novos produtos e serviços, houve a necessidade de ampliar o quadro de pessoal.
Paralelo a isto, o indicador histórico utilizado para correção salarial dos diretores é o
salário mínimo do Governo Federal, enquanto, com a implantação do Plano de Cargos
e Salários, o tratamento do quadro de pessoal baseia-se em Acordos Coletivos.
Nos últimos seis anos a média de crescimento do salário mínimo atingiu a marca
de 14,04%. Naturalmente os custos operacionais acompanhariam esta tendência,
o que de fato aconteceu, atingindo 10,77%, demonstrando verdadeiramente uma
correlação com este indicador. Paralelo a isto, a implementação de uma nova
tecnologia de compensação (Nova Compe), elevou os custos financeiros em 15%.
Como análise final desta retomada histórica, as taxas de juros foram reduzidas
e os prazos alongados, gerando um giro menor da Carteira de Recursos Próprios,
fato que pode influenciar a médio prazo no descasamento de prazos da aplicação
na carteira e captação de recursos através de depósitos à prazo, que historicamente
têm giro médio de seis a oito meses, enquanto a carteira se alonga para um giro de
9 a 24 meses em média.
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Outras projeções para o período 2009-2013
Através da projeção matemática dos custos administrativos pelo histórico
observado no período analisado, faremos a visualização para os próximos
cinco anos do crescimento do quadro social e das receitas financeiras geradas
pela Carteira de Recursos Próprios, considerando a média de crescimento de
40% ao ano e tendência de taxas de juros com um viés médio de estabilidade,
considerando a análise do mercado nacional comparativamente aos extraídos nos
dados consolidados.
Descrição
Associados
Depósitos a Vista
Depósitos a Prazo
Patrimônio Líquido Ajustado
Carteira Recursos Próprios

dez/09
79040
45,90
164,71
109,04
177,28

dez/10
96429
59,67
214,12
141,75
248,19

dez/11
117643
77,58
278,35
184,27
347,47

dez/12
143524
100,85
361,86
239,55
486,45

dez/13
175099
131,10
470,42
311,42
681,04

*Exceto o item Associados, os demais são expressos em milhões de reais – elaborado pelo autor.

A tabela acima considera a média de crescimento da cada item individualmente.
O item Associados tem média de crescimento de 22% ao ano, já os Depósitos
à Vista, Depósitos a Prazo e Patrimônio Líquido (PL) demonstram crescimento
médio de 30% ao ano e a Carteira de Recursos Próprios, como já foi dito, apresenta
crescimento de 40% ao ano.
Com base nos dados apresentados anteriormente, pode-se projetar a análise
de um futuro provável para as cooperativas. Considerando um crescimento de
40% ao ano na Carteira de Recursos Próprios, a taxa de juros desta com pequena
baixa, conforme já demonstrado, e os Custos Administrativos em ascensão,
possivelmente teremos a seguinte situação:
Panorama futuro com base nos levantamentos
Descrição

dez/09

dez/10

dez/11

dez/12

dez/13

Associados

79.040

96.429

117.643

143.524

175.099

Custo por sócio/anual (R$)

533,99

588,56

648,71

715,01

788,09

Taxa anual estimada

29,16%

28,20%

27,36%

26,40%

25,80%

Receita Financeira X Custos Administrativos

122,48%

123,32% 124,57%

125,14%

127,33%

Custos Administrativo/anual (R$ milhões)

42,21

56,75

76,32

102,62

137,99

Carteira Recursos Próprios/média mensal (R$
milhões)

177,28

248,19

347,47

486,45

681,04

Receita Financeira da Carteira Própria/anual (R$
milhões)

51,69

69,99

95,07

128,42

175,71

* Exceto o item associados os demais são expressos em milhões de reais – elaborado pelo autor.
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Com base nas análises do conjunto de dados apresentados, pode-se vislumbrar
já em 2009 o equilíbrio financeiro demonstrado pelo indicador de Receita Financeira
X Custos Administrativos, de 122,48%, onde haverá a cobertura do total destes pela
Receita Financeira gerada pela Carteira de Recursos Próprios, e também demonstra
uma estabilidade com pequena elevação até 2013, sem considerar a inadimplência.
Por outro lado, percebe-se a elevação considerável no indicador de Custo
por sócio/anual (R$), que passa de R$ 533,99 em 2009 para R$ 788,09 em 2013,
ou, aproximadamente R$ 66,00 por mês por sócio, se não houvesse Carteira de
Recursos Próprios.
Para que este equilíbrio seja atingido, a taxa média da rentabilidade da Carteira
Própria deve ficar na faixa de 29% a 26% ao ano, o crescimento da Carteira
de Recursos Próprios na ordem de 40% ao ano e o crescimento dos Custos
Administrativos na faixa de 10,77% ao ano.

Considerações finais e questionamentos
A pesquisa procurou evidenciar no contexto financeiro o comportamento
histórico dos custos administrativos e sua correlação com as correções do salário
mínimo nacional, projetando para um horizonte de cinco anos uma possível
situação econômica da Central Cresol Baser e de suas filiadas.
As cooperativas adequaram a oferta de produtos e serviços financeiros, em
particular das modalidades do crédito para garantir o financiamento das diversas
demandas financeiras e atividades econômicas desenvolvidas pelos agricultores
familiares, flexibilizou os prazos de entrega desse crédito (disponível em diferentes
épocas do ano), diversificou as fontes de recursos e adaptou metodologias de
análise e controle da concessão do crédito.
Vale dizer que a disponibilidade de crédito das cooperativas filiadas à Central
Cresol Baser, sua estrutura de funcionamento, seus produtos e serviços são
comparáveis aos demais do mercado financeiro, e em análise projetam panoramas
parecidos para os sistemas cooperativistas do ramo solidário filiados à ANCOSOL.
São razões que motivaram a estudar este histórico e entender seus mecanismos
que garantem sua sustentabilidade.
Observando o conteúdo deste estudo e considerando uma elevação gradativa
de 40% ao ano da Carteira de Recursos Próprios, comparativamente com a elevação
do Custo Administrativo de 10,77% ao ano, haverá maior equilíbrio financeiro no
curto prazo, sem medir o impacto de uma possível inadimplência da carteira global.
Considerando a tendência de estabilização da taxa de juros da Carteira
de Recursos Próprios, não haverá, pelo menos no curto prazo, impactos na
sustentabilidade financeira das cooperativas filiadas à Cresol Baser. Ao contrário
disso, possivelmente haverá períodos com sobras mais abundantes.
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Há de considerar uma análise mais profunda quanto ao incremento estável
dos Depósitos e Patrimônio em 30% ao ano, em correlação com uma elevação
consideravelmente superior da Carteira de Recursos Próprios, podendo afetar o
seu crescimento ou a liquidez num futuro de médio prazo.
Uma análise mais aprofundada é importante, verificando a qualidade da
aplicação destes recursos junto ao quadro social, o que, pelos montantes que se
somam anualmente, poderá levar a uma situação econômica não agradável no
médio prazo.
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A especificidade da tributação sobre operações
realizadas em cooperativas de crédito rural com
interação solidária
Alcemar Luiz Candiotto
Ivanira Correia de Oliveira

As sociedades cooperativas possuem perfil de sociedade sem fins lucrativos,
já que o objetivo da organização está voltado para os associados e não para a
cooperativa. Por essa razão é uma entidade diferenciada das demais, perante a
legislação tributária em vigor no país (CANDIOTTO, 2006).
Com a Constituição Federal de 1988, destacando-se o artigo 5°, XVIII, as
cooperativas ganharam uma maior autonomia, o que possibilitou novas perspectivas
de organização e de formas operacionais. Os dispositivos constitucionais são de fato
positivamente comprováveis, tendo em vista o crescente aumento do número de
cooperativas existentes, principalmente de crédito.
O cooperativismo de crédito no Brasil ainda é uma atividade extremamente
nova, pode-se citar que existem apenas quatro sistemas cooperativistas
de destaque no país: Sistema de Crédito Cooperativo (SICREDI), Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB), Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Profissionais da Área de Saúde (UNICRED) e Sistema de Cooperativas
de Crédito Rural com Interação Solidária (CRESOL), esta última fazendo parte da
Associação Nacional das Cooperativas de Crédito Solidário (ANCOSOL).
Cooperativas de crédito rural, com interação solidária principalmente, vêm
crescendo e novas cooperativas têm surgido com frequência. Mesmo com a
expansão da atividade, verifica-se que há uma carência de fontes de informações,
publicações ou documentos que reúnam normas sobre todos os tributos
incidentes sobre operações dessas cooperativas.
Devido à inexistência de legislação tributária específica para o ramo de cooperativa
de crédito rural com interação solidária, tem havido dúvidas por parte de muitos
profissionais em relação à tributação e aplicação de tributos e taxas a esse tipo de
organização. Com isso, surge o questionamento: quais os tipos de tributação aplicáveis
às operações de uma Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária?

Cooperativismo no Brasil
Na virada do século XX, em consequência às transformações ocorridas no mundo
todo, surgiram no Brasil as primeiras cooperativas e sindicatos de trabalhadores.
A primeira cooperativa do Brasil foi criada em 1902 em Nova Petrópolis (RS), pelo
padre Theodor Amstad, que durante 38 anos percorreu vastas regiões do Estado
fundando sindicatos, hospitais, cooperativas e outras formas de organizações.
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As sociedades que estavam surgindo no país naquela época passaram a ser
reguladas pelos Decretos 979/1903 e 1637/1909, dando-lhes maior regulação de
sociedade comercial do que movimento sindical.
Naquele contexto, foi aprovado o Decreto 22.239/32, que passou a regular
as sociedades cooperativas. Em seguida o novo Decreto 24.647/34 tratando de
questões mais específicas e, finalmente o Decreto 581/38, trouxe para o poder do
Estado o controle das sociedades cooperativas, forçando-as a terem um registro
administrativo no Ministério da Agricultura, para que o Estado pudesse ter o controle
de assistência técnica e fiscalização e também dados estatísticos para informações.
Mesmo com todo o contexto de intervenção até então, o cooperativismo
brasileiro era representado por duas instituições nacionais, sendo a Aliança
Brasileira de Cooperativas (ABCOOP), com sede em São Paulo e a União Nacional
das Associações de Cooperativas (UNASCO), com sede no Rio de Janeiro.
Pelos fatos relatados tudo indica que por pressão do Estado, em 26 de janeiro
de 1967, foi assinado um protocolo de intenção da criação de uma entidade
de âmbito nacional para representação e defesa do cooperativismo, a qual
substituiria as duas entidades. Em 1969, desaparecem as duas instituições e surge
a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB).
Tendo dado como resolvido o problema de representação, achou-se necessário
trazer a representação para dentro da lei, surgindo assim a Lei 5.764/71 (BRASIL,
1971) que rege as cooperativas até a data de hoje.
No Brasil, a expansão de cooperativas de crédito e de instituições bancárias
apresenta os seguintes números:
Segmento/ano 2001
Instituições
Bancárias
Cooperativas

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

733

693

666

646

628

606

591

593

1.379

1.430

1.454

1.436

1.439

1.452

1.465

1.453

Comparativo de evolução de cooperativas de crédito x Bancos. Fonte: Banco Central do Brasil, 2008.

Como parte dessas estatísticas surgiu, em 1995, o Sistema Cresol de Cooperativas
de Crédito Rural com Interação Solidária como resposta à escassez de crédito para
a agricultura familiar. Em 1996 as cinco primeiras cooperativas iniciaram suas
operações no Sudoeste e Centro Oeste do Paraná, e devido a sua especificidade
e por orientação do BACEN, constituiu-se a primeira base de serviços do sistema
(BASER), que em 2004 transformou-se em central de crédito.
O Sistema Cresol tem perfil financeiro, mas visa a interação solidária entre os
associados e entre as cooperativas filiadas ao sistema, na busca da consolidação
de um sistema de crédito voltado aos interesses e necessidades da agricultura
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familiar. Para tanto, além dos serviços financeiros, como contas correntes,
talonários de cheques, financiamentos e outros, capta recursos de agricultores
do município para reaplicá-los no próprio município. Dessa forma, o dinheiro
do agricultor financia o próprio agricultor e o dinheiro do município promove o
desenvolvimento do próprio município.
Em dezembro de 2008, a Central Cresol Baser possuía 75 cooperativas singulares
filiadas e nove bases regionais de apoio e serviços.

Aplicação da tribução
Os valores utilizados nas demonstrações da incidência de tributação foram
extraídos de dados contábeis de abril de 2009 da Cooperativa de Crédito Rural
de Agrolândia – Cresol Agrolândia, localizada no município de Agrolândia/SC. No
caso da incidência de tributação sobre folha de pagamento utilizou-se de dados
do próprio Sistema Cresol.
Os valores utilizados nas operações representam operações realizadas na Cresol
Agrolândia, mês de dezembro de 2008. Trata-se de uma cooperativa de pequeno
porte que possui dois funcionários e um quadro social de 120 cooperados.
Tributos vinculados a operações da cooperativa
“Ato cooperativo” é o termo utilizado para se referir às operações que
a cooperativa realiza com seus associados, bem como a questão tributária
relacionada a essas operações. Podem-se definir como ato cooperativo todas as
operações realizadas entre as cooperativas e seus associados.
Por definição e fundamento conceitual, o ato cooperativo típico é aquele
realizado exclusivamente entre os próprios associados, conforme a Lei 5.764/71
(BRASIL, 1971). Com a característica básica de ser uma sociedade de pessoas, tem
a peculiaridade que possibilita a sua inserção como entidade diferenciada perante
as normas tributárias em vigor.
A Constituição Federal de 1.988, artigo 146, inciso III, alínea “c”, determina que
lei complementar estabeleça normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado
pelas sociedades cooperativas. Estas, visando atender suas finalidades estatutárias e
sociais realizam diversas atividades, interagindo ora com associados, ora com terceiros.
Neste sentido, destaca-se que as cooperativas de crédito rural com interação
solidária não podem realizar operações com não associados ou não associáveis, a
teor do disposto na Resolução BACEN nº. 3321/05.
Com o exposto acima, observa-se que o objetivo fim da cooperativa é aquele
realizado entre o associado e a cooperativa, e o objetivo meio, é aquele realizado
entre a cooperativa e o mercado. Sempre que o associado participa de alguma
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atividade que é finalidade social da cooperativa, pode-se considerar como
objetivo fim, portanto, caracteriza-se como ato cooperativo, classificação de vital
importância para a determinação da incidência, ou não, de tributos no âmbito do
resultado da cooperativa.
A Lei nº. 5.764/71 (BRASIL, 1971) define em seu artigo 79 o conceito de
ato cooperativo, explicitando no parágrafo único do citado artigo que o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda
de produto ou mercadoria. Portanto, o resultado alcançado pelas sociedades
cooperativas que decorrem de seu objetivo fim (ato cooperativo) não gera
incidência tributária, até porque a sociedade cooperativa atua como verdadeira
mandatária de seus associados, uma representante legal de seus associados que
visa atingir os objetivos estatutários da entidade cooperativa.
Vale destacar e registrar que as cooperativas de crédito têm o seu objetivo fim, a
intermediação financeira, a alocação do crédito de maneira mais desburocratizada
entre seus associados. Sendo assim, o objeto social previsto no estatuto social
das cooperativas de crédito de uma maneira geral é a prática de operações e o
exercício das atividades na área do crédito mútuo.
De acordo com o Art. 2º, Estatuto Social, padrão do Sistema de Cooperativa de
Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol) (CRESOL, 2005, p.1), o qual é seguido
pelas diversas cooperativas filiadas, a finalidade das cooperativas de crédito, em
consonância com seu objeto social estatutariamente definido são:
I - Propiciar, através da mutualidade, assistência financeira
aos associados em suas necessidades pessoais e atividades
específicas, com a finalidade de: melhoria de condições de vida
sua e de sua família e fomentar a produção e a produtividade
rural, bem como a sua circulação e industrialização;
II - A formação educacional de seus associados, no sentido de
fomentar o cooperativismo e associativismo, através da ajuda
mútua, da economia sistemática e do uso adequado do crédito.

Conforme exposto, toda receita auferida pelas cooperativas de crédito em
decorrência da prática de atos relacionados com o seu objetivo e finalidades
sociais, que são considerados negócios próprios de seu objeto social e, desde que
praticados com os seus associados, não constitui receita tributável.
As aplicações financeiras quando ocorrem são momentâneas, devido se
realizarem em períodos em que a cooperativa não possui em quantidade suficiente,
associados interessados em obter empréstimos, portanto, são operações especiais
permitidas pela legislação em vigor, e/ou quando o mercado financeiro não
recomenda que se emprestem recursos em demasia ao corpo social, por motivos
de ordem econômica.
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Comportamento dos impostos perante as cooperativas de crédito
1) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e Contribuição Social Sobre
Lucro Líquido (CSSL)
Conforme preceito do Art. 182, Decreto 3000/99 (BRASIL, 1999, p.95) a
incidência de imposto de renda e contribuição social sobre lucro em operações
das cooperativas ocorre observando-se os seguintes aspectos: “as sociedades
cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica não terão
incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de proveito comum,
sem objetivo de lucro”.
Vale destacar que apesar de algumas decisões proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) envolvendo cooperativas de produção e a União Federal,
no sentido de ser devido o imposto de renda e, consequentemente a contribuição
social nas aplicações financeiras realizadas por cooperativas, na situação específica
de cooperativas de crédito rural com interação solidária, entende-se que as
mesmas não estariam obrigadas ao recolhimento dos tributos mencionados, pois
o objeto estatutário é proporcionar, pela mutualidade, a assistência financeira aos
associados, fomentando a circulação creditícia.
A Instrução Normativa nº. 333/03 (BRASIL, 2003), editada pela Receita Federal,
em seu artigo 2º dispõe que as aplicações realizadas pelas cooperativas de crédito,
junto ao mercado financeiro sofrem a incidência do IRRF, somente sobre o ganho
real, porque tal aplicação não se caracteriza como ato cooperativo.
Por exemplo, a Cresol Agrolândia, ao realizar uma aplicação financeira para um
período de 30 dias obteve um rendimento bruto no valor de R$ 10.000,00. Este
rendimento foi tributado em 22,5%, ou seja, houve uma retenção de IRRF no valor
de R$ 2.250,00, ficando para a cooperativa um rendimento líquido de R$ 7.750,00.
2) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre
o Lucro (CSSL)
O pressuposto para a incidência desses tributos é a apuração de lucro, conforme
preceitua o artigo 111, Lei nº. 5.764/71, (BRASIL, 1971) e o Regulamento do
Imposto de Renda – Decreto nº. 3.000/99, artigo 183 (BRASIL, 1999). A cooperativa
só aufere lucro se opera com não associados ou não associáveis, ou seja, quando
realiza atos não cooperativos.
A lei instituidora da Contribuição Social sobre o Lucro (CSSL), Lei nº. 7.689/88,
(BRASIL, 1988) é clara ao afirmar que a contribuição só incide sobre o lucro. Como
as cooperativas não têm como objetivo o lucro, logicamente estão desobrigadas
de recolherem a mencionada contribuição social.
3) Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS)
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Com a publicação da Lei 11.051/04 (BRASIL, 2004), no seu Art. 30, ficam as
cooperativas de crédito autorizadas a excluir de sua base de cálculo para PIS os
ingressos de receitas com os atos cooperativos, aplicando-se, no que couber, o
disposto no art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/01 (BRASIL, 2001).
4) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
O ISSQN é um tributo de competência exclusiva e privativa dos Municípios,
conforme dispõe o artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, que grava
exclusivamente a execução de serviços na forma prevista na Lei.
A hipótese de incidência tributária do ISSQN é a prestação de serviços por parte
da instituição financeira aos seus clientes. As alíquotas do ISSQN são definidas na
legislação tributária municipal, variando de município para município.
Distingue-se a isenção da não-incidência, pois no caso desta última não há
fato gerador, não há incidência e não surge, portanto, obrigação tributária. Já na
isenção, há o fato gerador, há a incidência, o que não há é a constituição do crédito
tributário da Fazenda Pública referente àquela obrigação do sujeito passivo.
Verifica-se que a característica fundamental do ato cooperativo típico é a
realização de operações exclusivamente entre os próprios associados. Em tais
operações não há incidência do ISSQN, pois inexiste a circulação econômica de
serviços. Quando a cooperativa presta um serviço em benefício de um associado,
não está praticando uma operação para terceiros, visto que a cooperativa age em
nome e por conta dos associados. No momento em que o associado se utiliza de
um serviço prestado pela cooperativa, será ele ao mesmo tempo prestador, pois
é a pessoa integrante da sociedade, e tomador do serviço, não havendo venda de
bens imateriais com fins econômicos.
Operações da Cooperativa com associados
As operações relacionadas à renda que a cooperativa realiza com seus empregados
e associados são também chamadas de “ato cooperativo”. Dentro desta categoria de
operações veremos na sequência o comportamento de alguns impostos.
1) Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicações Financeiras (IRRF)
O IRRF sobre aplicações financeiras é um tributo de competência da União,
cuja hipótese de incidência consiste no auferimento de renda ou proventos de
qualquer natureza. A regra matriz de incidência tributária do IR sobre aplicações
financeiras de renda fixa é auferir rendimentos em qualquer espécie de aplicação
de renda fixa ou variável por qualquer pessoa física ou jurídica, nos termos do Art.
770 do decreto 3.000/99 (BRASIL, 1999).
De acordo com o decreto 3.000/99 são contribuintes do imposto de renda “as
pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade
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econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive
ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem distinção da
nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão” (BRASIL, 1999).
Os rendimentos de que trata o artigo 5o da Lei 9.779 (BRASIL, 1999), a partir de
Janeiro de 2005, devido à publicação da Lei 11.033/04 (BRASIL, 2004), sujeitam-se
à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas:
Alíquota
22,50%
20,00%
17,50%
15,00%

Período
em aplicações com prazo de até 180 dias
em aplicações com prazo de 181 a 360 dias
em aplicações com prazo de 361 a 720 dias
em aplicações com prazo acima de 720 dias

A retenção do IRRF será realizada no ato do crédito dos juros realizados
nas aplicações. A tabela abaixo demonstra a incidência de IRRF no valor de R$
24,75 sobre o rendimento de R$ 110,00 gerados por uma aplicação feita por um
associado, no valor de R$ 11.000,00.
Descrição

Base de Cálculo

Aplicação financeira de 30 dias a 1% a.m.
Rendimento da aplicação em 30 dias
IRRF 30 dias (alíquota de 22,5%)
Rendimento líquido do associado
Valor total de IRRF a recolher

11.000,00
110,00
(24,75)

Valor a recolher
(R$)
110,00
(24,75)
85,25
24,75

Fonte: Cresol Agrolândia, 2008

2) Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF)
O IOF é incidente sobre todas as operações de crédito ou aplicações
financeiras realizadas pelas cooperativas com seus associados. No caso do IOF
sobre operações de crédito, o fato gerador do imposto se dá no momento em
que o importe, objeto da obrigação (o crédito), é colocado à disposição do
associado pela cooperativa. A base de cálculo do imposto é o valor da operação.
Entretanto, por força do disposto no Decreto nº 6.306/07 (BRASIL, 2007), em seu
artigo art. 8º, a alíquota é reduzida a zero na operação de crédito em que figure
como tomadora a própria cooperativa de crédito e quando realizada entre
cooperativa de crédito e seus associados.
Posteriormente o Decreto 6.339/08 (BRASIL, 2008), determina um adicional
de 0,38% sobre as operações das cooperativas. Sendo assim, as cooperativas de
crédito devem reter e recolher o IOF das operações de crédito liberadas a seus
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associados. No caso de um associado que contraiu financiamento no valor de R$
5.000,00, o desconto na fonte foi de R$ 19,00, referente ao IOF.
Sobre aplicação financeira, o IOF incide sobre o valor do resgate, da cessão ou
da repactuação nas aplicações financeiras realizadas pelos associados junto às
cooperativas, em função do prazo. Havendo resgate parcial, nas operações sob
aviso prévio, o IOF será calculado de conformidade com o quadro abaixo:
Nº. de Dias
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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% Limite do Rendimento
96
93
90
86
83
80
76
73
70
66
63
60
56
53
50
46
43
40
36
33
30
26
23
20
16
13
10
06
146

Nº. de Dias
29
30

% Limite do Rendimento
03
00
Fonte: BRASIL, 2002.

O disposto acima se aplica a qualquer operação que, pelas suas características,
produza rendimentos de aplicação financeira de renda fixa, mesmo que o ativo
objeto seja valor mobiliário de renda variável. Para efeito de incidência, incluemse no conceito de títulos e valores mobiliários, os depósitos a prazo de reaplicação
automática e os recibos de depósitos cooperativos.
Por exemplo, quando o associado realizou a aplicação financeira no valor de
R$ 11.000,00, à taxa de rendimento de 1% ao mês, para o período de 15 dias, este
teve incidência de 50% de IOF sobre o rendimento, ou seja, teve um desconto de
R$ 27,50 sobre a renda da aplicação.
3) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre juros ao capital
A tributação referente ao IRRF incide sobre juros pagos ao capital de associados
e retorno sobre as sobras conforme descrito a seguir.
O pagamento de juros sobre o capital correspondente a no máximo 12%, nos
termos do artigo 24 da Lei nº. 5.764/71 (BRASIL, 1971). O citado pagamento de
juros ao capital está sujeito à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de 15% sobre o total de juros creditados ao associado. A base legal é o inciso XVI
do artigo 55 do Decreto nº. 3.000/99 (BRASIL, 1999) e Lei nº. 9.249/95, artigo 9, §
2º (BRASIL, 1995).
Quanto ao retorno das sobras aos associados, a assembléia geral da cooperativa
(AGO), pode deliberar que as sobras sejam creditadas em espécie na conta corrente
do associado, incorporadas junto à conta capital ou inclusão em Reserva Legal,
estas não são consideradas como rendimento tributável.
Com referência à incidência ou não do imposto de renda sobre as sobras
distribuídas em espécie ou mediante incorporação ao capital embasado no Parecer
Normativo da Secretaria da Receita Federal (SRF) nº. 522/70, (BRASIL, 1970) não
são consideradas como rendimento, trata-se de importâncias devolvidas pelas
cooperativas aos seus associados como retorno ou sobra, não sendo, portanto,
tributáveis nas pessoas físicas dos associados beneficiados com a restituição.
Operações da Cooperativa com empregados
Nas operações da cooperativa com empregados há de se considerar a
incidência de encargos sociais sobre a folha de pagamento, devidos pelos
empregados - Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e IRRF, bem como de
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encargos sociais e trabalhistas devidos pela cooperativa - INSS, Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Serviço Social do Cooperativismo
(SESCOOP), adicional para previdência social - Lei 9.876/99, Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), Programa de Integração Social (PIS) e Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT).
Encargos sociais sobre a folha de pagamento dos empregados
As cooperativas são consideradas empresas mercantis em geral. Sendo assim,
cabe às sociedades cooperativas recolher para a Previdência Social e Receita
Federal, os valores retidos dos empregados, referentes ao INSS e IRRF.
Em relação ao INSS, aplicam-se os valores do quadro abaixo sobre o total da
remuneração paga ou creditada a seus empregados e trabalhadores avulsos, a qualquer
título, no decorrer do mês, observando para tanto o teto máximo de desconto.
Contribuição do INSS a partir de 1º de Fevereiro de 2009

Salário de contribuição (R$)
Até R$ 965,67
de R$ 965,68 a R$ 1.609,45
de R$ 1.609,46 até 3.218,90

Alíquota (%)
8,00
9,00
11,00
Fonte: Instituto Nacional de Seguridade Social, 2009.

Quanto ao IRRF, as cooperativas são responsáveis pela retenção e recolhimento
do imposto sobre salários contratados. Os valores devidos serão aplicados conforme
tabela divulgada pela Receita Federal, incidentes sobre o total da remuneração paga
ou creditada aos empregados e trabalhadores avulsos, a qualquer título, no decorrer do
mês, observando para tanto a dedução por dependente, as pensões alimentícias pagas
pelo contribuinte em cumprimento de sentença judicial e a contribuição ao INSS.
Imposto de Renda sobre rendimento assalariado/2009

Base de Cálculo (R$)
Até 1.434,59
De 1.434,60 até 2.150,00
De 2.150,01 até 2.866,70
De 2.866,71 até 3.582,00
Acima de 3.582,00

Alíquota (%)
7,5
15
22,5
27,5

Parcela a Deduzir do IR (R$)
107,59
268,84
483,84
662,94
Fonte: Receita Federal do Brasil, 2009.

No caso de haver dependente, o contribuinte (empregado) poderá utilizar na sua
declaração (no de 2009), o desconto por dependente de R$144,20. Na tabela abaixo
é demonstrado o cálculo do desconto do IRRF referente ao salário de um funcionário.
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Retenção de IR e INSS sobre a remuneração do funcionário

Descrição
Salário
Salário contribuição máximo
INSS (alíquota máxima de 11%)
IRRF - Salário Bruto
INSS descontado
Base de cálculo (alíquota de 27,5%)
Parcela IRRF a deduzir
IRRF retido na fonte
Salário Líquido a pagar
Valor de INSS a recolher
Valor de IRRF a recolher

Cálculos
5.115,48
3.218,90
(354,07)
5.115,48
(354,07)
4.761,41

Descontos

Saldo
5.115,48

(354,07)

(354,07)

(1.309,38)
662,94
(646,45)

(646,45)
4.114,96
354,07
646,45

Fonte: Sistema Cresol, 2008.

Encargos Sociais e Trabalhistas
Encargos sociais e trabalhistas são obrigações que a cooperativa tem sobre
a folha de pagamento de seus empregados (além do salário), ou seja, são
contribuições da empresa para com diversos órgãos.
Para efeitos da legislação previdenciária, as cooperativas são consideradas
como qualquer outra instituição privada. Conforme se verifica através da Lei nº.
8.212/91 (BRASIL, 1991) e alterações posteriores, cabem às sociedades cooperativas
o recolhimento de encargos sociais e trabalhistas, da seguinte forma:
a) 20% para o INSS, sobre o total da remuneração paga ou creditada, a
qualquer título, no decorrer do mês de seus empregados e trabalhadores
avulsos, nos moldes do previsto no artigo 22 da Lei nº. 8.212/91 (BRASIL, 1991)
e alterações posteriores, especialmente a Lei nº. 9.876/99 (BRASIL, 1999);
b) Contribuir para o financiamento do INCRA com alíquota de 0,20%. Para o
salário educação, a alíquota é de 2,50% e para o SESCOOP, a alíquota é de 2,5%,
todos incidentes sobre a folha de salários da cooperativa (BRASIL, 2007);
c) Contribuição previdenciária a partir da competência março/2000,
instituída pela Lei Ordinária nº. 9.876/99 (BRASIL, 1999), com alíquota
de 20% do total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
pelas cooperativas durante o mês, pelos serviços prestados, sem vínculo
empregatício, por segurados empresários, contribuintes individuais,
avulsos e demais pessoas físicas;
d) Contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial, em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos
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ambientais do trabalho, o SAT, com alíquota de 1%, do total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso, conforme disposto no Decreto 3.048/99
alterado pelo Decreto nº. 3.265/99 (BRASIL, 1999).
Destaca-se que a Lei nº. 9.876/99 (BRASIL,1999) instituiu um adicional para
as cooperativas de crédito de 2,50% sobre a base de cálculo citada nas letras
“a” e “c”. Também, é considerado encargo trabalhista o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), criado pela Lei n. 5.107/66 (BRASIL, 1966) que em seu
artigo 2º obriga o empregador a depositar a importância correspondente a 8%
da remuneração paga no mês anterior a cada empregado.
Na tabela abaixo exemplifica-se o cálculo dos encargos devidos pela cooperativa
sobre a folha de pagamento, portanto, representa gastos além dos salários.
Descrição

Valores

Folha de salários do mês

7.445,25

INSS Empresa (alíquota de 20%)

7.445,25 x 20%

Valor a recolher (R$)
1.489,05

Outros: Incra, salário educação, SESCOOP
7.445,25 x 5,20%
(alíquota de 5,20%)

387,15

Adicional Lei 9.876/99 (alíquota de 2,5%)

7.445,25 x 2,50%

186,13

7.445,25 x 8%
7.445,25 x 1%
7.445,25 x 1%

595,62
74,45
74,45

FGTS (alíquota de 8%)
PIS folha
SAT (alíquota de 1%)
Valor total de encargos sociais

2.806,85
Fonte: Sistema Cresol, 2008.

Quanto aos benefícios ao trabalhador, como vale transportes, vale alimentação
e outros, não foram citados ou calculados nesta seção por não se tratarem de
impostos, e sim de benefícios oferecidos aos colaboradores.
Operações da Cooperativa com não associados
Pode-se destacar como operações com não associados as atividades de prestação
de serviços decorrentes de convênios realizados entre as cooperativas solidárias de
crédito rural com bancos, organizações sem fins lucrativos (associações) e demais
órgãos como Departamento de Trânsito e o público em geral.
1) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre
Lucro (CSSL)
As sociedades cooperativas pagarão IRPJ e a CSSL sobre o resultado positivo das
operações e atividades estranhas à sua finalidade, especialmente o fornecimento de
bens ou serviços a não associados, mesmo que para atender aos seus objetivos sociais.

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

150

O pressuposto básico para a incidência tributária no resultado das sociedades
cooperativas é a apuração do lucro, que ocorre quando a cooperativa opera com
não associados, conforme artigos 85, 86, 88 e 111 da Lei nº. 5.764/71 (BRASIL,
1971), reproduzidos no artigo 183 do Regulamento do Imposto de Renda de 1.999
(BRASIL, 1999). O mesmo entendimento aplica-se à contribuição social sobre o
lucro CSSL, quando a cooperativa opera com não associados.
O resultado positivo alcançado pelas cooperativas quando da realização de
operações com terceiros não associados deve ser destacado e contabilizado
em separado, a fim de se apurar o valor da tributação. Tal resultado deve ser
incorporado ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES),
conforme artigo 87 da Lei nº. 5.764/71 (BRASIL, 1971).
A base de cálculo do imposto é o rendimento bruto do resultado positivo das
operações com atos não cooperativos. No caso do IR a alíquotas é de 15% sobre a
base de cálculo, mais um adicional de 10% para valores acumulados acima de R$
20.000,00 no mês. No caso do CSSL, a alíquota é de 15%.
2) Programa de Integração Social (PIS)
As sociedades cooperativas que realizam atos não cooperativos estão sujeitas à
contribuição incidente sobre o faturamento destas operações com não associados,
à alíquota de 0,65%. O resultado alcançado pelas cooperativas quando realizadas
operações com não associados deve ser destacado e contabilizado em separado,
a fim de se apurar o resultado positivo para se oferecer a tributação. O resultado
deve ser incorporado FATES, por força do artigo 87 da Lei nº. 5.764/71.
3) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
A COFINS foi instituída pela Lei Complementar nº. 70/91 e alterada pela Lei nº.
10.684/03 (BRASIL, 2003). É devida pelas sociedades cooperativas quando operam
com não associados. A alíquota é de 4% incidente sobre a receita bruta mensal.
Podem ser deduzidos da receita bruta mensal, nos termos do disposto no
artigo 6º da instrução normativa nº.145/99 da Receita Federal (BRASIL, 1999) os
valores correspondentes a despesas incorridas nas operações de intermediação
financeira, despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições financeiras, perdas com títulos de renda fixa ou variável, exceto com
ações e perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge.
A tabela abaixo demonstra a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme
descrito anteriormente.
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Impostos sobre rendas de atos não cooperativos
Descrição

Alíquotas

Rendimento sobre aplicação financeira
IRPJ sobre atos não cooperativos
CSLL sobre atos não cooperativos
PIS sobre atos não cooperativos
COFINS sobre atos não cooperativos

15,00%
15,00%
0,65%
4,00%

Base de Cálculo

Saldos

10.000,00

10.000,00

(1.500,00)
(1.500,00)
(65,00)
(400,00)

(3.465,00)

Valor líquido do rendimento de aplicações
financeiras

6.535,00
Fonte: Cresol Agrolândia, 2008.

4) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, assim entendido como a
expressão monetária do valor dos serviços prestados. Os municípios só podem
tributar serviços previstos na lista de serviços anexa à Medida Provisória 116/03.
O ISSQN de competência dos municípios, a teor do artigo 156, inciso III da
Constituição Federal, grava exclusivamente a execução de serviços, na forma disposta
na Medida Provisória 116/03 (BRASIL, 2003). A hipótese de incidência do ISSQN é a
prestação de serviços, sendo contribuinte do imposto o prestador de serviços.
As cooperativas de crédito prestam serviços exclusivamente para seus
associados, sendo assim não são considerados operações de mercado, portanto
não tributados pelo ISSQN.

Considerações finais
A tributação de cooperativas de crédito rural com interação solidária muito se
assemelha à tributação de uma empresa comercial, visto que a legislação tributária
do Brasil não possui regras claras quanto à especificidade das cooperativas.
A tributação para esse tipo de organização muito se vale do bom senso do
profissional de contabilidade, o qual necessita de amplos conhecimentos das
operações realizadas para compreender que as operações de uma cooperativa
não se equivalem a operações de empresas comerciais. Mesmo no caso de
cooperativas de crédito, o profissional deve entender a diferenciação da função
da instituição e de outras instituições financeiras bancárias.
Deve-se considerar que a tributação de cooperativas também depende do
entendimento da autoridade fiscal, a qual fará a verificação e porque não dizer,
fará a auditoria da movimentação fiscal. A autoridade fiscal, por sua vez, deve ter
grande conhecimento das operações de uma cooperativa de crédito rural para
poder diferenciar a tributação de operações financeiras de outras instituições
cooperativas de crédito ou de instituições financeiras bancárias.
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Quanto aos benefícios fiscais, que uma cooperativa de crédito rural com interação
solidária tem, pode-se afirmar que não difere em muito de uma instituição bancária,
e que estes benefícios estão mais explícitos no âmbito do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Entretanto, não se pode dizer que o benefício
fiscal sobre Imposto de Renda e Contribuição Social que é concedido às cooperativas
de crédito rural, se aplica a todas as suas operações, mas apenas para as operações
ocorridas entre a cooperativa e seus associados.
Observa-se que toda e qualquer operação de serviços realizada pela cooperativa,
mesmo sendo em prol dos cooperados, na qual se caracterize como operação de
mercado com outras instituições financeiras e que a cooperativa obtenha spread, são
tributados integralmente pelo Imposto de Renda e Contribuição Social.
Ao abranger as operações realizadas entre as cooperativas e seus funcionários, todos
os descontos previstos na legislação trabalhista devem ser seguidos integralmente pelas
cooperativas. As operações trabalhistas são consideradas “operações de mercado”,
portanto sofrem a incidência tributária.
Considerando exclusivamente a tributação ao INSS, as instituições financeiras
bancárias e não bancárias possuem tributação superior a uma empresa comercial, no
que tange ao adicional de 2,5% sobre a mão de obra de seus diretores e funcionários.
Finalmente, considerando que a maioria das operações das cooperativas de crédito
são realizadas, exclusivamente com associados, pode-se afirmar que há grandes
benefícios fiscais e tributários, comparando-se com outras instituições financeiras,
industriais ou comerciais. Por outro lado, há também operações onde não se tem
benefícios. Para o bom funcionamento da cooperativa, bem como para o perfeito
atendimento aos seus cooperados, toda cooperativa de crédito rural depende de outras
instituições financeiras bancárias para a realização de seus serviços, cujas transações
resultam em operações que sofrem incidência da tributação sobre o lucro (IR e CSLL).
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Lei complementar nº 130/2009: inovações e
benefícios ao segmento do cooperativismo de
crédito
Andressa Castro
Ivanira Correia de Oliveira

As cooperativas de crédito se apresentam como um importante instrumento
de desenvolvimento local. O segmento, ainda modesto no Brasil se comparado a
países mais desenvolvidos, é de singular importância para a sociedade à medida
que promove a aplicação de recursos privados e assume correspondentes riscos
em favor da própria comunidade onde se desenvolve.
Por representar iniciativas diretamente promovidas pelos cidadãos, é ainda
importante para o desenvolvimento local de forma sustentável, especialmente
nos aspectos de formação de poupança e de financiamento de iniciativas
empresariais que trazem benefícios evidentes em termos de geração de empregos
e de distribuição de renda.
O cooperativismo pode ser considerado um modelo socioeconômico capaz
de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social, uma vez que visa
atender às necessidades do grupo e não o lucro, e é fundamentado na reunião
de pessoas e não no capital.
Como consequência natural dos diversos aperfeiçoamentos regulamentares, o
cooperativismo de crédito no Brasil vem passando por um processo de expansão.
Esses aperfeiçoamentos regulamentares e normativos se aproximam daqueles
exigidos às demais instituições financeiras, contudo, sem deixar de observar os
princípios cooperativistas.
A mais recente contribuição normativa ao segmento do cooperativismo de
crédito se deu pelo advento da Lei complementar nº 130, de 17 de abril de 2009,
que veio regulamentar o artigo 192 da Constituição Federal de 1988.

Cooperativismo de crédito no Brasil
As cooperativas de crédito são instituições financeiras que têm por escopo
prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados, podendo-se
destacar a concessão de crédito, captação de depósitos à vista e a prazo, cheque,
prestação de serviço de cobrança, de custódia, de recebimento e pagamento por
conta de terceiros sob convênio com instituições financeiras públicas e privadas
e correspondentes no país, além de outras operações específicas e atribuições
estabelecidas na legislação em vigor.
Estas instituições são consideradas sociedades civis, compostas por pessoas,
com forma e natureza jurídica próprias, sem fins lucrativos e não sujeitas à
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falência (BITTENCOURT, 2001). São instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro Nacional (SFN). Por essa razão, seu funcionamento é definido pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN) e suas operações fiscalizadas pelo Banco
Central do Brasil que para tanto emite os atos normativos necessários.
As cooperativas de crédito têm por objetivo a concessão de crédito e a
prestação de serviços financeiros a seus associados de forma mais vantajosa,
geralmente emprestando com menores taxas, remunerando aplicações a maiores
taxas, cobrando menores tarifas e com menores exigências, quando comparadas
aos bancos e financeiras.
O potencial das cooperativas de crédito na oferta de serviços e de produtos
financeiros realiza-se justamente por seus elementos constitutivos, pois
funcionam sem fins lucrativos, coletam e aplicam a poupança no local de atuação
e suas características organizacionais estão baseadas na mutualidade e na autogestão (BURIGO, 2007). Atualmente, elas veem ocupando espaços deixados pelas
instituições bancárias como consequência do fenômeno mundial da concentração,
reflexo marcante da concorrência no setor financeiro (SOARES; MARDEGAN, 2007).
São classificadas em sociedades cooperativas singulares, ou de primeiro grau,
cooperativas centrais ou federações de cooperativas (ou de segundo grau), e
ainda as de terceiro grau ou confederações de cooperativas. Extrai-se a diferença
entre as cooperativas singulares, centrais e confederações do artigo 6º da Lei nº
5.764 de 16 de dezembro de 1971 (BRASIL, 2009b):
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.

As cooperativas singulares prestam serviços diretamente aos associados,
conforme preceito do artigo 7º, da Lei 5.764/71. As cooperativas centrais e
federações de cooperativas, nos moldes do artigo 8º, “objetivam organizar, em
comum e maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das
filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização
recíproca dos serviços”.
E por fim, as confederações de cooperativas, conforme artigo 9º, têm por
objetivo “orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto
Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

156

dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de
atuação das centrais e federações.”
Evolução do cooperativismo de crédito no Brasil
A primeira cooperativa de crédito brasileira, denominada Caixa de Economia
e Empréstimos Amstad, surgiu no ano de 1902, na localidade de Linha Imperial,
município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Posteriormente passou a
ser denominada Caixa Rural. Essa cooperativa continua em atividade, hoje com
o nome de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pioneira da
Serra Gaúcha – Sicredi Pioneira/RS (PINHEIRO, 2008).
Em 1945 foi criada a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC),
momento em que:
houve certa sobreposição de competências no papel de regular
e fiscalizar as entidades cooperativas, embora o registro destas
permanecesse a cargo do Ministério da Agricultura, por meio
do Serviço de Economia Rural (SER). Em novembro de 1958, por
solicitação da SUMOC, o Ministério da Agricultura editou a Portaria
1.079, que sobrestou novos registros de cooperativas de crédito,
situação que seria ratificada em novembro de 1962, mediante
edição do Decreto 1.503, do então Conselho de Ministros. [...] esse foi
um período de turbulência política, que culminou no golpe militar
de 1964, onde havia certo temor por todo tipo de organização de
base, ainda mais no meio rural, principal foco do cooperativismo
(SOARES; MARDEGAN, 2007, p.62).

O cenário dos anos 1950 e 1960 resultou na retração do crescimento do
setor cooperativista, até que em dezembro de 1964 foi editada a Lei nº 4.595 e
a consequente criação do Banco Central do Brasil, quando as cooperativas de
crédito passaram a ser classificadas como instituições financeiras. A partir dessa
iniciativa, o movimento de crédito rural tomou força e se expandiu por todo país,
com destaque, sobretudo, para as regiões Sul e Sudeste do país (PINHEIRO, 2008).
Atualmente, as Cooperativas de Crédito no Brasil estão distribuídas hoje pelos
seguintes Sistemas: Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito da Economia
Familiar e Solidária (ANCOSOL), a qual pertence o Sistema Cresol, Sistema de Crédito
Cooperativo (SICREDI), Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB),
Cooperativa de Crédito dos Médicos (UNICRED) e cooperativas independentes.

A lei complementar nº 130/2009
Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 que introduziu as
Cooperativas de Crédito no Sistema Financeiro Nacional, se fazia necessário editar
uma lei complementar que regulamentasse o artigo 192 da Carta Magna (BRASIL,
2009c) que prevê:
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o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover
o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da
coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares
que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram.

Com escopo de regulamentar o artigo referido, foi publicada a Lei Complementar
nº 130, de 17 de abril de 2009, a qual dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito
Cooperativo.
As inovações da Lei Complementar 130/2009 tratam de várias questões
pertinentes às cooperativas de crédito, tais como: estrutura do conselho de
administração, mandato de membros do conselho, distribuição e restituição
de cotas do capital, tratamento de perdas, poder de voto de filiadas, acesso às
informações das cooperativas pelas centrais ou outros órgãos constituídos pelo
segmento e regime de cogestão, caso seja necessário.
Utilizando metodologia descritiva, explicativa, bibliográfica e documental,
buscou-se analisar todas as inovações normativas, com o objetivo de demonstrar
a importância de cada artigo da lei para o segmento do cooperativismo.
O artigo 2º da lei em comento possui a seguinte redação:
As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a
prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços
financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso
aos instrumentos do mercado financeiro. § 1o A captação de
recursos e a concessão de créditos e garantias devem ser restritas
aos associados, ressalvadas as operações realizadas com
outras instituições financeiras e os recursos obtidos de pessoas
jurídicas, em caráter eventual, a taxas favorecidas ou isentos de
remuneração. § 2o Ressalvado o disposto no § 1o deste artigo, é
permitida a prestação de outros serviços de natureza financeira
e afins a associados e a não associados. § 3o A concessão de
créditos e garantias a integrantes de órgãos estatutários, assim
como a pessoas físicas ou jurídicas que com eles mantenham
relações de parentesco ou negócio, deve observar procedimentos
de aprovação e controle idênticos aos dispensados às demais
operações de crédito. § 4o A critério da assembléia geral, os
procedimentos a que se refere o § 3o deste artigo podem ser
mais rigorosos, cabendo-lhe, nesse caso, a definição dos tipos
de relacionamento a serem considerados para aplicação dos
referidos procedimentos. § 5o As cooperativas de crédito, nos
termos da legislação específica, poderão ter acesso a recursos
oficiais para o financiamento das atividades de seus associados.
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As cooperativas de crédito continuam destinando seus serviços precipuamente
aos seus associados. Contudo, a captação de recursos e a concessão de créditos e
garantias não ficam mais restritas aos associados, isso porque a lei traz ressalva às
operações realizadas com outras instituições financeiras e os recursos obtidos de
pessoas jurídicas.
A permissão para que cooperativas singulares possam prestar serviços
de natureza financeira e afins, que não captação de recurso e concessão de
crédito, também a não associados, trouxe uma abertura grande para realização
de negócios. Assim, a cooperativa de crédito pode atuar como correspondente
bancário, recebendo pagamento de títulos diversos, pode diversificar com
trabalho de corretagem de seguros, cartão de crédito, entre outros.
Outra questão importante, prevista no artigo acima, é o tratamento igualitário
que deve ser observado quando da concessão de créditos e garantias aos
integrantes de órgãos estatutários, ou pessoas físicas ou jurídicas que esses
mantenham parentesco ou negócio. Inclusive abre-se a possibilidade da
assembleia geral criar procedimentos ainda mais rigorosos para esses casos,
criando critérios que venham contribuir para a proibição de vantagens pessoais. A
cooperativa fica também possibilitada de angariar recursos oficiais para financiar
as atividades de seus associados.
O artigo 3º da Lei Complementar 130/2009 prevê que “as cooperativas de crédito
podem atuar em nome e por conta de outras instituições, com vistas à prestação
de serviços financeiros e afins a associados e a não associados.” O preceito deste
artigo, que veio complementar o previsto no artigo 2º, parágrafo segundo, traz a
possibilidade das cooperativas de crédito ampliar a prestação de serviços financeiros
e afins também ao público externo, que não integrantes do quadro social.
Na sequência, o artigo 4º apresenta:
O quadro social das cooperativas de crédito, composto de
pessoas físicas e jurídicas, é definido pela assembleia geral,
com previsão no estatuto social. Parágrafo único. Não serão
admitidas no quadro social da sociedade cooperativa de crédito
pessoas jurídicas que possam exercer concorrência com a própria
sociedade cooperativa, nem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios bem como suas respectivas autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes.

A Lei 5.764/71, artigo 6º, inciso I (BRASIL, 2009b) prevê que as cooperativas
singulares sejam constituídas por pessoas físicas e excepcionalmente por
pessoas jurídicas.
Com base neste preceito legal, o Banco Central editou a Resolução 3.442/2007
(BACEN, 2009), prevendo no artigo 12, inciso I, que a cooperativa singular
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de crédito deve estabelecer, em seu estatuto, condições de admissão de
associados, segundo os seguintes critérios: “I - empregados, servidores e
pessoas físicas prestadoras de serviço em caráter não eventual, de uma ou
mais pessoas jurídicas, públicas ou privadas, definidas no estatuto, cujas
atividades sejam afins, complementares ou correlatas, ou pertencentes a um
mesmo conglomerado econômico.”
O Banco Central absteve-se de mencionar neste artigo a admissão de pessoas
jurídicas prestadoras de serviço em razão de que a associação de pessoa jurídica,
com base na Lei 5.764/71, era de caráter excepcional.
A Lei Complementar 130/2009, traz redação no sentido de tornar igualitária a
associação de pessoa jurídica e pessoa física, o que vem ampliar o rol de associação
nas cooperativas de crédito. Contudo, a lei excetua a possibilidade de associação
de pessoas jurídicas que possam exercer concorrência com a própria sociedade
cooperativa, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, bem como
suas respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
O artigo 5º trouxe a possibilidade de criação de Diretoria Executiva pelas
Cooperativas de Crédito:
As cooperativas de crédito com conselho de administração
podem criar diretoria executiva a ele subordinada, na qualidade
de órgão estatutário composto por pessoas físicas associadas ou
não, indicadas por aquele conselho.

As cooperativas de crédito com Conselho de Administração podem criar
diretoria executiva a ele subordinada, incluindo essa condição no Estatuto Social
da Cooperativa, onde haverá inclusive indicação das atribuições. Os diretores
executivos podem ser pessoas físicas associadas ou não, os quais serão indicados
pelo Conselho de Administração.
Esse normativo trouxe contribuição às cooperativas de crédito, uma vez que
há possibilidade de delegar funções técnicas a um diretor executivo, ou um grupo
de diretores, que possua conhecimento na área financeira, para que este tome
frente na gestão da cooperativa. Ressalta-se que os diretores executivos terão
responsabilidade de seus atos, tal qual, como os conselheiros de administração.
O artigo 6º trata do mandato dos membros do conselho fiscal:
O mandato dos membros do conselho fiscal das cooperativas de
crédito terá duração de até 3 (três) anos, observada a renovação
de, ao menos, 2 (dois) membros a cada eleição, sendo 1 (um)
efetivo e 1 (um) suplente.

O mandato dos membros do Conselho Fiscal foi majorado de um ano para
três anos. Essa mudança permite que os membros do Conselho Fiscal atuem com
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maior efetividade em seus trabalhos, pois poderão fiscalizar a cooperativa de
forma mais detalhada, em razão do aumento do tempo de mandato.
O artigo 7º diz que “é vedado distribuir qualquer espécie de benefício às
quotas-parte do capital, excetuando-se remuneração anual limitada ao valor
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
títulos federais”. Uma vez integralizada a quota capital pelo associado, esse valor
somente pode ser remunerado anualmente com base na taxa Selic, que se origina
de taxas de juros observadas no mercado (Banco Central, 2009b).
O artigo 8º traz a seguinte redação:
Compete à assembleia geral das cooperativas de crédito
estabelecer a fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição
de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada
associado realizadas ou mantidas durante o exercício, observado
o disposto no art. 7o desta Lei Complementar.

A Assembleia Geral das cooperativas de crédito tem a competência de
estabelecer qual será a forma de distribuir as sobras ou ratear as perdas do
exercício financeiro, que se inicia no dia 1º de janeiro e finda em 31 de dezembro.
O cálculo deve se pautar nas operações de cada associado, realizadas ou mantidas
durante o exercício.
O artigo 9º apresenta uma inovação importante:
É facultado às cooperativas de crédito, mediante decisão da
assembleia geral, compensar, por meio de sobras dos exercícios
seguintes, o saldo remanescente das perdas verificadas no
exercício findo.
Parágrafo único. Para o exercício da faculdade de que trata o
caput deste artigo, a cooperativa deve manter-se ajustada aos
limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação
vigente, conservando o controle da parcela correspondente a
cada associado no saldo das perdas retidas.

Ocorrendo o término do exercício financeiro da cooperativa com perdas, a
assembleia geral poderá optar em não ratear essa perda entre os associados, decidindo
pela compensação do saldo de perda pelas sobras dos próximos exercícios.
Isso traz à cooperativa a possibilidade de se recuperar no próximo ano, sem
trazer prejuízo aos associados, uma vez que esses não precisarão desembolsar
valores para arcar com as perdas. Contudo, somente pode exercer essa faculdade
a cooperativa que se manter ajustada aos limites de patrimônio exigíveis, com
base nas normas vigentes. A Cooperativa deve manter o controle da parcela que
caberia a cada associado arcar, caso as perdas fossem rateadas, isso porque não
se pode prever que no próximo exercício a cooperativa efetivamente terá sobra.
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O artigo 10º permite a devolução parcial das quotas capitais, o que era vedado
anteriormente:
A restituição de quotas de capital depende, inclusive, da
observância dos limites de patrimônio exigíveis na forma
da regulamentação vigente, sendo a devolução parcial
condicionada, ainda, à autorização específica do conselho de
administração ou, na sua ausência, da diretoria.

Os associados, quando da tomada de empréstimos, devem ter integralizado
um montante de quota capital proporcional ao empréstimo. Ocorre que, muitas
vezes os empréstimos são quitados e o associado possui um valor alto em quota
capital, podendo, com base nesta inovação legislativa, requerer a devolução
parcial, mediante autorização do conselho de administração da cooperativa, que
levará em conta a observação dos limites de patrimônio exigíveis.
O artigo 11º traz a seguinte redação:
As cooperativas centrais de crédito e suas confederações
podem adotar, quanto ao poder de voto das filiadas, critério
de proporcionalidade em relação ao número de associados
indiretamente representados na assembleia geral, conforme
regras estabelecidas no estatuto.

Esta regra trouxe às cooperativas centrais de crédito e suas confederações
a possibilidade de que os votos sejam estabelecidos pelo critério de
proporcionalidade, em relação ao número de associados das cooperativas filiadas,
representadas indiretamente na assembleia geral.
Quando da adoção do critério da proporcionalidade, ao se realizar uma
assembleia geral por uma cooperativa central de crédito, o poder de voto das
cooperativas singulares presentes na assembleia será proporcional ao número de
associados de cada uma das unidades. Da mesma forma, quando uma confederação
de cooperativas de crédito realizar assembleia, os votos serão proporcionais ao
número de associados de cada uma das cooperativas centrais.
Esta inovação legislativa atende a premissa de que as cooperativas são
sociedades de pessoas, e desta forma, dar poder de voto proporcional ao número
de associados é fazer valer a vontade da maioria.
O artigo 12º estabelece que o Conselho Monetário Nacional (CMN) poderá
dispor sobre outras matérias que não contempladas na Lei Complementar
130/2009, conforme segue:
O CMN, no exercício das competências que lhe são atribuídas
pela legislação que rege o SFN, poderá dispor, inclusive, sobre as
seguintes matérias:
I - requisitos a serem atendidos previamente à constituição
ou transformação das cooperativas de crédito, com vistas ao
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respectivo processo de autorização a cargo do Banco Central
do Brasil; II - condições a serem observadas na formação do
quadro de associados e na celebração de contratos com outras
instituições; III - tipos de atividades a serem desenvolvidas e
de instrumentos financeiros passíveis de utilização; IV - fundos
garantidores, inclusive a vinculação de cooperativas de
crédito a tais fundos; V - atividades realizadas por entidades
de qualquer natureza, que tenham por objeto exercer, com
relação a um grupo de cooperativas de crédito, supervisão,
controle, auditoria, gestão ou execução em maior escala de
suas funções operacionais; VI - vinculação a entidades que
exerçam, na forma da regulamentação, atividades de supervisão,
controle e auditoria de cooperativas de crédito; VII - condições
de participação societária em outras entidades, inclusive de
natureza não cooperativa, com vistas ao atendimento de
propósitos complementares, no interesse do quadro social; VIII requisitos adicionais ao exercício da faculdade de que trata o art.
9o desta Lei Complementar. § 1o O exercício das atividades a que
se refere o inciso V do caput deste artigo, regulamentadas pelo
Conselho Monetário Nacional - CMN, está sujeito à fiscalização
do Banco Central do Brasil, sendo aplicáveis às respectivas
entidades e a seus administradores as mesmas sanções previstas
na legislação em relação às instituições financeiras. § 2o O Banco
Central do Brasil, no exercício de sua competência de fiscalização
das cooperativas de crédito, assim como a entidade que realizar,
nos termos da regulamentação do CMN, atividades de supervisão
local podem convocar assembleia geral extraordinária de
instituição supervisionada, à qual poderão enviar representantes
com direito a voz.

Como mencionado, diversas matérias importantes ao desenvolvimento e
funcionamento das cooperativas de crédito estão abertos à regulamentação
do Conselho Monetário Nacional (CMN). Destaca-se o inciso VII, que prevê a
possibilidade do CMN estabelecer condições de participação societária das
cooperativas em outras entidades, inclusive de natureza não cooperativa, com
vistas ao atendimento de propósitos complementares ao interesse do quadro
social. Este inciso é um avanço na medida em que traz abertura para que a
cooperativa de crédito constitua outras empresas, no intuito de atender aos
interesses do quadro social.
O artigo 13º trata sobre o sigilo das informações pertencentes as
cooperativas de crédito:
Não constitui violação do dever de sigilo de que trata a legislação
em vigor o acesso a informações pertencentes a cooperativas
de crédito por parte de cooperativas centrais de crédito,
confederações de centrais e demais entidades constituídas por
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esse segmento financeiro, desde que se dê exclusivamente no
desempenho de atribuições de supervisão, auditoria, controle
e de execução de funções operacionais das cooperativas de
crédito. Parágrafo único. As entidades mencionadas no caput
deste artigo devem observar sigilo em relação às informações que
obtiverem no exercício de suas atribuições, bem como comunicar
às autoridades competentes indícios de prática de ilícitos
penais ou administrativos ou de operações envolvendo recursos
provenientes de qualquer prática criminosa.

Este artigo veio regulamentar uma prática que já era realizada, eis que as
informações das cooperativas de crédito já são auditadas pelas cooperativas
centrais. A normatização passou a permitir a troca de informações entre
cooperativas de crédito, central e confederações de crédito, sem que seja violado o
dever de sigilo. Obviamente, àqueles que têm acesso a informações financeiras dos
associados, devem manter total sigilo a respeito destas, sob pena de cometimento
de ilícito penal e responsabilidade civil.
O artigo 14º diz:
As cooperativas singulares de crédito poderão constituir cooperativas
centrais de crédito com o objetivo de organizar, em comum acordo e
em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse
das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como
facilitando a utilização recíproca dos serviços. Parágrafo único. As
atividades de que trata o caput deste artigo, respeitada a competência
do Conselho Monetário Nacional e preservadas as responsabilidades
envolvidas, poderão ser delegadas às confederações constituídas
pelas cooperativas centrais de crédito.

A inovação do artigo 14º não está no fato de que as cooperativas singulares
de crédito podem constituir cooperativas centrais, uma vez que a Lei 5.764/71
já autorizava essa constituição. A novidade está na possibilidade de delegar às
confederações, constituídas pelas cooperativas centrais de crédito, as atividades
de responsabilidade da cooperativa central.
As cooperativas centrais de crédito poderão delegar à confederação, a
organização dos serviços econômicos e assistenciais de interesse das cooperativas
singulares, orientando suas atividades a fim de facilitar a utilização recíproca
dos serviços. Porém, as confederações, que são constituídas pelas cooperativas
centrais de crédito, têm objetivo próprio, que estão previstas no artigo 15º :
As confederações constituídas de cooperativas centrais de crédito
têm por objetivo orientar, coordenar e executar atividades destas,
nos casos em que o vulto dos empreendimentos e a natureza
das atividades transcenderem o âmbito de capacidade ou a
conveniência de atuação das associadas (BRASIL, 2009a).
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O artigo 16º apresenta uma das mais importantes inovações da Lei
Complementar 130/2009, pois possibilita que as cooperativas singulares possam
ser administradas em regime de cogestão pela respectiva cooperativa central ou
confederação de centrais:
As cooperativas de crédito podem ser assistidas, em caráter
temporário, mediante administração em regime de cogestão,
pela respectiva cooperativa central ou confederação de centrais
para sanar irregularidades ou em caso de risco para a solidez
da própria sociedade, devendo ser observadas as seguintes
condições: I - existência de cláusula específica no estatuto da
cooperativa assistida, contendo previsão da possibilidade de
implantação desse regime e da celebração do convênio de que
trata o inciso II do caput deste artigo; II - celebração de convênio
entre a cooperativa a ser assistida e a eventual co-gestora, a
ser referendado pela assembleia geral, estabelecendo, pelo
menos, a caracterização das situações consideradas de risco que
justifiquem a implantação do regime de cogestão, o rito dessa
implantação por iniciativa da entidade co-gestora e o regimento
a ser observado durante a cogestão; e III - realização, no prazo de
até 1 (um) ano da implantação da cogestão, de assembleia geral
extraordinária para deliberar sobre a manutenção desse regime e
da adoção de outras medidas julgadas necessárias.

A cooperativa singular poderá ser assistida pelo regime de cogestão,
implantado pela central a que esta seja filiada, quando constatadas irregularidades
que importem em risco para solidez desta e/ou do sistema.
Para que o regime de cogestão possa ser implantado é necessário que seja
firmado convênio entre a cooperativa singular e a cooperativa central, onde deve
contar, entre outras questões, a caracterização das situações consideradas de risco
que justifiquem a implantação do regime de cogestão, a forma de implantação do
regime de cogestão, e as atribuições da equipe de cogestão.
O convênio deve ser referendado pela Assembleia Geral da Cooperativa e no
estatuto da cooperativa assistida deve haver previsão da possibilidade de implantar
o regime de cogestão. Em prazo não superior a um ano, a contar da implantação da
cogestão, a cooperativa deverá realizar assembleia geral extraordinária para deliberar
sobre a manutenção desse regime ou a adoção de outras medidas julgadas necessárias.
A importância desta inovação legislativa se dá em razão do poder atribuído a
cooperativa central de crédito, que poderá atuar diretamente na administração da
cooperativa singular, quando esta esteja com sua solidez abalada. Este mecanismo
permite que os cogestores atuem na gestão da cooperativa, visando melhorar
seus indicadores financeiros.
O artigo 17° (BRASIL, 2009b) estabelece que “a assembleia geral ordinária das
cooperativas de crédito realizar-se-á anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses
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do exercício social”. A Lei 5.764/71 previa que a assembleia geral ordinária das
cooperativas de crédito deveria ser realizada anualmente nos três primeiros meses
do exercício social.

Contribuições para o Sistema Cresol
O Sistema Cresol possui cooperativas de crédito singulares, cooperativa central
e confederação. O normativo que dispõe sobre a não ocorrência de violação de sigilo
das informações trocadas entre singulares, central e confederação, vem permitir
a relação de fiscalização que a central exerce sobre suas singulares, assegurando
que as operações de crédito atendam aos requisitos legais e regulamentares.
Da mesma, vem tornar regular as relações negociais perfectibilizadas entre a
confederação e a central.
A referida fiscalização que a central realiza em suas singulares, é feita por
meio de auditoria interna e monitoramento. Muitas vezes são detectadas
irregularidades nos procedimentos de gestão financeira e operacional realizados
pelas singulares. A inovação legislativa que permite a instalação de regime de
cogestão da central junto a singular, veio autorizar a ingerência da central nas
ações dos dirigentes, podendo assumir a gestão da cooperativa enquanto não
sanadas as irregularidades.
Outra questão de grande importância trazida pela vigência da Lei Complementar
130/2009 refere-se a possibilidade da cooperativa singular dispor de diretoria
executiva, a qual será nomeada pelos Conselheiros de Administração. Os diretores
executivos nomeados são subordinados ao Conselho de Administração, porém
são responsáveis por seus atos.
No Sistema Cresol os membros do Conselho de Administração são sócios das
cooperativas, e como estas são formadas por agricultores familiares, muitas vezes
não são eleitos dirigentes com qualificação técnica suficiente para administrar
uma instituição financeira. Os diretores executivos não precisam ser sócios da
cooperativa, motivo pelo qual poderão ser escolhidos profissionais qualificados
para proceder a gestão da singular.
Importante contribuição também é encontrada na norma que dispõe que a
assembleia geral poderá compensar eventual perda do exercício findo, com a
eventual sobra do exercício seguinte. Considerando que as perdas são rateadas
entre os sócios, é preferível administrar a compensação, onde a cooperativa terá
um ano para melhorar sua situação financeira, para ter sobra no final do exercício.
Enfim, pode-se afirmar que todas as inovações contribuem de alguma forma
para o fortalecimento do Sistema Cresol, pois lhe dá mecanismos normativos
permissivos para atuar na gestão da cooperativa, e melhorar os serviços prestados
aos seus associados, o que reflete na situação financeira.
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Considerações finais
A Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009, garantiu a regulamentação
específica para o setor do cooperativismo de crédito, oferecendo segurança
jurídica ao desenvolvimento do segmento.
Diversas disposições da Lei Complementar n° 130/2009 vieram contribuir para
melhor gestão das cooperativas singulares, com destaque para a possibilidade
de criação de diretoria executiva, criação do instituto de regime de cogestão e
a não violação de sigilo das informações trocadas pelas singulares, centrais e
confederação.
Com a promulgação da Lei Complementar nº 130/2009, os sistemas
cooperativos de crédito do Brasil, e principalmente o Sistema Cresol, passaram
a ter segurança jurídica para promover diversas ações que há tempos eram
consideradas necessárias, mas não estavam regulamentadas.
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A auditoria interna como ferramenta de gestão
nas cooperativas de crédito
Eliana Vedovatto
Neron Alípio Cortes Berghauser

As cooperativas de crédito, assim como outras instituições do sistema financeiro,
são reguladas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil
(BACEN), utilizando-se da contabilidade e suas ferramentas para poder evidenciar
fraudes. Estes órgãos estabelecem a obrigatoriedade da realização de auditorias para que
se possa verificar e garantir que as regras e procedimentos das operações são realizadas
de acordo com o estabelecido na legislação vigente e os princípios de contabilidade.
Partindo-se do pressuposto de que controle significa verificar, fiscalizar, conferir,
inspecionar, o foco de controles internos estará presente em todas as áreas e
atividades de uma cooperativa. Os métodos de controle têm uma abrangência
ampla, muito maior do que geralmente se entende em uma análise superficial.
Desta forma, uma análise aprofundada na busca de conhecimento em relação ao
ambiente econômico e financeiro, de oportunidades e ameaças, em que atuam as
cooperativas é um fator de controle significativo. Dessa análise resultarão as ações
de gestão delimitando os objetivos a serem alcançados pela instituição.
O crescimento constante nas cooperativas do Sistema Cresol, quer em
quantidade e tamanho, quer em diversificação de produtos e serviços
disponibilizados aos seus associados, desencadeará complexidades nos sistemas
de controles internos e procedimentos de gestão.
O auditor interno por sua vez pretende responder às expectativas dos gestores
sobre os riscos internos da instituição, observando, aconselhando e esclarecendo os
responsáveis envolvidos, possibilitando a implantação de novas ações corretivas e
necessárias para o bom andamento dos negócios. Atualmente a auditoria interna
constitui uma função de apoio à gestão, podendo o gestor recorrer para realizar
verificações nas rotinas de trabalho e na confirmação da consistência física e técnica.
O entendimento de que a auditoria está estabelecida para ser a mais
importante ferramenta de avaliação dos procedimentos e aplicação dos
controles está confirmado por Attie (2007). Segundo o autor, “a auditoria Interna
compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações,
metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação,
eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e
de controles internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com
vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos”.
Ainda, para Franco (2001) “para mensurar a adequação e confiabilidade dos
registros contábeis, a contabilidade utiliza-se também de uma técnica que lhe é
própria, chamada de auditoria”.
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Neste contexto, o estudo foi realizado junto aos dirigentes das cooperativas de
créditos filiadas à Central Cresol Baser estabelecidas no Paraná e Santa Catarina,
objetivando avaliar a contribuição da auditoria interna no processo de gestão
das cooperativas singulares. O estudo se deu também pela pesquisa bibliográfica
sobre auditoria, controles internos e procedimentos de gestão aplicáveis nas
cooperativas de crédito, além de análise às normas do BACEN.

Estrutura organizacional da Cresol Baser e a Área de
Auditoria
O formato institucional do Sistema Cresol compreende cooperativas
singulares, bases regionais de serviços e duas cooperativas centrais. A
Cooperativa Central Cresol Baser rege-se pelas Leis nº 4.595, de 31.12.1964 e
5.764, de 16.12.1971, pelas demais disposições legais e normativas aplicáveis às
cooperativas de crédito e por um Estatuto Social. Possui sua sede e administração
na cidade de Francisco Beltrão/PR.
A Central Cresol Baser é o órgão de representação legal do Sistema Cresol
junto ao BACEN e de representação política junto aos organismos de sociedade
civil, tendo como objetivos, organizar serviços administrativos, financeiros,
econômicos, creditícios e educativos em benefício de suas cooperativas associadas,
e a integração financeira do cooperativismo de crédito na região Sul do Brasil, com
o propósito de cumprir sua missão no fortalecimento das práticas de agricultura
familiar e do desenvolvimento sustentável.
Para os trabalhos de acompanhamento e fiscalização junto às cooperativas
singulares a Central Cresol Baser conta com uma equipe de auditores composta
atualmente por seis integrantes. A área de auditoria conta com regulamentações
externas e internas específicas para o desenvolvimento e correta aplicabilidade
de suas funções. Para a execução dos trabalhos a equipe conta com um sistema
informatizado, possibilitando aplicar a mesma proporção de análise a todas
as singulares e garantindo um resultado padrão e unificados das inspeções. O
resultado é um relatório que fica à disposição da cooperativa singular, conselho
administrativo e fiscal da Central e ao BACEN.
Com base na Lei 5.764/71, Art. 4° que trata da Política Nacional do Cooperativismo
e institui o sistema das sociedades cooperativas, pode-se definir que “cooperativas
são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídicas próprias, de natureza
civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados”.
São formadas pela união de pessoas, sendo de livre ingresso, por iniciativa própria
visando interesses em comum, sejam eles de produção, comercialização, prestação
de serviços, objetivando ganhar mais competitividade no mercado.
Conforme definido por Cruzio (2000), as cooperativas são organizações abertas
a todas as pessoas, não fazendo diferenciação racial, social, política ou religiosa,
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bastando que estas estejam dispostas a aceitar as responsabilidades de sócios e
aptas a utilizar os serviços prestados.
Um fator que diferencia as cooperativas das empresas está na participação
ativa do quadro social na tomada de decisões, sendo que cada associado
possui o direito de voto de forma igual (um sócio = um voto). Uma vez que
todos os sócios possuem direito de participação na tomada de decisão, todos
também têm responsabilidades sobre esta administração, devendo contribuir
no pagamento de possíveis perdas no exercício ou receber sobras em caso de
resultados positivos.
Nas cooperativas existem órgãos internos que atuam na sua administração,
entretanto, a hierarquia é formada da seguinte forma: Assembléia Geral,
sendo órgão de poder máximo, contando com a participação de todos os
associados, em seguida pelo Conselho Fiscal que possui poder fiscalizador e
pelo Conselho de Administração constituído pelos cargos de presidente, vicepresidente, secretário e conselheiros que atuam com base no organograma.
A figura abaixo apresenta uma estrutura hierárquica geral para um sistema
cooperativo.

Organograma genérico de um sistema cooperativo. Fonte: adaptado pelo autor.

As cooperativas de crédito são instituições financeiras com o objetivo de
propiciar crédito e prestar serviços aos seus associados. Rege-se pelo disposto
nas 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 (BACEN) e pelo respectivo Estatuto Social.
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Quanto à estrutura, 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.

A auditoria
Os primeiros indícios de trabalhos de auditoria foram identifcados no antigo
Oriente, na civilização suméria, em que pessoas guardavam e conferiam bens de
outras (MOTTA, 1988). Já segundo Almeida (1996), o surgimento da auditoria se
deu pelo crescimento do sistema capitalista após a Revolução Industrial, com o
desabrochar das empresas do grupo do sistema familiar fechado para o sistema de
empresa aberta. As empresas começaram a buscar novos mercados, competindo
por espaço, expandindo tanto o mercado como as próprias empresas.
Com esse desenvolvimento, surgiu a necessidade de rever as formas de
controles e procedimentos das empresas, visando a redução de custos. Também
com a expansão, as empresas tiveram que buscar novos recursos, abrindo assim
o seu capital social para bancos e acionistas. Os investidores, por sua vez, tiveram
a necessidade de informações da empresa sobre os aspectos patrimoniais e
financeiros, e com isso as demonstrações contábeis passaram a ter importância
para os futuros aplicadores de recursos. As preocupações de fraude contra os
investidores exigiam que as demonstrações contábeis fossem analisadas por um
profissional independente da empresa e com capacidade técnica reconhecida.
Após isso, com a modernização da indústria e início da produção em escala,
os proprietários passaram a não mais estar presentes nas operações das fábricas,
necessitando então de certeza que não havia desvios de recursos.
Assim, nos tempos mais antigos o homem se preocupava com os seus
patrimônios, e mesmo sem qualquer conhecimento técnico, realizavam controles.
Contudo, foram desses trabalhos que nasceu a contabilidade e a auditoria. Mas
para melhor atender a necessidade dos proprietários, a figura do contador/auditor
aparece para examinar os procedimentos contábeis e emitir sua contribuição no
processo de gestão.
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Objetivos e Formas de Auditoria
Para Hernandes (1998), a auditoria consiste em examinar todos os
procedimentos utilizados nas empresas para controle, verificando as
demonstrações e conferindo se estão de acordo com os princípios fundamentais
de contabilidade e se estes estão sendo aplicados uniformemente.
Complementando a ideia deste autor, Franco (2001) diz que "para mensurar a
adequação e confiabilidade dos registros contábeis, a contabilidade utiliza-se
também de uma técnica que lhe é própria, chamada de auditoria".
Para atender às particularidades de cada empresa a auditoria foi fragmentada,
possibilitando melhor se adequar às necessidades dos administradores e aplicadas
conforme o objetivo esperado. Divide-se basicamente em auditoria interna e externa.
A auditoria interna consiste naquela efetuada por funcionários ou membros
internos da instituição. A principal finalidade é de verificar os procedimentos e
analisar a qualidades das informações por eles geradas para auxiliar a gerência
na tornada de decisão. Os trabalhos são realizados conforme a necessidade e a
disponibilidade das funções operacionais.
Para Motta (1988), o auditor interno deve manter interesse para verificar a
adequação dos controles internos de forma a poder prevenir ou ter percepção de
fraudes ou perdas dos ativos da empresa. Por um cargo de confiança da gerência,
o auditor somente responde de forma direta a ela, podendo assim manter sua
independência profissional.
A auditoria externa é realizada por empresa prestadora de serviços. Seu
principal foco, segundo Motta (1988), é verificar e demonstrar segurança
nas demonstrações contábeis quanto à questão de sua situação financeira e
patrimonial e os resultados das operações da data do levantamento do balanço.
Ao examinar os controles internos da empresa auditada, o auditor independente
visa buscar a adequação e a fidelidade das informações geradas em relação às
demonstrações contábeis auditadas.
Ainda segundo Motta (1988), os trabalhos são realizados conforme a
relevância das cifras constantes das demonstrações contábeis. O auditor
externo busca a prevenção ou a percepção de fraude e perda dos ativos no
que se refere à situação financeira e patrimonial da empresa e nos resultados
das suas operações.
A análise dos dados das demonstrações contábeis é realizada devido à função
do seu reflexo na posição financeira/patrimonial no fim do exercício e nos resultado.
Controles Internos
A auditoria é uma atividade de assessoramento e desenvolvimento, com a
finalidade de assegurar a eficácia dos controles internos, certificando de que estes
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sejam efetivamente executados, gerando informações fidedignas, espelhando a
realidade econômica e financeira da empresa.
Além de sua função de assessoramento, a auditoria é vista como um mecanismo
de controle à medida que revisa e avalia a eficiência dos controles existentes e
auxilia a administração na tomada de decisões.
O exame feito pelo auditor interno está voltado principalmente para análise dos
controles internos, com o objetivo de identificar se as políticas da administração
são devidamente obedecidas e se os relatórios que chegam até eles são exatos
e completos, com as informações necessárias para fundamentar as decisões
da direção da empresa. Através do estudo dos controles internos, o auditor irá
determinar a extensão dos trabalhos e o grau de confiabilidade dos mesmos.
No entanto, o controle interno não é sinônimo de auditoria interna, pois à
auditoria cabe fazer revisão desses controles, que normalmente são elaborados
por departamento especializado e integram o plano de organização de uma
empresa. Esses controles são elaborados para atender às exigências específicas
daquela instituição.
Auditoria de Gestão
A auditoria de gestão é mais uma ramificação interessante dentro da auditoria,
talvez a que mais desperta interesse dos administradores. Gil (1999) entende por
auditoria de gestão como “revisão, avaliação, emissão de opinião de processos
e resultados exercidos em linhas de negócios, produtos, serviços no horizonte
temporal, presente/futuro”.
Percebe-se que este ramo da auditoria está voltado para os fatos que estão
ocorrendo, ou que ainda não ocorreram, estando interligada aos interesses mais
modernos dos administradores, buscando resultados que possam contribuir
efetivamente com a organização.
A auditoria de gestão deve apresentar uma visão integrada, na qual todas as
pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão devem ter preocupação em
relação à análise dos riscos e conhecimento amplo do negócio desenvolvido em sua
instituição e com seus clientes. Deve possibilitar informações aos administradores
de forma que possam ser utilizadas como um diferencial competitivo diante da
concorrência.

Universo e amostra da pesquisa
O universo da pesquisa foi composto diretores executivos das 76 cooperativas
singulares filiadas à Central Cresol Baser até agosto de 2009. Um questionário com
questões abertas e fechadas foi aplicado com a finalidade de obter informações
sobre a contribuição da auditoria e quais as necessidades ainda não supridas por
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esta ferramenta. Dos questionários encaminhados aos diretores, 40 retornaram
para tabulação de dados.
Ainda sobre a metodologia aplicada à pesquisa, importante salientar que optouse pela análise qualitativa, considerando que o objetivo foi avaliar a utilização do
relatório de auditoria no processo de gestão as cooperativas.
De acordo com as respostas obtidas, 12% das cooperativas possuem menos de
três anos de atividades, enquanto 88% encontram-se em funcionamento há mais de
três anos. No entanto, 45% dos entrevistados exercem a função de diretor liberado
há menos de três anos, evidenciando pouco tempo de experiência na gestão de uma
cooperativa. Outro dado relevante é que apenas 10% dos dirigentes são mulheres.
Apesar disso, a participação feminina nos quadros diretivos está gradativamente
aumentando, revelando-se um ponto de constante evolução no Sistema Cresol.

Figura 2 - Gráficos relativos à idade da cooperativa e tempo de direção.

Pode-se perceber pelos gráficos abaixo que o quadro diretivo das cooperativas
singulares é predominantemente jovem, sendo que 70% dos entrevistados
possuem idade abaixo de 50 anos. Quanto ao grau de escolaridade deste mesmo
quadro, apenas 15% tem ensino superior, justificando a necessidade de ferramentas
eficientes para o auxílio na gestão devido a pouca formação dos atuais gestores.
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* Gráficos relativos à importância do relatório de auditoria e sua utilização

O público entrevistado também expressou a importância do relatório de
auditoria no processo de gestão de uma cooperativa. Para 70% ele é de extrema
importância e para 28% de muita importância, não havendo nenhuma resposta
acerca de pouca importância.
Entretanto, quando questionados sobre a frequência de utilização do relatório
das reuniões de gestão da cooperativa, apenas 32% do diretores relataram utilizar
mensalmente. Ou seja, mesmo reconhecendo a importância e contribuição do
relatório para auxílio no processo de gestão, esta ferramenta não é utilizada pelos
gestores de forma permanente.
Na opinião dos entrevistados a área de análise da auditoria julgada de maior
importância foi a Financeira, seguida pela Contábil, Operacional e por último a
Diretiva e de Recursos Humanos, conforme demonstrado no gráfico abaixo.

Gráfico relativo à área de análise da auditoria de maior importância

Quando comparadas as respostas dos diretores com a atribuição de risco de
cada área na última inspeção da auditoria, observa-se que a Área Operacional,
julgada como a terceira mais importante, foi aquela que apresentou maior
risco. Isso nos leva a entender que os fatos julgados de menor relevância para
as operações da instituição podem, quando somados, atribuir risco maior àquele
reconhecido como relevante e monitorado constantemente.
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Área

% de Risco

Financeira
Operacional
Contábil
Diretiva e de Recursos Humanos

29%
37%
10%
15%

A pesquisa também buscou identificar se a frequência de visita hoje utilizada
pela equipe de auditores é considerada ideal pelos diretores executivos. Na
opinião de 80% dos diretores deve-se manter a frequência semestral e 20% dos
diretores avaliaram que as inspeções deveriam acontecer bimestralmente.

Gráficos relativo à frequência das inspeções e reflexo dos fatores internos

Quando questionado se o relatório de auditoria consegue demonstrar a
real situação de sua cooperativa, apenas 47% dos entrevistados responderam que
demostra totalmente, sendo que para 50% dos diretores o relatório demonstra
parcialmente e para 3% o relatório não demonstra em nenhum aspecto a realidade
da cooperativa.
Um dos objetivos propostos para este estudo foi identificar os fatores que
contribuem para a não solução dos problemas identificados pela auditoria,
resultando em reincidências. Para 42% dos entrevistados as reincidências ocorrem
por haver pouco acompanhamento dos relatórios por parte da direção nas reuniões
mensais da cooperativa, lembrando que, conforme citado anteriormente, apenas
32% dos diretores diz utilizar mensalmente o relatório em suas reuniões.
Outro fato considerado responsável pelas reincidências, na opinião de 36% dos
entrevistados, é o pouco comprometimento da equipe de funcionários na busca
das soluções aos fatos de sua responsabilidade. Ainda, para 16% dos diretores, o
problema se dá pela falta de cobrança permanente da auditoria interna e por não
considerar o relatório como fator importante no processo de gestão, o que acaba
colocando em questionamento a opinião anteriormente expressada de pouca
importância do relatório no processo de gestão.
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Gráfico relativo aos fatores de contribuição às reincidências.

Umas das questões abertas possibilitou identificar outras avaliações dos
diretores sobre o processo de auditoria. A partir das respostas obtidas identifiouse similaridade de expressões sendo tabuladas conforme segue:
Expressões
Frequência
Monitoramento do relatório de forma a cobrar solução dos
9
problemas
Relatório com necessidade de linguagem mais clara
6
Maior tempo na auditoria contribuindo para a gestão e dúvidas
4
da cooperativa
Retirar da análise pontos irrelevantes para o resultado da
3
cooperativa
Conhecer melhor a realidade da agricultura
2
Menor pontuação nas reincidências
1
Mesma linguagem entre auditor e contador
1
Total de opiniões sobre melhorias no processo de auditoria
26
Com maior expressividade, as sugestões de melhorias para o processo de
auditoria referem-se ao monitoramento do relatório de auditoria de forma
permanente pela equipe de auditores, a fim de cobrar a solução dos problemas
nos prazos propostos. Também, a necessidade de melhoria na linguagem
utilizada nos relatórios para facilitar o entendimento do gestor, destinar maior
tempo para os trabalhos nas singulares visando contribuir na gestão e retirando
dúvidas do quadro diretivo e colaboradores, além de outras sugestões com menor
representatividade de opinião.
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Considerações finais
O presente estudo no seu referencial teórico demonstrou a importância das
cooperativas de crédito do Sistema Cresol para o fortalecimento das unidades
familiares da agricultura familiar, contribuindo de forma significativa na economia
local, além de proporcionar inclusão ao crédito.
A expansão alcançada nos últimos anos pela cooperativas singulares demanda
cada vez mais por ferramentas que proporcionem segurança para seus gestores
na tomada de decisão, evidenciando-se os controles internos e a auditoria de
gestão como peças fundamentais no auxílio às cooperativas de crédito.
Os objetivos desta pesquisa foram demonstrar a importância do relatório
de auditoria no processo de gestão das cooperativas de crédito filiadas à Cresol
Baser, avaliar a utilização das informações prestadas pelo relatório de auditoria
para o planejamento de gestão de uma cooperativa, identificar os fatores que
contribuem para a não solução dos problemas identificados pela auditoria e
levantar sugestões de melhoria para o método utilizado no processo de auditoria.
Após a realização da pesquisa pode-se considerar alcançados os objetivos
propostos, pois se percebe que os gestores das unidades Cresol consideram de
muita e de extrema importância o relatório de auditoria no processo de gestão,
embora a ferramenta ainda seja pouco utilizada pelos gestores para esse fim.
As reincidências são fruto do pouco comprometimento da equipe de
colaboradores na busca de solução aos fatos apresentados, além da falta de
acompanhamento pela equipe diretiva e ainda por não haver acompanhamento
permanente da auditoria interna.
O trabalho desenvolvido foi importante para a instituição pela contribuição
na análise dos procedimentos aplicados, proporcionando avaliar as necessidades
de melhoria. Como pesquisadora o trabalho foi de grande contribuição, para
visualização dos estrangulamentos do processo aplicado, possibilitando sugerir
melhorias, tendo em vista sua atuação como funcionária da área de auditoria da
Central Cresol Baser.
Tendo em vista a amplitude do tema estudado, entende-se que este trabalho
não tem fator conclusivo. Desta forma, sugere-se que haja continuidade da
pesquisa em trabalhos futuros, objetivando avaliar as expressões descritas
no relatório de auditoria de forma a mensurar sua compreensão por todos os
usuários, avaliar as cooperativas que se encontram com maiores riscos e comparar
com aquelas que possuem menores riscos, identificando até que ponto o relatório
de auditoria impactou no resultado por elas obtido.
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Rating do Sistema Cresol junto ao BNDES: análise
quantitativa e qualitativa
Adriano Michelon
Delci Grapegia Dal Vesco

O credenciamento de cooperativas centrais de crédito como agente financeiro
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma prática
recente. A Cooperativa Central Cresol Baser, representando o Sistema Cresol de
Cooperativas de Crédito Rural, foi a primeira a ser credencia pelo banco. Apesar de
ser uma instituição financeira autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, até
então nenhuma central de crédito havia conquistado este espaço e atualmente, além
da Cresol Baser, apenas mais uma central está credenciada como agente financeiro.
Este importante avanço fez com que a área de risco e credenciamento
do BNDES desenvolvesse instrumentos complementares para analisar o
segmento cooperativo, como também fez com que as centrais de crédito
desenvolvessem metodologias internas e formatos organizacionais para atender
esta nova demanda. Dentre elas, está a análise qualitativa, que busca a essência
organizacional e estratégica da instituição, diferentemente da análise quantitativa
que analisa somente dados contábeis e econômicos.
O rating é uma classificação atribuída aos agentes financeiros credenciados
no país aptos a operar com o BNDES como repassadores de recursos, em função
do nível de controle e conformidade observado na condução de seus processos
internos. A partir do rating é possível identificar os agentes financeiros com menor
ou maior nível de exposição a risco em um conjunto de indicadores. A evolução
do rating indicará o nível de eficácia das ações de controle implementadas e sua
solidez na busca de recursos junto aos agentes financeiros.
O BNDES mantém com o Sistema Cresol parceria de mais de dez anos e o tem
avaliado constantemente em relação à sua capacidade de endividamento.
Nesse sentido, o resultado deste estudo poderá servir de base para o Sistema
aperfeiçoar suas ações, a fim de melhorar seu desempenho no rating do BNDES e,
consequentemente, melhorar seu limite de crédito junto à instituição.

Sobre o Sistema Cresol
O Sistema Cresol é uma instituição financeira que possui como princípios a
democracia, a articulação com os movimentos populares, ser autogestionado
por agricultores familiares, a transparência, a descentralização, a honestidade, a
solidariedade, a cooperação e a ética, com práticas diferenciadas do sistema financeiro
tradicional. Sua principal estratégia é captar recursos no município e reaplicá-lo no
próprio município, como também captar recursos estaduais, nacionais e internacionais
para promover o desenvolvimento local sustentável junto ao seu quadro social.
Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

182

O quadro social do Sistema Cresol é composto exclusivamente por agricultores e
agricultoras familiares, que são responsáveis pela administração das cooperativas.
Na maioria dos casos, os diretores e conselheiros conciliam o trabalho na
propriedade e na cooperativa. Com isso o Sistema visa o fortalecimento do
controle social para, mesmo com o seu crescimento, garantir que a gestão das
cooperativas fique nas mãos dos agricultores.
O Sistema está organizado conforme exigências da legislação regulamentadora
do cooperativismo de crédito no Brasil, aliado ao processo de horizontalização e
descentralização, com o objetivo único de permitir o controle social. Desta forma
as atividades estão definidas, por área de atuação, em Cooperativas Singulares,
Cooperativas Centrais Bases de Serviços e Cooperativa Central de Crédito.
No final de dezembro de 2008 o Sistema Cresol já era formado por 75
cooperativas, 58 pontos de atendimento cooperativo (PACs) e quadro social
de 62.475 associados, atuando em mais de 300 municípios nos Paraná e
Santa Catarina.

Fundamentação teórica
O estudo aborda as bases conceituais de concepção do Sistema Cresol, como
também a análise de risco e controle, de controles internos, das regulamentações
legais e seus reflexos na gestão do risco operacional das instituições financeiras,
do risco operacional, análise qualitativa e sua metodologia de mensuração e
acompanhamento, particularmente a utilizada pelo BNDES.
Riscos e Controles Internos
Entende-se por risco como a possibilidade de alguma perda acontecer na
instituição. O conceito de risco pode ser abordado nas mais diversas dimensões,
dentre as quais destacamos como as condições ou fatos que podem criar situações
que podem impedir o alcance dos objetivos estabelecidos, por isso a necessidade
de medi-los (CRESOL BASER 1999).
O primeiro passo para verificar a eficácia dos controles existentes e necessários
a uma instituição é identificar formalmente as categorias de risco, às quais estariam
sujeitas suas atividades e produtos. Baseando-se em padrões internacionais,
apoiados por discussões mantidas entre diversas instituições do exterior e tendo
como base os Princípios Gerais para a Efetiva Supervisão Bancária, do Federal
Reserve System e Basilee Committe on Banking Supervision, a diretoria do BNDES
definiu as seguintes categorias de risco aplicáveis à instituição (BNDES, 2008):
a) Risco Legal: possibilidade de perdas decorrentes da inobservância de
dispositivos legais ou regulamentares, da mudança da legislação ou alterações na
jurisprudência aplicáveis às transações da organização;
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b) Risco de Conjuntura: possibilidade de perdas potenciais decorrentes de
mudanças verificadas nas condições políticas, culturais, sociais, econômicas ou
financeiras do próprio país ou outros países;
c) Risco Operacional e de Sistemas: possibilidade de perdas associadas à
atividade operacional que envolva fatores díspares como sistemas inadequados
(informação ou suporte), falhas gerenciais, controles defeituosos ou inadequados,
fraude ou erro humano e catástrofes;
d) Risco de Imagem: possibilidade de perdas decorrentes de desgastes no
nome da instituição em razão de publicidade negativa, verdadeira ou não;
e) Risco de Mercado: possibilidades de perdas causadas por mudanças no
comportamento das taxas de juros e câmbio, nos preços de ações e de commodities
e no descasamento entre taxas/preços, razões e moedas/índices;
f) Risco de Crédito: possibilidade de perdas resultantes da incerteza quanto
ao recebimento de um valor contratado devido pelo tomador de um empréstimo,
contraparte de um contrato ou emissor de um título;
g) Risco de Liquidez: possibilidade de perdas decorrentes da falta
de recursos necessários ao cumprimento de uma ou mais obrigações em
função dos descasamentos de captações, ou da incapacidade de se desfazer
rapidamente de uma posição, a um preço razoável, ou obter funding devido
às condições de mercado.
Controle
Controle são todos os dispositivos que permitem, de alguma forma, evitar,
minimizar ou controlar possíveis perdas não inerentes às atividades ou aos
produtos e evitar que se desviem das normas pré-estabelecidas. Chiavenato
(2000) afirma que o controle pressupõe a existência de objetivos e planos, pois
não é possível controlar sem planos que definam o que deve ser feito. Os planos
devem ser completos, definidos e coordenados. Quanto maior o período do
planejamento, mais eficaz será o controle. O autor afirma ainda que controle é
parte do processo administrativo que mede e avalia o desempenho e toma a ação
corretiva quando necessário. Como outros processos administrativos, o controle
é dinâmico e transitivo.
De acordo com Chiavenato (2000), a finalidade do controle é assegurar que os
resultados das estratégias, políticas e diretrizes (elaboradas em nível institucional),
dos planos táticos (elaborados em nível intermediário) e operacionais, regras e
procedimentos(elaborados em nível operacional) sejam alcançados de acordo
com os objetivos estabelecidos. O controle também tem a finalidade de manter
o sistema dentro dos limites considerados aceitáveis e em equilíbrio dinâmico
(CRESOL BASER, 2008).
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Controles Internos
Almeida (1996), afirma que o controle interno em uma organização é o
conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com o objetivo de proteger os
ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução
ordenada dos negócios da empresa. É destinado a fazer com que, na cooperativa,
os colaboradores respeitem e tenham total aderência às políticas traçadas pela
administração para que a integridade dos ativos seja protegida. De forma simples
afirma que um bom sistema de controle interno funciona como uma “peneira” na
detecção de erros ou irregularidades (CRESOL BASER, 2008).
Dessa forma, particularizando para instituições financeiras, entende-se
controle interno como os diversos instrumentos de medida, de avaliação e de
regulamentação utilizados para verificação de desempenhos operacionais,
considerado com mais atenção as situações que possam gerar maiores perdas
financeiras em função de riscos mais elevados.
Componentes dos Controles Internos
A publicação dos 13 Princípios para Avaliação dos Sistemas de Controles
Internos, emanados pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, solidificaram
os alicerces dos controles internos nas instituições financeiras. Analisando os
13 Princípios e a Resolução 2.554 do BACEN, publicados em setembro de 1998,
é possível agrupar em cinco grupos os princípios e resoluções, por assuntos
tratados, dando origem aos componentes dos controles internos: ambiente de
controle, avaliação de risco, atividades de controle, informação e comunicação e
monitoramento (CRESOL BASER 2008).
O ambiente interno das instituições financeiras deve ser caracterizado
pela preocupação com a consolidação da cultura do controle, para que todo o
pessoal da organização seja influenciado e conscientizado dos benefícios de sua
aplicação. Os fatores do ambiente de controle devem incluir integridade, valores
éticos e competência das pessoas da instituição, filosofia da administração e estilo
operacional, a forma como a administração distribui autoridade e responsabilidade,
organiza e treina seu pessoal e a atenção e direção dada pela diretoria.
A avaliação de risco é a identificação e análise dos riscos relevantes para os
objetivos sejam atingidos, criando uma base para se determinar como gerenciálos. Como as condições econômicas, setoriais, regulatórias e operacionais
continuarão a se alterar, é necessário criar mecanismos para identificar e tratar
esses riscos especiais associados a essas alterações.
As atividades de controle são as políticas e os procedimentos que ajudam a
assegurar o cumprimento das diretrizes gerenciais, por isso devem ocorrer em
todos os níveis e funções da organização (CRESOL BASER, 2008).
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As informações pertinentes devem ser identificadas, capturadas e
comunicadas em forma e periodicidade que permitam às pessoas cumprirem
suas responsabilidades. Os sistemas devem produzir relatórios com informações
operacionais, financeiras e de compliance que tornem possível dirigir e controlar
os negócios. Eles devem tratar não só dados gerados internamente, como também
informações sobre eventos externos, atividades e condições necessárias para
subsidiar o processo decisório e a divulgação externa.
O monitoramento contínuo ocorre no curso das operações e inclui atividades
regulares de gerenciamento e supervisão, ou providências tomadas pelas duas
durante a realização das suas tarefas. O escopo e a frequência de avaliações
individuais dependerá, primeiramente, da avaliação dos riscos e da efetividade
dos procedimentos de monitoramento contínuo. As deficiências nos controles
internos devem ser informadas ao nível superior, e os problemas mais sérios
comunicados à alta gerência e à diretoria.
Princípios para a supervisão bancária eficaz e definição de risco
Tendo em vista a crescente demanda e a sofisticação das operações financeiras,
bem como os vários problemas com falências bancárias, em 1975 foi criado o
Comitê para Supervisão Bancária da Basiléia, pelos presidentes dos bancos centrais
da Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Suécia,
Suíça, Inglaterra e Estados Unidos. Os principais objetivos do comitê foram prover
um fórum de discussões a respeito da condução de problemas de supervisão;
coordenar as responsabilidades de supervisão entre as autoridades dos países onde
operam bancos de atuação internacional; e aperfeiçoar os padrões de supervisão
bancária, especialmente com relação à solvência das instituições financeiras.
Em setembro de 1997 o Comitê de Supervisão da Basiléia publicou os 25 Princípios
para um Sistema de Supervisão Bancária Eficaz que trata sobre as responsabilidades
do órgão regulador do sistema, que deve ser independente operacionalmente e
ter recursos adequados. Esse órgão deve ter autonomia para avaliar as condições
dos estabelecimentos licenciados, podendo rejeitar propostas, considerando os
riscos envolvidos. As instituições participantes do sistema devem ser avaliadas,
inspecionadas e auditadas, inclusive quanto às necessidades mínimas de capital.
Devem primar por um sistema de gestão e informações, possuindo controle sobre
concentração de créditos, devendo possuir um controle eficaz sobre risco de
mercado. Os supervisores das atividades bancárias devem certificar-se de que os
bancos tenham controles internos adequados e eficazes (IBCB, 1997).
Princípios emanados pelo Comitê de Supervisão da Basiléia em setembro
de 1998, tratam sobre a avaliação dos sistemas de controles internos, do
monitoramento e da cultura do controle nas instituições financeiras, da avaliação
de risco e da informação e comunicação. Determina que as diretorias dos bancos
devem ser responsáveis pelo adequado e efetivo sistema de controles internos e
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pela promoção de altos padrões éticos e de integridade. Todos os funcionários
da organização devem entender a importância dos controles internos e seus
papéis no processo. O sistema de controle interno efetivo requer a segregação de
funções, um consistente sistema de informações, canais de comunicação eficaz e
avaliações periódicas pela auditoria interna (IBCB, 1998).
Em setembro de 1998, o BACEN, em sintonia com as normas e recomendações
emanadas pelo Comitê da Supervisão Bancária de Basiléia e Conselho Monetário
Nacional, determinou às instituições financeiras a implantação e implementação
de controles internos de atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de
informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas
legais e regulamentares a elas aplicáveis.
Para garantir que a Resolução 2.554/1998 fosse cumprida, o CMN autorizou o
BACEN a determinar a adoção de controles adicionais se constatada a inadequação
dos controles implementados; imputar limites operacionais mais restritivos para
as instituições que deixem de observar as determinações da Resolução; e baixar
normas e adotar medidas julgadas necessárias à execução da Resolução (CRESOL
BASER, 2008).
Em 2000, o BACEN, pela Resolução 2.804/2000, dispõe sobre controles
do risco de liquidez. Em 2002, mediante a Resolução 3.056, de 19/12/2002,
promove alterações na Resolução 2.554 e dispõe sobre a auditoria interna das
instituições financeiras. Em 2004, pela Resolução 3.198/2004, altera e consolida a
regulamentação relativa à prestação de serviços de auditoria independente para
as instituições financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central e para as câmaras e prestadores de serviços de compensação e liquidação,
contemplando também o sistema cooperativo de crédito brasileiro.

Método de avaliação de rating do BNDES
Para a realização deste estudo utilizou-se da consulta bibliográfica e
documental, além do estudo de caso Sistema Cresol e seu relacionamento
com o BNDES quanto ao rating de classificação de risco da entidade. Na análise
quantitativa, são apresentados os indicadores utilizados na avaliação quantitativa
e evolução do Sistema Cresol na classificação de risco junto ao BNDES, utilizando-se
de documentos contábeis. Na análise qualitativa o estudo apresentou os 35 itens
exigidos pelo BNDES para esta análise. Para tanto, observou-se estatutos internos,
regimentos, manuais operacionais, organograma institucional e regulamentos
vigentes sejam eles internos ou determinados pelo Banco Central.
A descrição do método de avaliação de instituições financeiras credenciadas
é baseada em seus normativos internos publicados em 2008. Como parte do
Modelo de Gestão do Risco Operacional do BNDES, a metodologia do rating dos
agentes financeiros, revisado em 2007, introduz uma estrutura e métodos mais
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abrangentes e mais sensíveis sob as perspectivas quantitativa e qualitativa na
mensuração da exposição a riscos para cada agente financeiro (BNDES 2008).
Os agentes são classificadas em 16 níveis de risco, sendo que sua variação vai
de B- a AAA, e respectivamente podem buscar recursos na ordem de 0,50 a 7,20 de
seu Patrimônio de Referência, conforme demonstrado no quadro abaixo.
Classificação

Fator de Alavancagem
sobre o Patrimônio

Classificação

Fator de Alavancagem
do Patrimônio

B-

0,50

BBB +

5,50

B

0,70

A-

6,00

B+

1,20

A

6,20

BB -

1,90

A+

6,40

BB

2,50

AA -

6,60

BB +

3,50

AA

6,80

BBB -

4,20

AA +

7,00

BBB

4,90

AAA

7,20

Classificação de risco e alavancagem de acordo com rating BNDES. Fonte: BNDES, 2008.

O rating é apurado anualmente com base em indicadores calculados a partir dos
balanços contábeis mensais, denominados valores quantitativos e qualitativos.
Também é importante destacar que a análise é baseada nas informações do
Sistema Cresol. O quadro a seguir mostra a evolução do Sistema Cresol em seu
relacionamento financeiro junto ao BNDES, sendo que 2009 pela primeira vez o
BNDES exigiu também a análise qualitativa.
Ano

Condição

Classificação

Alavancagem

Limite De
Crédito

1999

Mandatário

Não calculada

Por contrato

996.000,00

2000

Mandatário

Não calculada

Por contrato

2.865.000,00

2001

Mandatário

Não calculada

Por contrato

5.000.000,00

2002

Mandatário

Não calculada

Por contrato

8.000.000,00

2003

Mandatário

Não calculada

Por contrato

20.000.000,00

2004

Agente Financeiro

B

0,70 do Patrimônio

15.240.000,00

2005

Agente Financeiro

BB

2,50 do Patrimônio

80.925.000,00

2006

Agente Financeiro

BB +

3,50 do Patrimônio

168.470.000,00

2007

Agente Financeiro

BBB -

4,20 do Patrimônio

267.940.000,00

2008

Agente Financeiro

BBB

4,90 do Patrimônio

392.000.000,00

2009

Agente Financeiro

BBB

4,90 do Patrimônio

503.000.000,00

Evolução do limite de crédito junto ao BNDES e Classificação de risco. Fonte: Sistema Cresol,2009.
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Observa-se que em 2004, primeiro ano como agente financeiro, o limite de
crédito do Sistema Cresol ficou abaixo do operado como mandatário. Isso se deve
aos critérios utilizados para medir o risco, os quais estavam fortemente focados na
análise quantitativa sem considerar a análise qualitativa.

Análise quantitativa
Na análise quantitativa o BNDES utiliza indicadores muito semelhantes às
empresas de rating internacional, adicionado algumas particularidades ligadas
à característica do negócio do agente financeiro. No caso do Sistema Cresol são
excluídos indicadores de receita total sobre prestação de serviços, pois o fato de se
tratar de uma empresa cooperativa faz com que este tipo de receita seja extraído
do próprio quadro social, portanto, deve ser analisado de forma diferenciada.
Porém, os demais indicadores são semelhantes aos outros 114 agentes financeiros
credenciados junto ao BNDES.
Na sequência descreve-se os principais itens da análise quantitativa, extraídos
a partir de informações contábeis enviadas trimestralmente ao BNDES, no mesmo
formato enviado ao Banco Central do Brasil.
a) Liquidez Ajustada - trata-se a liquidez que a instituição possui (montante
aplicado do mercado financeiro com disponibilidade até 90 dias), descontadas
das obrigações com vencimento de até 90 dias. Visa medir a capacidade que a
instituição possui de honrar seus compromissos de curto prazo.
b) Caixa Livre/Depósitos - montante de recursos de liquidez imediata,
divididos pelos depósitos totais da instituição. Objetiva medir a disponibilidade
imediata da instituição.
c) Endividamento Global - total de dívida que a instituição possui com os
diversos agentes financeiros, inclusive o BNDES, dividido pelo patrimônio de
referência da instituição.
d) Índice de Basiléia - obedece aos critérios definidos pelo Banco Central em
relação à capacidade de endividamento e alavancagem da instituição financeira.
e) Qualidade e Concentração da Carteira - analisa os 20 maiores devedores
em relação ao patrimônio da instituição, como também a concentração da carteira
em relação à carteira toda do agente financeiro.
f) Inadimplência/Patrimônio Líquido Ajustado - total das operações de
créditos vencidas na instituição, divididas pelo patrimônio líquido mais o valor já
provisionado, destas operações de crédito.
g) Rentabilidade do Patrimônio Líquido - utiliza o resultado do semestre
da instituição financeira, dividida pelo seu patrimônio líquido, buscando a
rentabilidade alcançada no período sobre o patrimônio.
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h) Cobertura das Despesas Administrativas com Serviços - receitas dos serviços
e garantias prestadas, divididas pelo total dos custos administrativos da instituição.
i) Custo Operacional - despesas administrativas totais, divididas pelo resultado
da intermediação financeira, mais receitas com serviços e outros resultados
operacionais da instituição.
j) Risco do Ativo - ativo ponderado pelos graus de risco definidos pelo Banco
Central do Brasil, dividido pelo ativo total da instituição.
l) Risco do Passivo - passivo ponderado pelos graus de risco definidos pelo
Banco Central do Brasil, dividido pelo passivo total da instituição.

Análise qualitativa
Esta é a novidade de análise do BNDES a partir de 2009, e objeto principal deste
estudo. A análise qualitativa está dividida em quatro blocos, que totalizam 35
itens, detalhados a seguir.
1) Ambiente e característica do negócio
O ambiente do negócio em suas características envolve: mercado, segmento e
nicho, foco de atuação, estratégia de competição e crescimento, porte, adequação
e canais de distribuição, ambiente e perspectivas, planejamento quanto a eventual
consolidação do setor, capacidade de adaptação a cenários adversos, relacionamento
com partes não financeiras, e suporte e capacidade ao grupo que pertence.
a) Mercado/Segmento/Nicho - o objetivo do Sistema Cresol é proporcionar
à agricultura familiar condições de vida digna e sustentável no campo, por meio
da viabilização da infraestrutura rural necessária à melhoria do desempenho
produtivo e da qualidade de vida. O Sistema surgiu com a finalidade de facilirar
o acesso dos agricultores familiares ao crédito rural, com menos burocracia, além
de administrar os recursos de poupança dos agricultores e prestar outros serviços
financeiros que eles demandassem.
b) Foco de Atuação - o Sistema está presente nos três estados da região Sul
do Brasil, em localidades onde a agricultura familiar é predominante. Na maioria
dos casos, as cooperativas surgem em regiões onde já se verifica um histórico
de organização social ou política. Sua atuação é voltada para as operações de
microcrédito, linhas de crédito do BNDES e áreas subsidiadas do governo, visando o
fortalecimento dos agricultores familiares e contribuindo para o desenvolvimento
social sustentável.
O foco de atuação também pode ser avaliado pelo posicionamento do Sistema
Cresol no ranking de instituições credenciadas junto ao BNDES, principalmente
quando olhado pela média dos valores por contrato, que é a maior pulverização
que o BNDES possui.
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A Cresol Baser ocupa atualmente 29ª posição no Ranking das Instituições
Credenciadas ao BNDES (BNDES, 2008). Essa trajetória constitui um ambiente
institucional favorável, confirmando que o cooperativismo de crédito solidário é
um caminho promissor para ampliar o uso dos recursos do crédito rural oficial junto
aos agricultores familiares, modificar o quadro de exclusão bancária, democratizar
o Sistema Financeiro Nacional e melhorar o sistema de produção. O quadro abaixo
mostra a evolução do ranking de desembolso da Cresol Baser entre 2006 e 2008.
Instituição

Volume
Número de
Aplicação Mil
Contratos
R$

Ranking
2008

Ranking
2007

Ranking
2006

Banco do Brasil

8.996.000

54.201

1

2

2

Bradesco

8.924.000

50.494

2

1

1

Unibanco

5.047.000

9.742

3

3

3

BRDE

1.326.000

3.790

11

11

14

Brasicredi

319.000

7.592

19

24

41

Central Cresol Baser

141.000

15.418

29

41

55

Cresol Central

81.000

6.690

32

47

64

Bancoob

49.000

703

38

32

47

Classificação de desembolso junto ao BNDES por agente financeiro. Fonte: BNDES, 2009, ranking de desembolso dos
agentes financeiros credenciados.

c) Estratégia de Competição e Crescimento - com o crescimento do Sistema
Cresol, faz-se necessário planejar e garantir meios para que os resultados possam
ser atingidos de maneira consistente. Para 2009/2010 a Central Cresol Baser já
tem metas estabelecidas, dentre as quais destacamos aqui as metas na relação
com o BNDES: melhorar classificação no Rating; melhorar a formalização nas
liberações do custeio, incluindo novas linhas de produtos; acesso a novas linhas
de financiamento; fortalecer a aplicação do programa de capitalização das
cooperativas (Cresolcap); e liberar o convênio de R$ 20 milhões de microcrédito.
d) Porte, Adequação e Canais de Distribuição – o Sistema Cresol está
organizado em nove Bases Regionais, 75 Cooperativas de Crédito e 58 PACs –
Postos de Atendimento, atendendo dessa forma em 372 municípios do Paraná
e Santa Catarina. As cooperativas Cresol gestionam o crédito de forma diferente
de outras instituições financeiras, captando recursos no município para reaplicálo no próprio município, captando recursos externos e aplicando em ações que
promovam o desenvolvimento local.
e) Ambientes e perspectivas - a agricultura familiar responde pela maior
parte da produção nacional de alimentos. Tem conquistado políticas públicas
permanentes de incentivo e maior oferta de recursos. O acesso ao crédito tem
se tornado mais simplificado e moderno. Tais inovações possibilitaram que um
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milhão de famílias obtivessem financiamento agrícola pela primeira vez na vida,
segundo dados do MDA.
f) Planejamento quanto a eventual consolidação do setor – a Cresol
Baser conta com a Área de Expansão, que tem a responsabilidade de articular
processos de abertura de novas cooperativas e postos de atendimento onde
há predominância da agricultura familiar. A expansão é realizada por meio da
articulação com o órgão regulador (BACEN) e apoio dos órgãos representativos
do cooperativismo: Associação Nacional das Cooperativas de Crédito Solidária
(Ancosol), União Nacional das Cooperativas de Economia Familiar e Solidária
(Unicafes) e Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário (Infocos).
Além da expansão na área de atuação já existente, a Central Cresol Baser
vem desde 2001 assessorando iniciativas de cooperativismo de crédito solidário
em outras regiões do Brasil, como Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Minas Gerais,
Rondônia, Goiás, Sergipe, Mato Grosso e São Paulo.
g) Capacidade de adaptação a cenários adversos - hoje a Cresol Baser conta
com a capacidade de operar com Programa de Garantia de Preços à Agricultura
Familiar (PGPAF), que tem por objetivo assegurar o preço mínimo e justo para
o produtor comercializar sua produção, concedendo desconto aos mutuários
de operações de crédito de custeio. Além disso, todos os empreendimentos
zoneados têm como obrigatoriedade a contratação do PROAGRO1, que permite
perante uma situação adversa de doenças sem método de controle difundido ou
de frustração climática minimizar as perdas para os agricultores, através do Seguro
da Agricultura Familiar. Se o associado teve indenização de PROAGRO, o Bônus se
dará somente sobre o saldo devedor já descontado o valor indenizado.
h) Relacionamento com partes não financeiras - manter bom relacionamento
com parceiros é interesse da instituição para os manter como canais de diálogo
permanentemente abertos ou na busca de alternativas que ofereçam condições
necessárias para o desenvolvimento dos diferentes projetos de vida e de produção
das famílias agricultoras.
i) Suporte e capacidade ao grupo que pertence - consolidar ações como
Acompanhamento Técnico em Extensão Rural (ATER), organização da produção,
políticas de transformação e comercialização são uma realidade próxima e
pautada na rotina do Sistema. Dessa forma, busca-se manter aberto um canal
de diálogo com os parceiros, para mostrar o profissionalismo e eficiência,
garantindo assim consolidar e ratificar o espaço e importância do segmento no
Sistema Financeiro Nacional.
1 Proagro: Tem como objetivo exonerar produtores rurais de obrigações financeiras, bem como indenizar
parcela de recursos próprios dos produtores vinculados a operações de custeio rural (agrícola), em decorrência de
perdas de receitas ocasionadas por fenômenos naturais, pragas e doenças e incentivar a utilização de tecnologia
adequada às atividades agropecuárias: fatores de produção e assistência técnica.
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2) Organização e gestão administrativa
Neste bloco da análise qualitativa são avaliados: estrutura administrativa,
qualidade da gestão e administradores, processos decisórios, alçadas, delegação
de competência, situação sucessória, transparência dos negócios, qualidade do
corpo funcional, experiência e reputação dos administradores, política de RH,
carreira, plano de cargos e salários e rotatividade, e projeto de modernização
além de implantações em andamento.
a) Estrutura Administrativa - o Sistema Cresol Baser está organizado conforme
exigências da legislação regulamentadora do cooperativismo de crédito no Brasil
aliado ao processo de horizontalização e descentralização, com o objetivo único
de permitir o controle social. Desta forma as atividades estão definidas por área
de atuação, conforme definição: Cooperativas Singulares, Bases Regionais de
Serviços e Cooperativa Central.
b) Qualidade da Gestão/Administradores - a gestão das Cooperativas,
Bases e Diretoria Executiva é realizada por diretores que compõem o quadro
social e mantêm suas atividades na área rural em regime de economia familiar.
As oportunidades são oferecidas em direito de igualdade ao quadro social, dessa
forma todo agricultor familiar interessado em participar da cooperativa deverá
frequentar, com aproveitamento, um curso básico de cooperativismo do Programa
“Cooperativa Escola”, ou ministrado por outra entidade. As cooperativas também
desenvolvem o Programa dos Agentes Comunitários de Desenvolvimento e
Crédito, criado em 2000 com o objetivo de promover a participação dos associados
no processo de gestão das cooperativas.
c) Processo Decisório/Alçadas/Delegação de Competência - o processo
decisório das várias esferas (singulares, bases e Central) está definido no Estatuto
Social. Anualmente é realizada a Assembleia Geral Ordinária (AGO) e facultada a
realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) sempre que necessário, onde
ocorrerão as deliberações de assuntos de interesse social.
d) Situação Sucessória - a sucessão nas cooperativas se dá por meio de eleições
em AGO, onde são eleitos os componentes dos Conselhos de Administração, com
mandato de três anos, observada a obrigatoriedade de renovação de no mínimo
um terço de seus membros, a cada eleição. Garantir um processo sucessório
adequado e eficaz é meta para uma gestão profissional das cooperativas, somente
dessa forma haverá a consecução das doutrinas e princípios cooperativistas.
e) Transparência dos Negócios - os negócios do Sistema Cresol devem
respeitar, rigorosamente, os princípios de isenção, transparência e a ética. As
cooperativas filiadas à Cresol Baser mantêm sistemas contábeis e de controle
interno adequados para assegurar a fidedignidade da situação financeira,
patrimonial e dos resultados da instituição. Todas as operações, repasses e
negócios realizados pela instituição estão, e devem permanecer, suportados pela
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respectiva documentação e devem ser objeto imediato de lançamento contábil
nos livros e registros oficiais, em estreita observância à lei e aos princípios contábeis.
Além disso, cada diretor e/ou funcionário deverá agir de boa-fé e com o devido
cuidado para assegurar divulgação completa, precisa, oportuna e transparente
das informações, relatórios financeiros e documentos do Sistema Cresol.
f) Qualidade do Corpo Funcional/Experiência e Reputação dos
Administradores - o quadro de funcionários está organizado de maneira a
atender à estrutura e as atividades das Cooperativas, Bases e Central Baser. Existe
uma preocupação constante e permanente na melhoria do corpo funcional, definir
políticas eficientes de capacitação de dirigentes, do corpo técnico e cooperados.
g) Política de RH, Carreira, Plano de Cargos e Salários e Rotatividade - a
área de Recursos Humanos da Central Cresol Baser tem se organizado com o
objetivo de integrar as pessoas e a instituição, cuidando da remuneração, mas
também da promoção de ações que visam a melhoria da qualidade de vida no
trabalho, cumprimento de normas de saúde e segurança e melhoria do clima
organizacional, oportunizando a gestão das pessoas.
h) Projeto de Modernização/Implantação em Andamento – a Cresol Baser
conta com a Área de Produtos e Serviços. A criação, implementação e adequação
constante de produtos e serviços é meta estratégica que visa fidelizar o
associado à cooperativa. As cooperativas oferecem um rol de produtos e serviços
diferenciados e específicos ao seu público, que vão das diversas possibilidades
de financiamentos, crédito pessoal, crédito habitacional, seguros e serviços
como conta corrente e cheque, depósito a prazo (poupança), cartão de crédito,
pagamento de benefícios, correspondente bancário, entre outros.
Face à velocidade das mudanças e rápida necessidade de adaptação, os
investimentos são contínuos e permanentes no desenvolvimento de soluções
tecnológicas compatíveis com a atividade desenvolvida, garantindo uma
consequente evolução e maior confiabilidade dos processos. Um exemplo
é o Projeto Colméia, em desenvolvimento desde 2006, visando garantir a
melhoria da performace tecnológica dos processos, a utilização de canais de
segurança nas transações financeiras, e o armazenamento e disponibilidade
de informações confiáveis.
3) Aspectos operacionais e gestão de risco
Este bloco da análise qualitativa envolve: estrutura e canais de atendimento,
avaliação dos processos operacionais, tesouraria, crédito e câmbio, processo de
aprovação das operações de crédito, acompanhamento e controle das operações,
sistemas, processos, instrumentos de gestão de risco, controles internos e gestão
de risco, concentração e diversificação das operações, origem dos resultados
e níveis de provisionamento, sistemas de informação e controle e gestão da
cobrança e recuperação de créditos problemáticos.
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a) Estrutura/Canais de atendimento - A Central Cresol Baser mantém um
canal permanente de comunicação com a administração das cooperativas e
associados através do serviço de Ouvidoria. A Ouvidoria tem por finalidade receber
e encaminhar sugestões, reclamações e denúncias dos associados, em defesa dos
princípios fundamentais que devem prevalecer na administração da cooperativa.
Atua também na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos, contra
atos e omissões cometidos pela administração.
b) Avaliação dos Processos Operacionais, Tesouraria, Crédito e Câmbio - O
Sistema Cresol não opera com câmbio, suas operações são focadas nos pequenos
agricultores, os quais não possuem essa demanda. A área de Tesouraria obedece
às normativas internas em relação às transferências de valores do final do dia,
porém, para esclarecimento, trata-se de pequenos montantes, nunca superiores
a R$50 mil, que obedecem as regras operacionais do Sistema Monetário. As
avaliações dos processos operacionais de crédito obedecem às regras estipuladas
pelo Comitê de Crédito.
c) Processo de aprovação das operações de crédito - Este processo consiste
inicialmente na análise da capacidade individual de endividamento do associado
(patrimônio, renda, histórico financeiro e análise de cadastro de crédito – SERASA/
CCF). A análise para concessão do crédito pode ser realizada pelo diretor da
cooperativa, pelo Comitê de Crédito, Comitê Ampliado ou do Conselho, Comitê
da Base Regional e Comitê da Central Baser. A principal função é analisar e emitir
parecer técnico sobre a operação de crédito das matérias que por alçada estão
definidas no Regimento Interno da Central. Quando da concessão do crédito são
requeridas garantias pessoais ou reais, de acordo com montante do empréstimo
e da capacidade de endividamento. A concessão do crédito leva em consideração
o percentual do patrimônio de referência da cooperativa, conforme especificado
no quadro a seguir:
INTERVALOS DE
PATRIMÔNIO DE
REFERÊNCIA (R$)

DIRETOR
LIBERADO

%

COMITÊ DE
CRÉDITO
%

COMITÊ
AMPLIADO
COOPERATIVA

%

%
0,065

%

COMITÊ DA
BASE
%

COMITÊ
CENTRAL
BASER

%

Mais
de

Até PORTE

Zero

250.000,00

0,0289

0,0289 0,065

0,0939 0,0939

0,13

-

-

A

250.000,00

500.000,00

0,0253

0,0253 0,0578 0,0578 0,1011 0,1011

0,13

-

-

B

500.000,00

1.000.000,00

0,0217

0,0217 0,0469 0,0469 0,1011 0,1011

0,13

-

-

C

1.000.000,00 2.000.000,00

0,0181

0,0181 0,0361 0,0361 0,0722 0,0722 0,1228 0,1228 0,13

D

2.000.000,00 3.000.000,00

0,0144

0,0144 0,0289 0,0289 0,0506 0,0506 0,1083 0,1083 0,13

E

3.000.000,00 5.000.000,00

0,0108

0,0108 0,0217 0,0217 0,0433 0,0433 0,0939 0,0939 0,13

F

5.000.000,00 99.000.000,00

0,0101

0,0101 0,0202 0,0202 0,0397 0,0397 0,0867 0,0867 0,13

G

Alçadas para a concessão de créditos. Fonte: Sistema Cresol 2009

195

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

d) Acompanhamento e controle das operações - Com o objetivo de
proteção da organização, a área de auditoria interna examina cuidadosamente as
atividades desenvolvidas e se estas estão de acordo com planos, metas, objetivos
e políticas da instituição. As auditorias internas são realizadas duas vezes ao ano,
com o objetivo de prevenir riscos, tanto nas cooperativas, quanto em nível de
sistema. Desde 2002 a Cresol Baser conta com uma equipe interna de auditores
que são vinculados ao Conselho de Administração, garantido assim credibilidade
e idoneidade das informações.
O processo de auditoria verifica diversos indicadores, possibilitando mensurar o
desempenho e a evolução dos recursos, enquadramento aos limites operacionais
e análise sobre a qualidade dos seus ativos. Essa análise possibilita a verificação de
50% do risco da cooperativa, sendo que os outros 50% são medidos pela análise
de todas as áreas e procedimentos efetuados diariamente na cooperativa.
O Relatório de Auditoria fornece um amplo diagnóstico com apontamento das nãoconformidades e reincidências encontradas. As cooperativas auditadas são enquadradas
em conceitos conforme seu desempenho, como mostra o quadro abaixo:
ACIMA 50

RISCO ALTO

Riscos comprometem ou virão a
comprometer a instituição

DE 37,50 ATÉ 49,99

RISCO MÉDIO

Riscos comprometem ou virão a
comprometer parcialmente a instituição

DE 25 ATÉ 37,49

RISCO ACEITÁVEL

Riscos comprometem ou virão a
comprometer setores ou áreas específicas

DE 0 ATÉ 24,99

RISCO MINIMIZADO

Riscos comprometem ou virão a
comprometer parcialmente setores
específicos
Pontuação de risco da auditoria. Fonte: Sistema Cresol, 2009

e) Sistemas, Processos, Instrumentos e Gestão de Risco - Os sistemas,
processos e instrumentos de Gestão de Risco estão respaldados legalmente pelas
Resoluções 2682 e 2554 do Banco Central e foram criados critérios adicionais de
Gestão de Risco referente a Carteira de Crédito.
f) Controles internos e gestão de risco - Considerando que o gerenciamento de
riscos sempre foi um dos principais elementos de apoio e sustentação à governança
corporativa, evidencia-se na gestão corporativa de riscos uma das estratégias para
o crescimento sustentado do Sistema. Este norteador estratégico, somado aos
conceitos do Novo Acordo de Capitais da Basiléia (Basiléia II), consolidada no país
por meio da Resolução 3.380/2006, publicada em 29 de junho de 2006, promoveu
uma série de ações relativas à gestão de riscos por parte da Cresol, contemplando a
adoção de melhores práticas de mercado e a adequação aos normativos pertinentes.
As providências visando a conformidade com as exigências normativas estão sendo
observadas cumprindo os prazos fixados pela regulamentação vigente.
Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

196

Visando a continuidade do negócio foram instituídos processos de gestão,
elevando o nível de proteção dos recursos tecnológicos contra falhas ou
interrupções nos sistemas de tecnologia da informação que são suporte à
atividade. A Central Cresol Baser implantou um sistema de medição de risco
operacional baseado em pontuação, utilizando a metodologia de que 100 pontos
indicam Risco Mínimo e 0 (zero) ponto Risco Máximo. Baseado no sistema, a Cresol
Baser atingiu 96 pontos, classificando-se em Risco Mínimo.
g) Concentração e diversificação das operações - São avaliados mensalmente
no sistema do Ranking os dez maiores devedores da instituição, tomado por base
a dívida da carteira. Mensalmente é efetuado o levantamento da diversificação de
risco por cliente, enquadramento na Basiléia II e índice de imobilização. Havendo
desenquadramento em qualquer um dos itens acima, a filiada deve elaborar um
plano de recuperação com prazo máximo de quatro meses. O desenquadramento
é mensalmente informado ao BACEN.
h) Origem dos Resultados e Níveis de Provisionamento - A origem dos
resultados é observada por meio da composição do montante das receitas
totais das filiadas e da Central Baser. São demonstradas por uma composição
predominante de receitas financeiras, sendo 9% do mercado financeiro, 48%
de carteira de recursos próprios, 13% são de recursos repassados e 30% de
prestação de serviços. Da composição da provisão para Crédito em Liquidação
Duvidosa (CLD), há um nível de provisionamento considerando a sazonalidade
do momento na ordem de 4% da carteira total, considerando o montante
gerado pelo modelo de reclassificação utilizada pela Central, de acordo com
critérios próprios, maior do que o previsto na Resolução do Conselho Monetário
Nacional (CMN), nº. 2.682 de 21/12/1999.
Além da classificação de risco de cada cooperado realizada com base nos critérios
estabelecidos na Resolução 2.682, de vencimento e respectiva classificação no
nível de risco correspondente de A a HH e constituição de provisões na ordem de
1 a 100%, são adotados critérios adicionais amparados por informações internas
e externas, aplicáveis a tomadores de crédito em volume superior a R$50 mil e a
cooperados que apresentem histórico de atrasos, alinhados ao estabelecido na
referida resolução. Os critérios adotados levam em consideração informações
relativas à tradição interna e externa, natureza e finalidade da operação e renda
e capacidade de pagamento, bem como visam garantir que eventuais operações
objeto de renegociação sejam mantidas em níveis compatíveis, garantindo
volume de provisões suficientes aos eventuais riscos de exposição.
i) Sistemas de informação e controle - O Sistema Cresol utiliza como sistemas
de informação e ferramenta gerencial duas fontes de dados sendo o Ranking
Mensal e a Matriz de Gestão. Com base no Ranking Mensal é demonstrado à
Central Cresol Baser um resumo da gestão das cooperativas filiadas através de uma
análise de risco e de verificação do processo de gestão das filiadas. Os resultados
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também são agrupados por Base Regional constituem ferramenta gerencial para
tomada de decisão nas diversas áreas das cooperativas.
A Matriz de Gestão demonstra, de forma clara e resumida, a situação econômica
e financeira da cooperativa, possibilitando também a verificação mensal
consolidada dos Núcleos, das Bases Regionais e Centrais, permitindo analisar
tendências regionais de administração ou a situação econômica e financeira.
Por meio da segmentação das contas contábeis, busca simplificar a análise do
ambiente financeiro e contábil da instituição.
j) Gestão da cobrança e recuperação de créditos problemáticos - A
Central Cresol Baser estabeleceu metas de diminuição de inadimplência
da carteira de recursos próprios, tendo emitido a Resolução nº 70, de 21 de
novembro de 2008, determinando que as Cooperativas Singulares que possuem
índice de inadimplência superior a meta ficarão com seus limites de recurso
do BNDES bloqueados em 50%, por período de tempo determinado, havendo
acompanhamento mensal das cooperativas com índices acima do estabelecido.
Em relação aos procedimentos de cobrança, os cooperados inadimplentes e
seus respectivos avalistas são notificados para comparecerem na cooperativa e em
caso de não pagamento da dívida são inclusos nos cadastros de inadimplentes. São
realizadas diligências junto ao domicilio do devedor na busca de efetuar a cobrança
do saldo devedor e possível renegociação do débito. Os inadimplentes de contratos
com valores acima de R$20 mil, e que não houve possibilidade de um acordo extrajudicial, são encaminhados à Assessoria Jurídica para futura cobrança.
4) Estrutura e qualidade dos ativos e passivos
A estrutura e qualidade dos ativos e passivos, baseia-se em analisar a política
de “casamento” entre ativos e passivos, fontes de captação (funding) no Brasil
e no exterior juntamente com a estabilidade e acesso aos mercados, risco fora
do balanço (fianças, cessões de carteira e coobrigações), taxas de juros, prazos e
moedas de denominação, estabilidade, diversificação e destinação dos resultados,
eficiência dos modelos de gestão de risco (liquidez, mercado e operacional), e
contingências judiciais (fiscais, tributárias e trabalhista).
a) Política de “casamento” entre ativos e passivos - O equilíbrio entre
captação e aplicação é administrado pelas filiadas, onde a operação é facilitada
pelos produtos de carteira com prazos e taxas definidos em manual específico e
verificada temporariamente pela Central. Atualmente não há descasamento de
prazos e taxas em nenhuma filiada onde o modelo atual de gestão proporciona
indicador de liquidez de 64%.
b) Fontes de Captação (fundig) no Brasil e no Exterior/Estabilidade e Acesso
aos Mercados - A captação de recursos é uma das atuações das cooperativas de
crédito junto a seus associados. Dentre as fontes de recursos administrados pelas
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cooperativas de crédito rural encontram-se os depósitos à prazo. As aplicações são
oriundas de recursos da captação de Depósitos à Prazo Cooperativo (DPC), que no
mês em análise somam R$125,6 milhões, com prazos, taxas e tributação regulados
por regimento próprio. Acrescem o montante total dos depósitos R$ 37,5 milhões de
recursos em depósitos à vista. Também há captação junto a outros agentes financeiros
(BNDES, Banco do Brasil, Bradesco e Banco Safra) e não há captação externa.
c) Risco Fora do Balanço (fianças, cessões de carteira, coobrigações) - A
carteira líquida total representa 72% do ativo total, onde R$128 milhões são de
recursos próprios e R$248,5 milhões de repasses diretos. Não são considerados os
valores de recursos de PRONAF operados através de coobrigação e prestação de
serviços (aval), os dados são reconhecidos pelo BNDES no balanço contábil.
Os valores em coobrigação são de origens do BRDE e BNDES, respectivamente
R$25,12 milhões e R$ 11,78 milhões de operações junto ao BNDES, operações
formalizadas por meio de convênio direto entre Central Baser e BNDES, anterior a 2004,
sendo que o reconhecimento como agente financeiro aconteceu após essa data.
A carteira total, incluso coobrigações e avais, é de R$ 549,27 milhões, composta
por 22% de recursos oriundos de operações de custeio e investimento do Banco
do Brasil; 5% de investimento do BRDE; 45% de recursos do BNDES (em diversas
linhas); 27% de recursos próprios e 1% de recursos de repasses de outros agentes
financeiros. Atualmente não há cessão de carteira.
d) Taxas de juros, prazos, moedas de denominação - O Sistema Cresol opera
com taxas de juro de mercado, tendo como moeda única o real. Nos recursos
controlados os prazos são definidos por resoluções e nos recursos próprios os
prazos variam de um a 24 meses, buscando sempre casar com fontes de captação.
e) Estabilidade, Diversificação e Destinação dos Resultados - Com um
cenário promissor de expansão das filiadas, aliado ao crescimento de recursos,
atualmente os depósitos representam 37,7% do passivo total, enquanto 2,8%
são de outros recursos e 59,5% de recursos provenientes de repasses. Conforme
análises históricas nos três primeiros meses de 2009, as filiadas apresentaram
perdas acumuladas que refletem, em geral, no consolidado. Esta situação ocorre por
aspectos relacionados à sazonalidade de giro dos recursos das filiadas, que neste
período inicia fluxo de entrada de recursos, possibilitando maior rentabilidade
nos meses subsequentes e também de fatores relacionados ao cumprimento das
obrigações financeiras dos associados, gerando provisões de carteira.
f) Eficiência dos modelos de gestão de risco (liquidez, mercado e
operacional) - O cenário financeiro atual da Cresol Baser apresenta índice
de provisão para perdas de empréstimos de 4% sobre a carteira total.
Comparativamente ao montante total classificado acima de nível B vencido,
há compatibilidade da provisão com os valores em risco. Nos três últimos anos
apresentou uma rotação de carteira na ordem de 190%, com uma média histórica
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de crédito liberado por associado no montante de R$ 3,9 mil. Apresenta um custo
médio por empréstimo de R$ 262,00 e produtividade de 574 contratos ativos para
cada operador de carteira.
As aplicações financeiras são primordialmente compostas de títulos públicos
federais por meio de um modelo de aplicação centralizada da Central no Banco do
Brasil, modelo qual isento de IR, otimizando o rendimento. No mês de março de 2009,
este montante no consolidado somava 75,5 milhões de reais, que representava 87%
dos valores aplicados, o percentual restante era composto por outras aplicações de
curto prazo para aporte à compensação de cheques e outros papéis.
g) Contingências judiciais (fiscais, tributárias e trabalhistas) - A Assessoria
Jurídica da Cresol Baser atua na prevenção de possíveis demandas jurídicas e orienta
tecnicamente diretores para o bom andamento das rotinas nas cooperativas,
bases e central. Atualmente a Cresol Baser e suas cooperativas filiadas figuram no
pólo passivo de poucas ações judiciais, que em caso de êxito dos proponentes da
ação, não acarretarão implicância financeira relevante.

Consideraçoes finais
Nos últimos anos o BNDES passou a atribuir maior peso à análise qualitativa,
influindo significativamente na capacidade de endividamento dos agentes
financeiros credenciados. O Sistema Cresol, através da Central Cresol Baser, é
sistematicamente avaliado no que diz respeito à qualidade e ao volume de seus
ativos, como também em seus processos de risco operacional.
Ao apresentar a conquista e evolução do rating do Sistema Cresol junto
ao BNDES, confirmou-se a relevância do estudo proposto. Em pouco mais de
cinco anos, o Sistema passou de um índice de alavancagem de 0,70 vezes de
endividamento relacionado ao seu patrimônio, para uma alavancagem 4,9 vezes
o seu patrimônio, embora ainda haja pontos a serem melhorados e falhas a serem
superadas para não prejudicar os resultados já alcançados.
Identificar os itens analisados pelo BNDES na composição do rating foi a parte
mais desafiadora da pesquisa, pois alguns índices são de utilização exclusiva do
banco, portanto não puderam ser acessados. Porém, informações adicionais,
a exemplo da importância da análise qualitativa da instituição, foi algo novo
apresentado ao Sistema Cresol, que a partir de agora passa a monitorar os 35 itens
que compõem tal ferramenta.
Na descrição dos itens que compõe a análise qualitativa do Sistema Cresol foi
possível efetuar um resgate histórico, como também um panorama de onde o
Sistema se encontra em termos organizativos e financeiros, o que servirá como
elemento nas discussões internas da instituição. Para isso, foram analisados
os dados disponibilizados pelo sistema de acompanhamento e controle de
riscos da organização, balanços consolidados, regimentos e estatutos internos,
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complementando-os com análise documental dos dossiês dos processos e diálogo
com os funcionários.
Os resultados gerados a partir do detalhamento da análise qualitativa
demonstram o quanto é diferente esta experiência das demais instituições
financeiras, e quanto maior é o desafio para um agente financeiro como o BNDES
desenvolver métodos que possam contemplar a diversidade da instituição, sem
comprometer os pilares de uma boa análise na concessão de um limite de crédito
a um agente credenciado.
Na análise qualitativa é possível destacar o objetivo social da instituição, a qual
vem acompanhada de um grande preparo e preocupação com sua sustentabilidade
institucional, seja ela econômica ou política, e ao mesmo tempo gerando segurança
e confiança aos demais agentes financeiro relacionados à estrutura organizacional,
gestão de crédito, pessoal e demais atribuições a ela relacionadas.
O Sistema Cresol, em sua estrutura organizacional e evolução quantitativa,
precisa dar sequência aos processos em andamento e evidenciados neste estudo,
fazendo com que a melhora no rating em mais dois ou três níveis, podendo chegar
ao nível “ A”, seja um processo natural. Porém alguns limites estruturais exigirão
muito esforço e alguns nunca poderão ser superados, mas é possível amenizá-los.
Dentre os limites, pode-se destacar o risco do negócio. O Sistema Cresol atua
com o segmento da agricultura familiar, que apesar de ter crescido muito nos
últimos anos, os mecanismos de proteção, como seguro agrícola, garantia de
preço mínimo e outros, são totalmente dependentes do poder público que um dia
poderão se esgotar. Porém, cabe ao Sistema Cresol evidenciar que a agricultura
familiar, em especial o seu quadro social, possui uma diversificação de produção
que permite amenizar este risco, pois ocorrendo a redução da proteção da política
pública, haverá a proteção da diversificação da propriedade, com diferentes
formas e fontes de receitas, garantindo a segurança no retorno do crédito.
Outro fator evidente da melhora de rating junto ao BNDES é a estrutura e o
desenvolvimento da parte de tecnológica. O sistema atualmente não opera “online”, ou seja, o acompanhamento de forma mais centralizada e padronizada ainda
é deficitário. Um forte investimento em tecnologia está sendo feito atualmente,
sendo necessário a implementação do novo software o mais breve possível,
prevenindo falhas já existentes no software atual.
Outro aspecto é que o Sistema Cresol é um grande operador de política
pública, a ponto de algumas de suas unidades dependerem desta política para sua
sobrevivência. Este fator pesa negativamente na análise de rating, diante da dúvida
sobre a continuidade desta política e com a mesma ênfase dada até agora pelos
governos. O Sistema Cresol precisa fortalecer sua política de recursos próprios,
como os programas de capitalização e captação, fazendo com que a política pública
seja um item potencializador de suas ações, e não um fator de dependência.
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Pode-se afirmar que os resultados da pesquisa possibilitam ao Sistema
Cresol priorizar os recursos humanos e financeiros, no sentido de intensificar a
observação, a ação, a correção e a definição de estratégias nos focos evidenciados
para melhorar seus indicadores.
Por fim, o mais relevante desta pesquisa foi elucidar como é efetuada a
análise qualitativa e quantitativa de uma instituição financeira pelo BNDES, algo
inédito dentro do Sistema Cresol. O principal benefício é possibilitar ao Sistema
Cresol evoluir, romper processos culturais internos, ampliando seus horizontes e
possuindo uma classificação de risco sustentada e duradoura.
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Cartão de Crédito Cresol: uma alternativa de
inclusão financeira, potencialidades e desafios
Claiquer Carneiro
Neron Alípio Cortes Berghauser

A expressiva evolução do sistema de pagamentos de varejo no Brasil, a
exemplo do que vem ocorrendo no mundo, tem proporcionado o surgimento de
instrumentos transacionais eletrônicos em tempo instantâneo. Estas mudanças
ocorrem principalmente pela evolução tecnológica e a busca constante por
economicidade, a primeira como meio e a segunda como fim, criando uma
convergência entre si.
A influência tecnológica envolve os mais variados setores da economia,
interfere nos negócios do pequeno comércio, na grande indústria e principalmente
no setor financeiro, que tem a tecnologia como grande aliada no diferencial
estratégico neste ambiente altamente competitivo. Considerando a necessidade
constante de crescimento, os desafios de prestar mais e melhores serviços de
forma competitiva e o alinhamento aos avanços tecnológicos, fica eminente a
demanda de ampliação constante no mix de produtos e serviços oferecidos pelo
segmento cooperativo a seus cooperados.
Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi identificar os fatores que contribuem
ou interferem na consolidação do projeto próprio de cartões do Sistema Cresol
e na inclusão financeira de seus cooperados. Pretende-se com isso contribuir no
processo de compreensão sobre a importância do cartão de crédito enquanto
um novo serviço para o sistema de crédito solidário, e as possibilidades do cartão
de crédito como canal de aproximação com o comércio local e manutenção do
quadro de cooperados, além de potencial fonte de retorno financeiro para as
cooperativas, pois permite sua utilização pelos cooperados independente de suas
condições de desembolso.
O tema é oportuno, alinhado às tendências do mercado financeiro internacional
e congruente com os objetivos do Banco Central do Brasil em relação a uma maior
participação dos instrumentos eletrônicos em relação aos baseados em papel.

Evolução dos meios de pagamento no Brasil
No que tange ao mundo financeiro, as distâncias geográficas são praticamente
anuladas na era digital, diante das facilidades proporcionadas por sistemas, dados
e canais de transmissão que viajam por um emaranhado de fibras e condutores ou
por ondas de transmissão via satélites. Tudo caminha ao encontro da digitalização,
nas transferências interbancárias através de débitos ou créditos, ou por meio de
cartões de débito e principalmente pela utilização de cartões de crédito.
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No Brasil estas mudanças se acentuaram a partir dos anos 1990, por diversos
fatores aqui resumidos em duas frentes, tecnologia e economicidade. Aliado às
facilidades tecnológicas está presente a necessidade de se prestar mais serviços
com menores custos e muito mais agilidade, possibilitando chamados “ganhos de
escala”. No foco de tudo isso está o consumidor/cliente.
As cooperativas de crédito, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, se
inserem neste contexto e necessitam estar atentas às tendências e mudanças no
perfil dos clientes, que nestas instituições são os cooperados. Neste cenário de
modernização e avanços tecnológicos constantes, o Sistema Cresol implantou, no
início de 2006, um projeto diferenciado de cartão de crédito regional.

Uma breve história do dinheiro: do escambo ao papel
moeda
A história do dinheiro acompanha a evolução do ser humano. Desde os tempos
mais antigos, os homens trocam entre si as sobras de sua produção. Depois,
adotaram um conjunto de objetos, animais e metais como forma de negociar. De
acordo com BACEN (2009), a moeda como hoje é conhecida é resultado de uma
longa evolução. No início não havia moeda, praticava-se o escambo, simples troca
de mercadoria por mercadoria, sem equivalência de valor.
Esta elementar forma de comércio foi dominante no início da civilização,
podendo ser encontrada, ainda hoje, entre povos de economia primitiva, em
regiões onde, pelo difícil acesso, há escassez de meio circulante e até em situações
especiais, em que as pessoas envolvidas efetuam permuta de objetos sem a
preocupação de sua equivalência de valor.
As mercadorias utilizadas para escambo geralmente se apresentam em estado
natural, variando conforme as condições de meio ambiente e as atividades
desenvolvidas pelo grupo, correspondendo a necessidades fundamentais de seus
membros. Nesta forma de troca, no entanto, ocorrem dificuldades, por não haver
uma medida comum de valor entre os elementos a serem permutados. Algumas
mercadorias, pela sua utilidade, passaram a ser mais procuradas e aceitas do que,
assumindo a função de moeda, circulando como elemento trocado por outros
produtos e servindo para avaliar-lhes o valor. Eram as moedas-mercadorias.
O gado foi dos mais utilizados pois apresentava vantagens de locomoção
própria, reprodução e prestação de serviços, embora ocorresse o risco de doenças
e da morte. O sal também foi uma moeda–mercadoria muito utilizada. De difícil
obtenção, principalmente no interior dos continentes, o produto era muito
aplicado na conservação de alimentos.
Tanto o boi quanto o sal deixaram marcas de sua função como instrumento
de troca no vocabulário latino e, por consequência, na linguagem brasileira.
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Até os dias atuais empregam-se palavras como pecúnia (dinheiro) e pecúlio
(dinheiro acumulado) derivadas da palavra latina pecus (gado). A palavra capital
(patrimônio) vem do latim capita (cabeça). Da mesma forma, a palavra salário
(remuneração, normalmente em dinheiro, devida pelo empregador em face do
serviço do empregado) tem como origem a utilização do sal, em Roma, para o
pagamento de serviços prestados.
No Brasil, entre outras formas de dinheiro, circularam o cauri (espécie de
concha trazida da África), o pau-brasil, o açúcar, o cacau, o tabaco e o tecido,
trocado no Maranhão, no século XVII, devido à quase inexistência de numerário,
sendo comercializado sob a forma de novelos e meadas. Com o passar do tempo,
as mercadorias se tornaram inconvenientes às transações comerciais, devido à
oscilação de seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e por serem facilmente
perecíveis, não permitindo o acúmulo de riquezas.
BACEN (2009) ilustra que quando o ser humano descobriu o metal e formas
de tratá-lo, logo passou a utilizá-lo para fabricar utensílios e armas anteriormente
confeccionados em pedra, madeira, lama ou outro elemento mais frágil e menos
resistente. Pelo fato de apresentar muitas vantagens como a possibilidade de
entesouramento, divisibilidade em partes, raridade na obtenção, facilidade para
o transporte e beleza, o metal foi eleito como principal padrão de valor, sendo
trocado sob as formas mais diversas. A princípio, as trocas usando o metal
ocorreram em seu estado natural, posteriormente foi usado em barras ou lingotes
e, também sob a forma de objetos, como anéis, braceletes, jóias, entre outras.
A princípio, o metal comercializado nas formas descritas exigia aferição de peso
e avaliação de seu grau de pureza a cada troca. Posteriormente foi-lhe dada forma
definida e peso determinado, recebia marca indicativa de valor, que também
apontava o responsável pela sua emissão. Com isto, evitava-se a possibilidade
de falsificações ou fraudes, comuns à época. Essa medida agilizou as transações,
dispensando a pesagem e permitindo a imediata identificação da quantidade de
metal oferecida para troca.
A valorização cada vez maior destes instrumentos levou à sua utilização
como moeda e ao aparecimento de réplicas de objetos metálicos, em pequenas
dimensões, que circulavam como dinheiro. É o caso das moedas faca e chave que
eram encontradas no Oriente e do talento, moeda de cobre ou bronze, com o
formato de pele de animal, que circulou na Grécia e em Chipre.
De acordo com BACEN (2009), a partir do século VII a.C. surgem as primeiras
moedas com características parecidas com as atuais. Trata-se de pequenas peças de
metal com peso e valor definidos e com a impressão do cunho oficial, ou seja, a marca
de quem as emitiu e que pela autoridade que possuía, garantia o seu valor. A partir
desta época, moedas de prata são cunhadas na Grécia e pequenos lingotes ovais de
uma liga de ouro e prata chamada eletro são usados como dinheiro na Lídia, antigo
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país onde atualmente se localiza a Turquia. A princípio, as peças eram fabricadas
por processos manuais muito rudimentares e tinham seus bordos irregulares, não
sendo, como hoje, peças absolutamente iguais umas às outras.
Os primeiros metais empregados para a cunhagem de moedas foram o ouro
e a prata, não só pela raridade dos metais, beleza, imunidade à corrosão e valor
econômico, mas também por antigos costumes religiosos. A cunhagem de
moedas em ouro e prata se manteve durante muitos séculos, sendo as peças
garantidas por seu valor intrínseco, isto é, pelo valor comercial do metal utilizado
na sua confecção. Assim, uma moeda na qual haviam sido utilizados vinte gramas
de ouro, era trocada por mercadorias neste mesmo valor.
Durante muitos séculos os países cunharam em ouro suas moedas de maior
valor, reservando a prata e o cobre para os valores menores. Posteriormente
outras ligas metálicas passaram a ser empregadas e a moeda pasou a circular pelo
seu valor extrínseco, isto é, pelo valor gravado em sua face, independentende do
metal a qual é fabricada.
Com o advento do papel-moeda a cunhagem de moedas metálicas ficou
restrita a valores inferiores, necessários para troco. Dentro desta nova função,
a durabilidade passou a ser a qualidade mais necessária à moeda. Surgem, em
grande diversidade, as ligas modernas, produzidas para suportar a alta rotatividade
do numerário de troco.
Na Idade Média, segundo BACEN (2009), surgiu o costume de se guardar os
valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro e prata, sendo que
este, como garantia, entregava um recibo ao seu proprietário. Com o tempo, esses
recibos passaram a ser utilizados para efetuar pagamentos, circulando de mão em
mão e dando origem à moeda de papel.
No Brasil, os primeiros bilhetes de banco, precursores das cédulas atuais, foram
lançados pelo Banco do Brasil em 1810. Tinham seu valor preenchido à mão, tal
como hoje se faz com os cheques. Com o tempo, da mesma forma ocorrida com
as moedas, os governos passaram a conduzir a emissão de cédulas, controlando
as falsificações e garantindo o poder de pagamento.
Atualmente quase todos os países possuem seus bancos centrais encarregados
das emissões de cédulas e moedas. A moeda de papel evoluiu quanto à técnica
utilizada na sua impressão. Atualmente a confecção de cédulas utiliza papel
especial e diversos processos de impressão que se complementam, dando ao
produto final grande margem de segurança e condições de durabilidade.

Sistema Monetário
O sistema monetário é formado pelo conjunto de cédulas e moedas utilizadas
por um país. Este sistema, regulado através de legislação própria, é organizado a
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partir de um valor que lhe serve de base e que é sua unidade monetária. Atualmente,
quase todos os países utilizam o sistema monetário de base centesimal, no qual a
moeda divisionária da unidade representa um centésimo de seu valor.
Normalmente os valores mais altos são expressos em cédulas e os valores
menores em moedas. Atualmente a tendência mundial é no sentido de se suprirem
as despesas diárias com moedas. As ligas metálicas modernas proporcionam às
moedas durabilidade muito superior à das cédulas, tornando-as mais apropriadas
à intensa rotatividade do dinheiro de troco.
Os países, através de seus bancos centrais, controlam e garantem as emissões
de dinheiro. O conjunto de moedas e cédulas em circulação, chamado meio
circulante, é constantemente renovado através de processo de saneamento, que
consiste na substituição das cédulas gastas e rasgadas.
A moeda bancária ou moeda escritural consiste nos depósitos à vista existentes nos
bancos ou outras instituições creditícias, normalmente movimentadas por intermédio
de cheques, representando um instrumento de circulação da moeda bancária. Esse
documento, pelo qual se ordena o pagamento de certa quantia ao seu portador ou à
pessoa nele citada, visa, primordialmente, a movimentação dos depósitos bancários.
O importante papel que esse meio de pagamento ocupa hoje na economia,
deve-se às inúmeras vantagens que proporciona, agilizando a movimentação
de grandes somas, impedindo o entesouramento do dinheiro em espécie e
diminuindo a necessidade de troco, por ser um papel preenchido à mão, com a
quantia de que se quer dispor.
O dinheiro, seja em que forma se apresente, não vale por si, mas pelas
mercadorias e serviços que pode comprar. É uma espécie de título que dá a seu
portador a faculdade de se considerar credor da sociedade e de usufruir, através
do poder de compra, de todas as conquistas do homem moderno. Para BACEN
(2009), a moeda não é resultado da genialidade humana, mas surgiu de uma
necessidade e sua evolução reflete, a cada momento, a vontade do homem de
adequar seu instrumento monetário à realidade da economia mundial vigente.

Uma breve história do cartão de crédito
Conhecido como “moeda de plástico”, o cartão representa uma nova fase na
evolução dos meios de pagamento e sua participação vem sendo representativa
principalmente no comparativo com o cheque.
Segundo divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de
Crédito (ABECS, 2009), conta a história que em 1949, Frank McNamara, empresário
da Hamilton Credit Corporation, e alguns convidados executivos financeiros de
Nova York, saíram para jantar e só quando receberam a conta perceberam que não
tinham como pagar, pois haviam esquecido dinheiro e talão de cheque. Depois de
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alguma discussão, o dono do restaurante (localizado no Empire State Building)
permitiu que McNamara pagasse a conta em outro dia, mediante a sua assinatura
na nota de despesas.
Rosenberg (2009) complementa o comentário agregando que depois deste
episódio, o executivo concebeu a idéia do cartão de crédito. Em 1950, foi emitido
o primeiro cartão denominado Diners Club Card, que passou a ser aceito como
meio de pagamento em 27 restaurantes, sendo que 200 pessoas, a maioria amigos
de McNamara, obtiveram o cartão naquele ano.
Em 1952 o conceito de cartão ganhou novos adeptos, ocorrendo a emissão do
primeiro cartão de validade internacional. Sua rede afiliada já abrangia um grande
número de restaurantes, hotéis e diversos estabelecimentos varejistas. Por volta
de 1960 o cartão era aceito em mais de 50 países em todos os continentes.
Em 1966 o Bank American Service Corporation lançou com êxito o Bank
Americard, que mais tarde originou a bandeira Visa. Na mesma época a American
Express criou um cartão semelhante ao Diners Club, com uso em hotéis e
restaurantes. No mesmo ano, nascia o Master Charge, originando a bandeira
MasterCard e o Bank of America começou a emitir cartões em diversos estados do
país em parceria com outros bancos.
Em1975 o Diners Club introduziu o primeiro “Corporate Card”, nascia então o
cartão de crédito empresarial. Em meados de 1981, o Citicorp adquiriu o Diners
Club da Continental Insurance Corporation.

Desenvolvimento da indústria de cartões de crédito
no Brasil
Segundo Castro, Carvalho e Laurindo (2006), as primeiras empresas nacionais
de cartão de crédito surgiram na década de 1970 devido ao forte crescimento da
economia brasileira. Neste caso, cita-se o cartão Elo ligado ao Banco Bradesco e a
Credicard como uma associação dos bancos Citibank, Itaú e Unibanco.
A Credicard manteve a liderança do mercado até o meio da década de 1990
como meio de pagamento, quando ocorreram três fatos que modificaram a
estrutura do setor. Primeiro, a aquisição do Banco Nacional pelo Unibanco, que
decidiu administrar sua base de clientes com estrutura própria e mantendo
sua participação na sociedade. Depois, o surgimento da Redecard e Visanet
como desmembramento das atividades de filiação e relacionamento com
estabelecimentos da Credicard, Bradesco e Banco do Brasil. O terceiro fato
foi o aumento da importância do cartão de crédito no portfólio de produtos
bancários, o que viabilizou que vários bancos operassem de forma independente
e surgissem as processadoras que incorporavam as atividades de tecnologia,
operação e atendimento.
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Devido a estas forças, segundo a ABECS (2009), o número de emissores de cartão
de crédito no período de 1994/99 passou de seis para sessenta. O mercado de cartão
de crédito cresceu 150,95% entre 1999 e 2004, chegando a um faturamento anual
de R$ 103,04 bilhões e superando o volume financeiro movimentado pelos cheques.
Neste período, conforme proposto por WebArtigos (2009), as processadoras
compararam seus serviços aos oferecidos pelo mercado e repassaram aos
parceiros que ofereceram melhores condições. Assim, as atividades das Centrais
de Atendimento foram repassadas ou parceirizadas com empresas especializadas
no segmento de Call Center.
Atualmente, verifica-se que a indústria de cartão de crédito brasileira está
segmentada entre empresas especializadas em elos específicos da cadeia de
valores. Segundo Porter apud WebArtigos (2009), as organizações analisam
suas forças e fraquezas em relação à sua indústria e formulam estratégias para
alterar o equilíbrio das forças competitivas. Assim, a concentração das atividades
da indústria de cartão de crédito entre poucas empresas brasileiras no período
de 1970 a 1995, apenas se justificou pela aliança entre concorrentes na busca
de massa crítica necessária para serem efetivos em um ambiente competitivo,
inovador e complexo.

Situação atual da indústria de cartões no Brasil
Em diagnóstico realizado pelo Banco Central do Brasil (BACEN, 2009), no âmbito
do projeto de modernização dos instrumentos de pagamento brasileiro, projeto
institucional do (BACEN), é possível comprovar significativo avanço na utilização
dos meios eletrônicos de pagamento na participação relativa dos instrumentos
eletrônicos comparados aos baseados em papel.

O cartão de crédito nas cooperativas Cresol
De acordo com Cresol (2009), em meados de 2006 inicia-se um projeto de
cartão de crédito, como alternativa ao elevado custo do cheque e alinhado com as
tendências dos meios de pagamento no Brasil. O projeto piloto foi desenvolvido
nas cooperativas de Pranchita e Salto do Lontra no Paraná e Luis Alves em Santa
Catarina. Ao Final de 2008 o projeto abrange 42 das 75 cooperativas filiadas, com
cartões solicitados a aproximadamente 19% dos sócios, e em uso por 7,5% do
quadro social nestas unidades.
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Evolução do uso do Cartão Cresol 2007 – 2008. Fonte: Central Cresol Baser, Área de produtos e Serviços, 2009.

O quadro abaixo demonstra velocidades de expansão adotadas por região
atendida pelo Cartão Cresol. Através do mesmo é possível identificar o fluxo de
migração dos valores de utilização em cheques para o cartão que varia de 0,69%
até 9,72% com média de 2,36% no consolidado. Em relação às transações os índices
variam de 3,40% a 39,12% com média de 10,85% no consolidado, indicando menor
ticket médio das transações com cartão em relação ao cheque.

Migração de valores em transações Cheque para Cartão Cresol, por região.
Fonte: Central Cresol Baser, Área de produtos e Serviços, 2009.

Sistema Cresol: produtos e serviços ofertados
O Sistema Cresol oferece uma variada quantidade de produtos e serviços aos
cooperados. Trata-se de alternativas consideradas mais interessantes para os
cooperados da cooperativa por apresentarem as mesmas facilidades encontradas
no sistema comercial tradicional com o diferencial de resultar em lucros para a
instituição, o que em médio prazo retorna como resultados para o cooperado.
As modalidades de crédito com recursos próprios das cooperativas Cresol buscam
atender as demandas do quadro social tanto na implantação e desenvolvimento
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de atividades não financiadas com recursos oficiais, como para complementar as
atividades financiadas com recursos oficiais, basicamente centradas nas linhas
de crédito para investimento, Custeio Agropecuário, Crédito pessoal ou ainda de
cunho Social tais como habitação e aquisição de bens domésticos.
De acordo com Cresol (2009), 60% da carteira de financiamentos da
instituição estão votados às atividades de custeio e investimentos agrícolas, nas
mais variadas linhas, operacionalizadas através de fontes do Programa Nacional
da Agricultura Familiar (PRONAF) através do Banco do Brasil, Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Além de empréstimos e financiamentos são oferecidos ao quadro social,
serviços de conta corrente, cheques, cobranças, recarga de celulares além de
seguros através de corretora própria e, um produto mais recentemente oferecido,
e objeto principal deste estudo, o cartão de crédito.

Apresentação e análise dos dados
Para este estudo considera-se população ou universo da pesquisa os
cooperados das 42 cooperativas que já operam com o cartão de crédito, bem
como os colaboradores responsáveis pela gestão destas unidades. Optou-se
pela amostra probabilística com nível de confiança de 98% e margem de erro
de cinco pontos para mais ou para menos, definida de forma aleatória simples
aos primeiros cooperados que adentrarem nas unidades. A coleta dos dados
foi realizada a partir da aplicação de um questionário com questões fechadas e
consulta de materiais disponíveis para consulta, como livros, revistas, Internet,
dentre outros. Numericamente, a população e amostra da pesquisa são 44 mil e
389, respectivamente.
O questionário foi enviado para aplicação em 42 cooperativas, sendo 10
para cada unidade, de forma que permitisse atender a amostra esperada. Dos
questionários enviados, retornaram 321, demonstrando um índice de retorno de
82,51% dos formulários, obteve-se com esta redução um nível de confiança de
80%, diferente dos 98% esperados.
Iniciou-se a pesquisa com uma inspeção visual nos instrumentos e regulamentos
do Cartão Cresol, e em seguida estabelecida correlação com informações
divulgadas pela ABECS em seu portal de Internet, verificada a existência de cinco
tipos de cartão disponíveis no Brasil, resumidamente apresentados:
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Tipo

Característica

Emitentes

Cobrança

Crédito

Meio de pagamento eletrônico, possibilita ao
portador adquirir bens e/ou serviços pelo preço
Na data de vencimento
Instituições
à vista nos estabelecimentos credenciados e
escolhida pelo usuário
financeiras
realizar saques de dinheiro em equipamentos
através de fatura.
eletrônicos habilitados.

Débito

Meio de pagamento vinculado a uma conta
bancária que, entre outras funções é utilizado
para aquisição de bens e/ou serviços com a
utilização de senha.

Bancos

Débito em conta no ato
da compra, mediante
saldo.

Meio de pagamento que contém as funções
débito e crédito, habilitando seu portador
Múltiplo a ter acesso aos serviços disponibilizados
pelas instituições financeiras e pela rede de
estabelecimentos credenciados.

Bancos

Ambas as formas
descritas para Débito e
crédito.

Redes de
Lojas

Mediante fatura.

Loja

Meio de pagamento vinculado a um
estabelecimento comercial com funções
semelhantes ao cartão de crédito, sendo seu uso
restrito a rede de lojas emissoras do cartão.

Meio de pagamento em que o portador deverá
previamente, desembolsar um valor que será Diversos
Pré-Pago
armazenado no cartão para posterior utilização, segmentos
normalmente funciona com o uso de senha

Baixado do saldo.

Tipos de cartões de Crédito disponíveis no Brasil. Fonte: ABECS, 2009.

Com base nas características definidas pelo mercado, o Cartão Cresol encaixase no tipo crédito, com pequeno diferencial na forma de cobrança, na qual a
fatura emitida mensalmente é debitada de forma automática na conta corrente
do cooperado, na cooperativa singular onde o mesmo é cadastrado.
Com base em pesquisa documental, foi possível identificar que além do limite
pré-estabelecido para compras mensais, o Cartão Cresol permite abertura de um
limite adicional que possibilita a realização de compras parceladas. Desta forma,
o lojista pode direcionar sua carteira de parcelado para a Cresol, ampliando as
possibilidades de negócios de ambas as organizações.
Ainda com base nos estudos sobre o mercado de cartões, foi possível identificar
quatro agentes envolvidos, que desempenham papéis distintos, realizados pelos
mesmos ou terceirizados.
a) EMISSORES: pessoa jurídica responsável pela análise, concessão
de limites, emissão dos cartões, bem como toda responsabilidade sobre
faturamento junto aos usuários e pagamento da rede de credenciadas;
b) USUÁRIOS: pessoas físicas ou jurídicas portadores de cartões;
c) REDE CREDENCIADA: conjunto de estabelecimentos comerciais aptos a
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realizar transações através do uso de cartões, credenciados através das próprias
emissoras ou por empresas especializadas no mercado também denominadas de
“bandeiras”;
d) PROCESSADORAS: pessoas jurídicas responsáveis pela prestação de
serviços de captura, autorização e processamento das transações realizadas
através de cartões.
No caso do Cartão Cresol, somente o serviço de processamento é terceirizado. A
bandeira é própria e a responsabilidade pelo credenciamento dos estabelecimentos
é da cooperativa.
Por definição, os cartões são classificados como um meio de pagamento de
varejo, assim como o cheque, dinheiro e transferências bancárias. Partindo deste
ponto de vista, todo cooperado Cresol pode ser visto como um potencial usuário
deste meio. É importante estar atento a um cenário mais cauteloso e aplicável na
prática, tendo presente a necessidade de uma análise que demonstre, além do
número de pessoas, uma percepção de cunho qualitativo, tendo presente que nem
todo cooperado mantêm-se ativo todo o tempo na relação com sua cooperativa.

Fatores determinantes na consolidação do Cartão Cresol
O que se pretende a seguir é demonstrar comportamentos ou características
em comum que possam indicar os fatores positivos no que diz respeito aos
usuários, bem como apontar prováveis situações que possam contribuir para não
utilização do cartão.
Comportamento financeiro e gênero dos entrevistados
Não Portadores

Portadores Cartão Cresol

82

239

% de portadores e não portadores

25,50%

74,50%

Usuários de cheques

63,4%

79,5%

Usuários de outros Cartões

15,9%

33,5%

Conhece as vantagens

54,9%

95,4%

Sexo Masculino

75,6%

62,3%

Sexo Feminino

24,4%

37,7%

Entrevistados

Fonte: Pesquisa aplicada, 2009.

Do total de 321 entrevistados, 74,5% responderam ser portadores do Cartão
Cresol, índice significativo dentre os pesquisados. O resultado chama a atenção,
visto que apresenta significativa variação quando comparados com os 7,5% que
efetivamente realizaram compras com o cartão no final de 2008, demonstrando
uma maior adesão pelos cooperados que frequentam mais vezes a sede das
cooperativas, aos quais o questionário foi aplicado.
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Quando perguntados sobre serem usuários de cheques ou outros cartões,
há uma maior incidência de usuários de ambos, dentre os portadores do Cartão
Cresol, o que sugere maior aceitação dentre o público mais familiarizado a
utilização destes serviços financeiros. O mesmo ocorre em relação ao nível de
conhecimento quanto às vantagens do próprio Cartão Cresol, estabelecendo-se
assim uma relação direta, quanto mais o cooperado conhece do produto, maior a
sua receptividade e adesão.
Um segundo aspecto a ser observado diz respeito ao gênero, ocorrendo maior
incidência de mulheres dentre as portadoras do cartão, 37,7% contra 24,4%,
dentre as não portadoras, o que sugere uma oportunidade a ser melhor explorada
pela Cresol enquanto direcionamento de suas ações visando uma maior adesão a
seus produtos e serviços.
Entre os cooperados com idade acima de 45 anos, há uma menor incidência
de portadores do cartão. O contrário ocorre na faixa até 25 anos, o que pode estar
relacionado com o menor tempo deste tipo de produto no mercado brasileiro,
em relação ao cheque por exemplo, ou com maior familiaridade do jovem com a
própria tecnologia envolvida neste segmento.

Gráfico 1: Classificação dos cooperados por faixa etária. Fonte: Pesquisa aplicada, 2009.

Quanto a escolaridade, observa-se uma maior incidência de cooperados com
curso superior no publico portador de cartão (25,1%), enquanto entre os não
portadores apenas 6,1% tem curso superior, reforçando a tese de uma maior
adesão onde há mais informação e maior familiaridade com a tecnologia.
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Gráfico 2: Classificação por Grau de instrução.Fonte: Pesquisa aplicada, 2009.

Também foram pesquisados aspectos relacionados à composição familiar na
qual 93,8% das famílias possuem até 5 membros e 89,4% com renda familiar anual
de até R$50 mil ano. Contudo, não foram observadas variações relevantes entre os
usuários do cartão em relação ao total de entrevistados.
Através da pesquisa buscou-se conhecer a opinião dos cooperados quanto
aos cartões de crédito em geral, bem como seus hábitos em relação aos meios de
pagamento no momento da compra.
Quanto aos principais fatores de decisão sobre a forma e meio utilizado para
pagamento, 25% estão centrados no valor da compra, 24% está no fato de possuir ou não
dinheiro no bolso e para 30% o fator de decisão está em ser ou não portador de cartão.
Dentre os portadores do cartão o seu uso tem maior frequência (39,7%), porém
o valor da compra e o fato de ter dinheiro no bolso ainda tem peso na decisão da
forma de pagamento, contudo, o fato de portar o cartão já resulta em mudança
de hábito do cooperado.

Gráfico 3: Fatores de decisão sobre meios de pagamento. Fonte: Pesquisa aplicada, 2009.
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Quanto a opinião sobre cartões, inicialmente é possível observar que de maneira
geral há uma boa receptividade ao produto. Dentre os atuais portadores do Cartão
Cresol, 91,2% entendem que cartão é sinônimo de facilidade e praticidade e 8,8%
entendem que gera insegurança ou endividamento. Dentre os não portadores,
as respostas apontaram que 56,1% visualizam facilidade e praticidade, enquanto
33,9% responderam que o cartão gera insegurança e endivida. Portanto é possível
identificar uma necessidade de maior esclarecimento para que ocorra maior
aceitação dentro deste público.

Adesão ao Cartão de Crédito Cresol
A partir da pesquisa foi possível identificar a metodologia adotada pelas
cooperativas nomomento de oferta do serviço. Dos que aderiram ao cartão, 80,3% o
fizeram mediante abordagem direta na sede da unidade, inclusive em alguns casos
mediante atitude do próprio cooperado de forma voluntária, que corresponde a
18,1% dos usuários. Apenas 1,7% recebeu a oferta do cartão em casa.
Esta estratégia pode ser revista, a exemplo de uma ação pró-ativa que possa chegar
até o cooperado em sua residência e envolvendo inclusive sua família, ampliando
assim as probabilidades de adesão, pois no modelo atual as oportunidades podem
estar limitadas a frequência de visitas do cooperado à cooperativa, demandando
maior efetividade na abordagem a fim de não perder a oportunidade.
Aqui talvez seja possível estabelecer uma correlação que justifique um índice
maior de usuários dentre os entrevistados, em relação aos cooperados que
efetivamente utilizam o cartão, em relação ao total de cooperados.
Também buscou-se saber os motivos para a não adesão ao cartão de crédito
Cresol. Dentre os não portadores, 47,6% não decidiram sobre a adesão e 13,4%
não foram consultados. Isto aponta que há espaço a ser percorrido e reforça a
tese de que uma postura diferenciada da cooperativa poderia gerar resultados
mais expressivos que os atuais. Num segundo momento, o universo de 34,1% dos
não usuários que demonstram pouco interesse ao produto, podem ser encarados
como potenciais usuários a partir de um trabalho de esclarecimento. Somente
4,9% respondeu ter solicitado, mas ainda não havia recebido o cartão.

Sensibilidade do Mercado
Os estabelecimentos credenciados não participaram da pesquisa, contudo,
foi investigado junto aos usuários a receptividade do Cartão Cresol na rede de
credenciada. No que diz respeito a divulgação, 52,3% se utilizam da identificação
visual através de adesivos no próprio estabelecimento comercial e 17,3% dos
entrevistados perguntam diretamente no balcão do estabelecimento sobre
a aceitação do cartão. Apenas 1,3% declararam desconhecer as formas de
idenfiticação e 10,1% declaram se utilizar de meios de comunicação, o que
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demonstra que há um espaço a ser melhor explorado nas ações voltadas à
divulgação e promoção coletiva do produto, tanto pela cooperativa, quanto pelos
estabelecimentos comerciais credenciados.

Gráfico 4: Meios de divulgação nas redes credenciadas. Fonte: Pesquisa aplicada, 2009.

A decisão sobre o meio de pagamento ainda sofre pequena influência do
estabelecimento comercial. Dos portadores do cartão, 11,4% foram incentivados
a utilizar outro meio de pagamento, para 42,2% o lojista não interfere e 46,4%
preferem e incentivam seu uso. Este comportamento demonstra que apesar
da crescente expansão dos meios eletrônicos, as relações de proximidade e
conhecimento interpessoal presente nos pequenos municípios são fatores a
serem considerados e que tendem a interferir na velocidade da mudança cultural
para o novo meio eletrônico.
Por fim, a opinião geral expressada pelos entrevistados em relação a
receptividade junto a rede de estabelecimento credenciados é amplamente
positiva. Para 52,5% ela é muito boa, enquanto para 18,9% dos entrevistados a
receptivadade do cartão Cresol é excelente. Contudo, o fato de 27,3% ainda
definirem a aceitação como regular indica que há algo a ser feito, embora os
aspectos positivos se sobressaiam diante dos demais. Somadas, as avaliações para
a receptividade ruim e muito ruim ficam em 1,2% na opinião dos usuários.

Considerações finais
A pesquisa possibilitou identificar fatores que individualmente podem não
representar significativa relevância, mas quando associados entre si contribuem
no resultado final quanto a adesão dos cooperados ao Cartão Cresol. Inicialmente
é preciso compreender o cooperado enquanto potencial usuário, em seguida
ter uma melhor percepção sobre a rede de credenciadas e por fim a atuação da
própria cooperativa frente ao projeto do Cartão.
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Um resultado muito importânte para a consolidação deste projeto foi a
manifestação dos usuários de que o cartão é sinônimo de facilidade e praticidade,
embora as relações de proximidade e conhecimento interpessoal, característicos
nos pequenos municípios, ainda interfiram no hábito de utilizar o cartão no
pagamento. Este fator interfere na velocidade da mudança cultural para o
novo meio eletrônico, apesar da excelente receptividade dos estabelecimentos
comerciais credenciados. Tal comportamento indica a necessidade de intensificar
as ações de divulgação e marketing, ainda muito limitadas, especialmente quanto
a utilização dos meios de comunicação.
Por fim, o terceiro fator de relevância está relacionado à postura mercadológica
das cooperativas frente aos cooperados, bem como na relação com a rede de
credenciadas. Por se tratar de um projeto novo, com particularidades distintas,
principalmente num comparativo com o crédito, atividade principal da Cresol, o
sucesso do Cartão Cresol exige da equipe interna da instituição uma atuação mais
pró-ativa na interação com o seu quadro social, tanto na oferta do produto quanto
no acompanhamento e incentivo ao uso deste meio eletrônico no dia a dia.
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Capítulo IV
Atuação do
Crédito Rural estudo de casos
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A qualidade dos produtos e serviços do Sistema
Cresol na manutenção dos associados
Adyr Antonio Fioreze
Nilsa Maria G. Canterle

Quando se pensa em atendimento ou serviço de qualidade, estamos nos
referindo à plena satisfação do cliente. Para tanto, é preciso focar nas suas
necessidades e desejos, oferendo um serviço que atenda as suas expectativas.
Reconhece-se que a situação é complexa, pois cada cliente tem sua individualidade,
tornando indispensável a investigação de desejos, expectativas e satisfação,
considerando o caráter dinâmico das necessidades dos clientes. Portanto, nunca
se deve achar que tais necessidades são suficientemente conhecidas.
Pode-se dizer que para zelar e satisfazer o cliente, prestando-lhe um serviço
de qualidade, é preciso manter com este um canal de relacionamento. Este
relacionamento pode ser mais duradouro se ambos sentirem suas necessidades
atendidas. No caso das cooperativas Cresol, em que prevalece a ideia de
participação, do trabalho conjunto e da fé na sociedade, uma precária atenção
aos cooperados pode render prejuízos inesperados.
Por outro lado, através do bom relacionamento e uma política de marketing
bem definida, pode-se reconquistar a confiança de associados que até então não
usufruíam dos produtos e serviços oferecidos pela cooperativa. Daí o interesse em
pesquisar a qualidade dos produtos e serviços do Sistema Cresol e sua influência
no relacionamento e na manutenção dos associados

Organização cooperativa: uma abordagem evolutiva
A cooperação como forma de ajuda mútua encontra-se presente ao
longo de toda a história da humanidade, da antiguidade à idade moderna.
Porém, a literatura em geral, aponta que a cooperação sistemática nasce
com as cooperativas modernas. Estas surgem como contraponto num
momento em que o espírito de solidariedade havia desaparecido quase por
completo na fase mais voraz e selvagem do capitalismo industrial, no início
do século XVIII.
Segundo UNISINOS (1994), o cooperativismo se formaliza no início da
revolução industrial, com o surgimento de vários movimentos na França (1846),
Inglaterra (1843/1844) e Alemanha (1846). Mas foi no final de 1844, na localidade
de Rochdale/Inglaterra, que 28 trabalhadores abriram a primeira cooperativa de
consumo e entraram para a história como o primeiro grupo cooperativo dos tempos
modernos. Esse grupo de tecelões tentaram, através da cooperação, enfrentar
dificuldades comuns, como a longa jornada de trabalho, a má remuneração e as
péssimas condições de higiene e segurança da fábrica.
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Segundo Gediel (2001), os princípios essenciais do cooperativismo,
estabelecidos em Rochdale foram os seguintes: livre acesso e adesão voluntária;
distribuição dos excedentes ou sobras para o desenvolvimento da cooperativa,
para os serviços comuns e entre os sócios na proporção de suas operações;
constituição de um fundo para a educação entre os seus membros; cooperação
entre as cooperativas em âmbito local, nacional e internacional; e o princípio da
neutralidade política e religiosa1, adesão voluntária e livre2.
Segundo Bittencourt (2000) e SEBRAE3 (2004) as primeiras cooperativas de
crédito foram organizadas na Europa (Alemanha e Itália) a partir do século XIX.
Se pensava em uma forma das pessoas juntarem dinheiro e poderem tomar
empréstimo mutuamente, onde as pessoas mais pobres do campo tivessem
alternativas para sair da miséria e melhorar de vida. Partindo desta experiência
o cooperativismo de crédito se expandiu por todo o mundo, existindo hoje
aproximadamente 20 mil agências de crédito cooperativo na Alemanha, 18,5 mil
na Inglaterra e cerca de três mil na Holanda.
No Brasil o cooperativismo de crédito surgiu no início do século XX, trazido
pelos imigrantes alemães e italianos. Eles implantaram um sistema de crédito
cooperativo nos moldes das organizações que existiam em suas cidades e vilas de
origem, tentando resolver seus problemas de crédito, produção e consumo.
A primeira cooperativa brasileira foi fundada em 1902 na cidade de Nova Petrópolis
– RS, funcionando até hoje. A partir desta experiência, outras surgiram no Rio Grande
do Sul se expandindo para os outros estados do Brasil. As primeiras cooperativas
de crédito mútuo no Brasil surgiram em 1959, com o apoio da Associação Norte
Americana das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo - CUNA.
Nos anos 60, com o regime militar, realizou-se uma reforma no sistema financeiro
brasileiro, com muitas exigências para o funcionamento das cooperativas de crédito.
Muitas cooperativas fecharam pelas dificuldades impostas. Nos anos 70 e início dos
anos 80 o cooperativismo de crédito restringiu-se às cooperativas de crédito mútuo
e às de crédito rural vinculadas às cooperativas de produção, também denominadas
na época de cooperativas mistas. A partir dos anos 80, houve uma redução drástica
no volume de recursos destinados ao crédito rural e no fim dos subsídios via taxa de
juros, retornando com força a proposta de cooperativismo de crédito rural.
A Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) coordenou um movimento de
constituição das Cooperativas de Crédito (CREDIS) no início dos anos 80, a partir das
1 Além de algumas vantagens pecuniárias, técnicas e estruturais, a cooperativa de Rochdale tem encravada
em sua filosofia a valorização do homem como ser. Como conciliar este princípio partindo de discriminações
políticas, religiosas e sociais. Isso só serve para dividir os membros em partidos, credos e raças, incentivando a
disputa por idéias particulares, estranhas a idéia de Cooperação. A neutralidade reflete a devoção completa da
sociedade a comunidade, trazendo melhorias econômicas e sociais, independente da significação que uma idéia
política possa ter para os da associação.
2 Toda e qualquer pessoa "digna" e de bons "costumes" pode ingressar na Cooperativa bem como desligarse dela.
3 Serviço de Apoio à Pequena Empresa.

223

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

cooperativas agropecuárias, principalmente no Sul e Sudeste. O vínculo das CREDIS
às cooperativas de produção provocou um intensivo processo seletivo, excluindo um
grande número de agricultores familiares, principalmente os mais descapitalizados.
Após a criação de várias cooperativas de crédito, o Banco Central autorizou a
criação de Cooperativas Centrais de Crédito. Estas centrais, além de possibilitar
mais autonomia às cooperativas de crédito rural, contribuíram para a criação
de cooperativas de crédito mútuo no meio urbano, mas sempre afinado com o
cooperativismo agropecuário.
Em 1996 pela pressão da cúpula do movimento cooperativista brasileiro,
entendido como a OCB, o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou a
organização de bancos cooperativos. Diferente do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo (BNCC), que era estatal, estes bancos são privados, embora sejam
cooperativos.
Em 1997 são fundados o Banco Cooperativo do Brasil S/A (BANCOOB), com
atuação em vários estados do Brasil, e o Banco do Sistema Sicredi S/A (BANSICRED),
com atuação no Rio Grande do Sul e Paraná. Esses bancos foram constituídos por
diversas cooperativas de crédito rural e algumas de crédito mútuo. Os dois bancos
cooperativos sofrem muitas críticas por atuarem basicamente visando o lucro e
sua viabilização financeira.
Para Bittencourt (2000) e SEBRAE (2004), no meio rural os agricultores familiares e
suas organizações representativas e de apoio viram o cooperativismo de crédito como
uma alternativa para a ampliação e democratização do crédito no início dos anos 90.
Neste contexto, em 1995 surgiram as primeiras cooperativas do Sistema Cresol.
Para Bittencourt (2001), as experiências de economia solidária supõem uma
articulação entre as esferas econômica, social e política, em razão dos diferentes
registros de ação ou das diferentes lógicas que atravessam essas experiências.
Portanto, constitui-se num veículo capaz de interagir com as formas econômicas
dominantes, numa perspectiva de
elaboração de arranjos particulares de
princípios econômicos diversos, objetivando subordinar a lógica mercantil a
outros imperativos da ação organizacional ou coletiva.
Ser cooperado significa não pagar caro para movimentar sua conta e sim
ganhar com sua própria instituição financeira. A Cresol tem um único objetivo que
é trazer economia e rentabilidade para o cooperado, e com isso ter a certeza de
que a meta da cooperativa é indicar a melhor direção para o seu resultado, já que
a instituição é do cooperado, ele ganha com taxas diferenciadas e com retorno
das aplicações nas sobras. No final do ano a cooperativa distribui as sobras (no
mercado tradicional chama-se de lucro) entre os associados. Assim, quanto mais o
cooperado concentra sua movimentação na cooperativa mais ganha.
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Serviços de uma instituição financeira com os benefícios de uma cooperativa:
CRESOL

BANCOS COMERCIAIS

Atendimento Personalizado (obs: somente com
associados)

Atendimento em massa

Distribuição de Sobras (resultados) entre os
associados

Distribuição de lucros entre os
acionistas

Cada um tem direito a um voto, decidindo os
rumos do seu negócio.

Os rumos são definidos pelo capital

Taxas, tarifas e juros adequados ao seu perfil.

Taxas, tarifas e juros superiores

Produtos do mercado só que desenvolvidos
para atender as suas necessidades

Produtos padronizados

Compromisso com o futuro do associado

Compromisso com o lucro dos
proprietários

* Aspectos diferenciais dos sócios da Cresol em relação aos bancos comerciais. Fonte: elaborado pelo autor

Os produtos e serviços oferecidos pela Cresol são: conta corrente, depósito a
prazo, empréstimos com recursos próprios como microcrédito, pré-custeio, préinvestimento, bem estar familiar, aquisição ou reformas de veículos, limite de
cheque especial, repasses de recursos oficial como Pronaf Custeio e Investimento,
cartão de crédito. Ainda oferecem aos associados seguros diversos e as mais
estruturadas oferecem assistência técnica na produção e assistem o quadro social
com projetos na área de comercialização. As garantias da Cresol são as mesmas de
qualquer banco, e assim como estes, as cooperativas são fiscalizadas pelo Banco
Central do Brasil (BACEN).
O destino das sobras geradas com o fechamento de exercício é decidido em
assembleia que pode optar por fundos de reserva, assistência técnica, pagamento de juro
ao capital e FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social) ou distribuição
por associado conforme o movimento na cooperativa. Diferente dos bancos, que
possuem acionistas, as cooperativas possuem cotistas, condição que não lhes permite
a venda ou transferência para terceiros, mas garante o direito ao voto nas assembleias.

A gestão da qualidade em serviços com base no marketing
de relacionamento
Nesta primeira década do século XXI, verifica-se um significativo avanço
das cooperativas nos diferentes segmentos e setores da economia brasileira.
Consequentemente, os cuidados com a gestão passam a exigir maior atenção
e esforços. Não se pode negligenciar com as reais demandas do associado,
examinando periodicamente as necessidades, preferências e satisfação
para poder atuar na minimização de potenciais conflitos ou indiferença do
cooperado, que venham constituir disfunções administrativas e enfraquecer a
participação social e financeira do quadro social.
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Entre os associados das cooperativas Cresol vinculadas à Base Regional Vale
do Ribeira, com sede em Curitiba/PR, percebe-se que uma considerável parcela
não se beneficia dos serviços oferecidos, o que conduz ao enfraquecimento do
sistema cooperativo. Por isso o objetivo principal desta pesquisa foi verificar as
razões que contribuem para que os associados tornem-se inativos à medida que
deixam de usufruir tais benefícios.
Tomando-se por base a abordagem do marketing de relacionamento, destacase que a palavra marketing significa mercado. Já relacionamento é o ato de
relações e afinidades colocadas em um rol de forma que as informações sirvam
para balisar uma pesquisa. No marketing de relacionamento a abordagem foca
o indíviduo e não a coletividade, e tem menor custo operacional em relação ao
marketing operacional (KOTLER e ARMSTRONG, 1993).
Considerando que o Sistema Cresol atua no ramo de serviços e que este exige
do marketing uma grande sofisticação, cabe destacar a observação de Spiller
(2006) quando diz que “o mais desafiador no marketing de serviços é que ele exige
um profundo amor pelas pessoas e quando falamos num serviço, estamos falando
da interação de funcionário e cliente em tempo real, com todos os aspectos
comportamentais e psicológicos que isso envolve: confiança, atitude, proatividade,
interesse, acolhimento, consideração, troca, cooperação e compreensão.”
Nesse aspecto, em uma organização cooperativa, destaca-se a importância do
marketing de relacionamento, ainda que se faça o marketing tradicional. Há de se
considerar que a parcela a ser recuperada dos inativos é uma preocupação tanto
da organização como dos associados, porque existe uma preocupação social em
que está inserido o contexto de desenvolvimento humano e suas causas.
Ainda, Spiller (2006) chama atenção para o serviço como uma série de
oportunidades perecíveis que causam a impressão de qualidade e destaca a
particular importância de acompanhar a satisfação do cliente, o que remete
a interatividade na relação com o mesmo, visando torná-lo fiel à marca e ao
fornecedor.
Segundo Aidar (1995), organizações e instituições que buscam a melhoria
contínua da qualidade baseiam suas ações numa “visão de futuro”, compartilhada
por todo grupo e orientada para a satisfação do cliente. A partir de uma visão
desafiante, formulada pela alta direção e compartilhada por todas as pessoas do
grupo, a organização abandona a postura reativa diante das mudanças do meio, e
passa a ter uma atitude, de modo a obter uma vantagem competitiva em relação
à concorrência. Esta visão de futuro também é útil como guia para tomada de
decisões, que dá coerência e consistência às ações de seus colaboradores.
Para Barçante (1998), qualidade total é uma meta a ser atingida e não um
conjunto de ferramentas e técnicas. O autor sugere sete passos facilitadores no
alcance de tal meta:
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Ter espírito empreendedor: a liderança é fundamental para que qualquer
empreendimento dê certo, ou seja, apresente resultado para a organização e
satisfação para o cliente.
Conhecimento sobre o assunto: de nada adianta um espírito empreendedor
determinado, se esse não dispuser de conhecimento sobre o assunto, ou seja, tiver
acesso às informações necessárias e saber analisá-las da forma mais eficaz possível.
Planejar a estratégia de ação: se por um lado a ação sem visão só faz passar
o tempo, por outro visão em ação é meramente um sonho. De posse do espírito
empreendedor e do conhecimento sobre o assunto, precisamos saber como
chegar ao ponto desejado, quanto tempo será gasto para realizar tal tarefa, de
quanto dispomos para gastar no decorrer da jornada, quais as opções alternativas
na nossa caminhada em direção ao alvo e quem poderá nos ajudar.
Com quem contar: os recursos humanos são os mais importantes em qualquer
organização, pois são eles que fazem com que a empresa exista e funcione.
Gerenciar os processos de trabalho: é preciso criar os meios necessários
para que eles possam nos ajudar no gerenciamento dos processos, desde a sua
identificação, padronização e melhorias. Ninguém entende mais do que faz do
que aquele que faz, portanto é preciso estimular a participação de todos no
desenvolvimento dos processos.
Satisfazer os clientes: se nossos processos de trabalho estão estabelecidos de
forma a que o cliente seja a peça principal, a satisfação dele ocorrerá quase que
instantaneamente.
Apresentar resultados: resultado não é só financeiro, mas envolve todo tipo
de benefício gerado pela organização para a sociedade, como por exemplo a
melhoria contínua da qualidade de vida de todos, acionistas, clientes, funcionários
e população em geral.

Organização dos dados
Os dados da pesquisa foram levantados em estudo de campo a partir da
aplicação de um questionário com questões fechadas. O quadro social do
universo pesquisado é composto por 6.352 associados e atualmente tem um
indíce de 12,52% de sócios na condição de inativos, que são os associados
que deixaram de movimentar sua conta corrente há mais de seis meses.
Deste universo foi escolhida a amostra intencional de 5%, o que corresponde
a 41 associados das cooperativas que compõem a Base Vale do Ribeira nos
municípios de Cerro Azul, Cruz Machado, Castro, Contenda, Itaperuçu, Lapa
e São João do Triunfo. Optou-se por trabalhar com este percentual devido as
dificuldades de distância para obtenção dos dados.
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A Cresol Base Vale do Ribeira tem sua sede em Curitiba/PR e sua área de
abrangência atinge todos os municípios do território do Vale do Ribeira e alguns
municípios da Região Metropolitana de Curitiba e Centro Sul do Paraná.
Cresol Cruz Machado
A Cresol Cruz Machado está situada a aproximadamente a 300 km de Curitiba/
PR. Da amostragem dos sócios inativos pesquisados, a área média das propriedade
é de 4,63 alqueires, sendo a maioria área própria. Destes, 66,6% moram a uma
distância significativa da sede da cooperativa, em torno de 27,5 km.
Grande parte nunca participou de curso sobre cooperativismo, mesmo a
maioria possuindo transporte próprio. A maioria das famílias tem renda mensal
na faixa de 1 a 4 salários mínimos e são compostas por até três membros. Quanto
a escolaridade, a maioria das famílias cursou entre a 1ª e 4ª série do ensino
fundamental, o que também pode estar relacionado às dificuldades de acesso
à cidade. A distância também interfere na comercialização da produção fora da
comunidade onde residem.
Dos entrevistados, 44,4% são poupadores na Cresol, enquanto a maioria ainda
possui contas em outros bancos. Apesar dos associados conhecerem os produtos
e serviços disponibiliados pela cooperativa, a mesma não consegue realizar visitas
na casa ou propriedade para maiores esclarecimentos.
Cresol São João do Triunfo
Os pesquisados com área própria são maioria. Possuem em média de 7,25
alqueires. A distância entre as comunidades e a sede da cooperativa (cerca de
25 km) é um fator dificultador para 40% dos associados movimentar recursos na
cooperativa. Os outros 60% estão em média a 16,7 km da cidade e para estes a
distância não é considerada empecilho para movimentarem suas contas, pois a
maioria possui transporte próprio.
Todos os entrevistados possuem conta em outros bancos e grande parte tem também
poupança e enxergam a cooperativa somente fonte de empréstimos. Dizem conhecer
os produtos e serviços oferecidos mas não têm confiança para trazer suas reservas até a
cooperativa. A Cresol não faz visitas aos entrevistados inativos sendo que grande parte
destes teriam interesse em participar de algum curso sobre cooperativismo. A faixa de
renda da maioria das famílias está entre 1 e 4 salários mínimos.
Cresol Lapa
A média de terra por entrevistado na Lapa é de 3,5 alqueires de área própria,
destes 66,6% afirmam que o fato de morarem distante é fator relevante para a
não movimentação na Cresol ficando a uma distância média de 38,3km da sede,
mesmo que a grande maioria usufruem de transporte próprio e também possuem
contas em outros bancos.
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A comercialização dos seus produtos é feita na comunidade e na sede do
próprio município. Identificou-se o fato de 66,6% destes terem poupança em
outros bancos não estando convencidos a trazerem para a Cresol, enxergando a
Cooperativa como repassadora de recursos ou só para irem emprestar recursos,
sendo que conseguem ter claro os produtos e serviços que a Cooperativa tem
para oferecer.
Também para 66,6% a Cresol faz visitas semestrais e em relação a cursos de
cooperativismo eles não tiveram a oportunidade de fazer, mas gostariam, em
média ganham de 1 a 2 salários mínimos.
Cresol Cerro Azul
Dentre os sócios inativos entrevistados, 60% são arrendatários e somente
40% que tem área própria, em média de dois alqueires. A distância média entre a
comunidade e a cooperativa é de 10 km. Para 80% a distância é considerada um
fator dificultante para movimentarem suas contas na Cresol Cerro Azul. Quanto a
escolaridade, todos tem entre a 1ª a 4ª série do ensino fundamental, e as famílias
têm em média 3,5 integrantes.
Dos associados, nenhum tem conta em outros bancos e os seus produtos são 80%
comercializados na Ceasa e 20% na própria comunidade. Para 80% dos entrevistados
a associação na cooperativa se deu pela necessidade de empréstimos e 20% por
acreditar na força da cooperativa. Dos entrevistados, 60% afirmaram conhecer os
produtos e serviços que a cooperativa dispõe, enquanto 40% desconhecem.
A pesquisa apontou que a Cresol tem um roteiro de visitas às comunidades.
Segundo 80% dos entrevistados as visitas acontecem a cada dois ou quatro meses
e 20% recebem visitas anuais. Nenhum dos entrevistados participou de cursos
sobre cooperativismo, mas o fariam se tivessem oportunidade. Essas famílias
não têm planejamento na propriedade, mas gostaria de poder fazê-lo. Todos são
beneficiados por programas sociais do Governo, sendo que recebem orientações
sobre estes na Cresol, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município e meios
de comunicação. A faixa de renda está concentrada entre 1 e 2 salários mínimos.
Cresol Itaperuçu
Dos pesquisados inativos, a área média das propriedades é de um alqueire, 57%
são arrendatários e 43% possuem área própria. A distância da sede é em média de
39 km e dizem que esse fato não consiste em fator dificultante para movimentar
recursos na cooperativa, já que dispõem de transporte coletivo. Também, 57%
estudaram até a 4ª série, sendo que 28% estão entre a 5ª e 8ª séries e somente 15%
concluíram o ensino médio.
O número de pessoas na família é de 4,8. Destaca-se que 85% dos associados
inativos não possuem contas em outros bancos. Dos produtos produzidos por
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eles, 57% são comercializados na comunidade, 21,5% na Ceasa e 21,5% é feito
a base de troca. Nenhum dos entrevistados possui poupança e o motivo que os
levou a associar-se foi a necessidade de empréstimo (71%) e por ser beneficiado
por projetos sociais desenvolvidos pela Cresol (29%).
Verifica-se que 71% conhecem os produtos e serviços oferecidos pela Cresol e 29%
não tem conhecimento. Neste grupo, 42% dizem receber visitas anuais feitas pela
cooperativa e 28% semestrais, sendo que o restante não recebeu visitas. A respeito
da participação de cursos, 57% não consideram importante e 43% não tiveram
oportunidade, mas gostariam de participar.
Quanto ao planejamento da propriedade, 28% acham não ser necessário e os outros
se dividiram em já ter o planejamento ou não ter, mas gostariam de fazê-lo. Registra-se
que 57% não são beneficiados por programas sociais, mas 43% estão contemplados. Estas
famílias recebem informações e orientações sobre os programas sociais no Sindicato dos
Trabalhadores Rurais do município, na Cresol e via rádio. A renda familiar de 71% fica em
torno de 1 e 2 salários mínimos, enquanto 29% tem renda de até 1 salário mínimo.
Cresol Castro
Dos sócios inativos em estudo, 50% são arrendatários e os que são proprietários
tem área média de nove alqueires. A distância da sede é de 66,5km e é considerada
fator que dificulta a movimentação na Cresol para a metade dos entrevistados. A
escolaridade média é de 1ª a 4ª série. As famílias são compostas por 2,5 membros.
Todos têm transporte próprio e possuem contas em outros bancos junto com
poupanças. O motivo que os levou a associar-se foi o de ser beneficiado por projetos
sociais desenvolvidos pela Cresol e por acreditar na força da proposta cooperativa.
Quanto às visitas feitas por membros da cooperativa, para 50% são anuais, e os
outros não recebem visitas. Sobre cursos de cooperativismo, 50% já participaram e os
outros 50% não consideram importante. Em relação ao planejamento de produção
na propriedade, 50% não tem, mas gostariam de fazê-lo. Dos entrevistados, todos
são beneficiados por algum programa social do Governo Federal e recebem
orientações através do Sindicato e meios de comunicação. A renda familiar de 50%
está entre 1 e 2 salários mínimos e o restante entre 2 e 4 salários mínimos.
Cresol Contenda
Neste município a média de área dos entrevistados é de 2,5 alqueires, sendo
que 50% tem de área própria. A distância da sede é em média 14 km, o que para
a maioria não seria um impedimento para movimentar suas contas na Cresol.
Quanto a escolaridade, 25% tem entre a 1ª e 4ª série, e 75% entre 5ª e 8ª série
do ensino fundamental. O número de integrantes é de 3,25 pessoas por família,
sendo que todas têm transporte próprio. 75% possuem contas em outros bancos
junto com poupanças, mas se associaram à cooperativa com o intuito de usufruir
de empréstimos, enquanto 25% dos associados para poupar.
Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

230

A comercialização dos produtos está bem dividida entre na sede, na
comunidade, na Ceasa e outros. Dos entrevistados, 75% conhecem os produtos
e serviços da cooperativa. As visitas feitas por membros da Cresol são anuais
para todos os entrevistados. Sobre participar de algum curso de cooperativismo,
75% não tiveram oportunidade, mas gostariam de participar. Em relação a ter
um planejamento na propriedade, 75% já faz e 25% não consideram necessário.
Identificou-se que 75% não são beneficiados por programas sociais e somente 25%
são beneficiados e recebem informações sobre estes através de conversas com
outros agricultores. A renda familiar para 25% está entre 1 e 2 salários mínimos e
para 75% está acima de 4 salários mínimos.

Dados globais: análise e discussão
A partir do grupo pesquisado, verifica-se que as propriedades têm em média
6,67 alqueires, sendo que destas, 40% são arrendadas e 60% são áreas próprias.
Quanto ao planejamento da propriedade há um empate entre os agricultores
familiares que adotam essa prática e os que não adotam, mas gostariam de ter ou
de poder fazê-lo. Uma minoria considera não ser uma atividade necessária.
O pequeno tamanho das unidades de produção leva a crer que há necessidade
de maior conhecimento de tecnologias alternativas para obter escala econômica
e facilidade de acesso ao mercado consumidor. Também é preciso aperfeiçoar
a tradição associativa, na perspectiva de melhorias para o desenvolvimento
sustentável. A geografia acidentada da região (as chamadas terras dobradas) não
favorece determinadas práticas usadas na agropecuária.
A distância média das propriedades até a sede do município é de 29,5 km,
porém 57% dos entrevistados estão na faixa de entre 10 km e 25 km de distância,
29% na faixa de 25 km a 50 km, e 14% acima de 50 km. Apesar das distâncias
consideráveis, 53% afirmam que não é um motivo dificultador para movimentarem
suas contas e 47% afirmam serem prejudicados pela distância. Dos associados,
72% tem transporte próprio, mas não vão com frequência até a sede do município.
Nesse aspecto é importante descentralizar ações visando a conquista deste
público e o reconhecimento com os trabalhos organizados, pensando no
planejamento da propriedade, da produção e consequentemente a administração
dos seus recursos que os levaria a ter relações mais próximas com a Cresol.
Buscando-se conhecer os motivos que os levaram a associar-se à cooperativa, foi
identificado que para 55% foi a necessidade de empréstimos, 11% para poupar, 13% para
serem beneficiados por projetos sociais e 21% por acreditar na proposta cooperativa.
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* Motivos que levaram à associção na CRESOL. Fonte: elaborado pelo autor, 2009.

Nota-se que a possibilidade de cooperação, em um sentido mais amplo, precisa
conferir garantia aos agricultores, oferecer recompensas. Para isso, os cooperados
precisam de projetos que os incluam como protagonistas na preservação da
viabilidade socioeconômica da agricultura familiar.
Segundo DORNELAS (2003), no meio rural os problemas são ainda mais
limitantes que no urbano devido à instabilidade e riscos inerentes à produção
agropecuária. Apesar das organizações sindicais e associativas terem conseguido
avanços com relação às políticas de crédito agrícola, estes benefícios têm tido
dificuldades de chegar até os agricultores familiares. Motivos como cadastros,
documentação, não participação nos grupos coletivos na comunidade e renda
baixa, fazem com que alguns associados não sejam contemplados conforme
suas expectativas.
Segundo Netto (citado por Pretto, 2003, p. 32):
“Se pensarmos em propor formas diferentes de financiamento
agrícola, temos que pensar em instrumentos e canais diferentes.
Se pensarmos em canais via banco e via extensão, corremos
o risco de cair, de novo no mesmo público. Isso significa que
as cooperativas são grandes parceiras, situação admitida
pelos próprios agentes financeiros (os bancos com os quais
temos conversado têm manifestado isso). As cooperativas se
encarregam do custo do projeto, da fiscalização, da seleção dos
clientes. São de certa forma, co-responsáveis pela viabilização do
financiamento, o que acaba implicando também novas formas
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de garantia (aval solidário, aval cruzado, fundos de aval), o que,
para os bancos, representa redução de riscos e custos. Portanto,
são formas muito mais ágeis de aplicação de recursos”.

Com isso, o autor vem demonstrar que por mais que se tente fazer das
cooperativas um instrumento de inclusão, é preciso definir de fato quais são os
públicos prioritários e quais as melhores formas de chegar a cada público, pois
as formas do crédito oficial que existem, ainda têm sido excludentes por não
conseguir atender toda a demanda social.
Constata-se que um elevado número de associados (40%) poupa em outros bancos,
25% retém suas poupanças na Cresol e o mesmo percentual não tem poupança, sendo
que 10% estão com suas reservas emprestadas na própria comunidade.
Fica evidente que está havendo um excedente, que não está tendo uma
equalização entre depósitos a prazo e necessidades de empréstimos. Temos um
público que entrou como associado pretendendo ser beneficiado por projetos
sociais desenvolvidos pela cooperativa em parceria com o Governo Federal. Apesar
do grande trabalho desenvolvido, um número considerável ainda na espera por
estes benefícios e não percebem que poderiam ser atendidos por outros produtos
e serviços que a cooperativa tem a lhes oferecer.
Os dados evidenciam que 53% dos pesquisados inativos na Cresol possuem
contas em outros bancos, considerando que mais da metade estão trabalhando
com estas outras instutuições financeiras.
Para Búrigo (2007), a experiência internacional tem demonstrado que a fórmula de
associar os empréstimos concedidos com medidas de recolhimento de fundos próprios
(poupança) traz maior segurança e liquidez aos sistemas e exerce uma função educativa.
No que diz respeito à escolaridade dos associados, verifica-se que 64%
estudaram entre a 1ª e 4ª série, 30% de 5ª a 8ª série e 6% concluíram o ensino
médio, não tendo ninguém com ensino superior. A média de integrantes na
família é de 3,6 pessoas.
Como se vê, a agricultura familiar embora um setor estratégico para a
manutenção e recuperação do emprego e para redistribuição da renda, precisa
de um conjunto coordenado de iniciativas que possibilitem ampliar o leque
de atividades que conduzam a administração da propriedade para não assistir
conformadamente a incapacidade de reação de um segmento.
Dos entrevistados 67% dizem conhecer os produtos e serviços que a cooperativa
tem para oferecer e 33% não conhecem.
Quanto as visitas feitas pela cooperativa entre o grupo de inativos pesquisados,
observa-se que 36% diz tê-la recebido anualmente, já 39% não receberam e os
outros 25% recebem a cada 2 e 6 meses.
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Na abordagem do marketing, clientes marginalmente satisfeitos ou indiferentes
podem ser atraídos pelos concorrentes. Com base nisso, as visitas da Cresol são
percebidas de forma diferenciada pelos pesquisados, o que caracteriza uma
oportunidade para a cooperativa melhorar o relacionamento com seus clientes,
buscando relações duradouras através da confiança e comprometimento.
Sobre a comercialização dos produtos, 44% respondeu ser feita na própria
comunidade, 25% em outros locais como mercados e empresas e 27% levam na
sede do município e na Ceasa, sendo que só 4% fazem à base de troca.
Em relação a participar de algum curso sobre cooperativismo, 56% não tiveram
a oportunidade, mas gostariam de participar e 36% não consideram importante,
sendo que 8% já participaram de algum curso sobre o tema. Os dados sinalizam que
existe uma demanda expressa por cursos na área, o que pode ser um importante
canal para a renovação do relacionamento costumeiro entre a entidade e os
agricultores para que possam transformar-se em protagonistas organizados com
noções de produtividade.
Para Pretto (2003), devemos trabalhar bastante a cooperação, estimular os
projetos conjuntos, coletivos ou comunitários. Cada vez mais a agricultura familiar
se viabilizará dessa forma, estimular os projetos integradores, parar de financiar as
culturas e sim financiar as propriedades, agregando ao financiamento, capacitação
e treinamento. Capacitação referente a toda a forma de gestão da propriedade, da
contabilidade agrícola que ainda tem que avançar muito no Brasil, a metodologias
mais adequadas para os agricultores contabilizarem suas propriedades.
As cooperativas de crédito precisam fortalecer parcerias locais para trabalharem
o desenvolvimento com maior eficiência, o crédito como sendo um meio, um
instrumento para promover o desenvolvimento e aumentar o capital social.
Sobre serem beneficiados por algum programa social do Governo Federal, 39%
participam de programas sociais e 61% não são beneficiados. Informações sobre os
programas sociais são obtidas através de conversas com outros agricultores (27%),
rádio e televisão (30%) e na Cresol e Sindicato (43% ). Para 54% dos entrevistados
a renda familiar é de 1 a 2 salários mínimos, 11% até 1 salário mínimo, 14% de 2 a
4 salários mínimos e 21% acima de 4 salários mínimos.
A par da predominância das pequenas propriedades existe um alto percentual
de agricultores que não são beneficiados com programas sociais e precisam de um
padrão competitivo orientado para a busca de melhoria da qualidade, de acordo
com o que afirma Bittencourt (2000), numa perspectiva de elaboração de arranjos
particulares de princípios econômicos diversos, objetivando subordinar a lógica
mercantil a outros imperativos da ação organizacional ou coletiva.
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Considerações finais
As análises cadastrais dos associados sorteados para a pesquisa comprovaram
que a inadimplência não é um fator relevante de afastamento entre o associado e
a cooperativa. Verifica-se que a distância não é um fator que inibe a movimentação
nas suas contas por parte da maioria dos entrevistados. As movimentações
podem estar acontecendo em outros bancos, sendo que a maioria possui contas e
poupanças, o que leva à conclusão de que o associado inativo não tem confiança
suficiente para de deixar suas economias na Cresol.
O principal motivo que os levou a associarem-se à cooperativa foi a necessidade
de empréstimos. Talvez haja falta de compreensão por parte dos associados de que
suas economias estariam seguras, ou falta uma política de marketing apropriada
para a divulgação dos produtos e serviços, pois os juros pagos pelas cooperativas aos
depósitos a prazo tendem a ser mais atraentes do que em outros agentes financeiros.
Outro fator influenciador é a ausência dos diretores nas comunidades.
As cooperativas começam a crescer em número de associados e não cresce
junto uma política de formação e acompanhamento nas comunidades e nas
propriedades. Como foi identificado, a grande maioria recebe uma visita anual
ou não recebe visitas, fato que leva os associados a não conhecer com clareza os
projetos e programas desenvolvidos pela cooperativa e por consequência não se
envolver e não poder desenvolver projetos de continuidade de produção nas suas
propriedades, com uma efetiva movimentação financeira.
A escolaridade pode ser um dificultador na movimentação de suas contas
correntes na cooperativa. A grande maioria tem entre a 1ª e 4ª série e detém uma
renda mensal de até 2 salários mínimos. Trata-se de um público que não tem
sobra de recursos para movimentar com frequência, pois suas economias são
consumidas pelas necessidades básicas.
A participação em algum curso de cooperativismo é apreciada por grande parte
dos entrevistados, desde que o curso aconteça perto do seu local de convívio. Tem
que ser pensado de imediato um programa de formação e capacitação por parte
da Cresol, Sindicatos, cooperativas de produção e assistência técnica, também
outras entidades da agricultura familiar para desenvolver projetos e planejar a
produção e a continuidade destas famílias no meio rural, para que haja uma maior
interação com um mercado de negócios e consequentemente a necessidade de
uso do agente financeiro.
Os motivos sociais como a falta de estudo, a inexistência de assistência técnica
tanto por falha das organizações quanto por falta de uma política de prioridade
por parte dos governos para esse público, fazem com que as informações não
cheguem até eles e que possam usufruir de recursos para o custeio e investimentos
a juros subsidiados para o desenvolvimento de suas propriedades.
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Por fim, o estudo confirmou que existe um número considerável de associados
inativos que não usufruem dos produtos e cujo relacionamento precisa ser
fortalecido havendo, como descrito, várias frentes possíveis de ação.

Referências bibliográficas
AIDAR, M. M. Qualidade humana - as pessoas em primeiro lugar: desenvolvendo uma
cultura empresarial orientada para a qualidade, através da melhoria do relacionamento
entre clientes internos e externos. São Paulo: Maltese, p.109.2ªed.1995.
BARÇANTE, L. C. Qualidade total: uma visão brasileira: O impacto estratégico na
Universidade e na Empresa. Rio de Janeiro: Campus, p.110 a 113. 1998.
BITTENCOURT, G. A. Cooperativismo de crédito solidário.Constituição e funcionamento.
São Paulo: Ed. Tiragem. 2000.
BURIGO, L. F. Cooperativa de crédito rural: agente de desenvolvimento local ou banco
comercial de pequeno porte?. Chapecó, Santa Catarina. Ed: Argos, editora universitária.
CRESOL. Site da Central Cresol Baser. Disponível em <www.cresol.com.br>. Acesso em
junho de 2009.
DORNELAS, E. D. Revista gestão e conhecimento, volume2, n.2 de 2003.
FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, 2003.
GEDIEL, J. A. P. Os caminhos do cooperativismo. Curitiba: Editora da UFPR, 2001.
HARTMANN, L. F. Planejamento estratégico. Lajeado: Grafocem, p.73,74. 5 ed. 1999.
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. Rio de Janeiro: Editora Prentice-Hall
do Brasil LTDA, 1993.
LIMBERGER, E. Cooperativismo – Empresa Socializante. Porto Alegre: Imprensa Livre- p.
267. Ilustr.,1 ed., 1996.
PRETTO, J.M. Cooperativismo de crédito e micro crédito rural. Porto Alegre, Editora da
UERGS, 2003.
SPILLER, E. S; PLÁ. D.; LUZ, J. F. da; SÁ, P. R. G. de. Gestão de serviços e marketing interno.
Rio de Janeiro: FGV, 2006.
UNISINOS. Cooperativismo e desenvolvimento rural e urbano. Universidade do Vale do Rio
dos Sinos – UNISINOS e Centro de Documentação e Pesquisa.1994.
SEBRAE. Cooperativismo de crédito. Ed. Clara Favilla. Disponível em <www.sebrae.com.
br>. Acesso em julho 2004.

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

236

Crédito para a agricultura familiar: a experiência
dos associados da Cresol Francisco Beltrão PR
Rosalino Luís Alba
José Maria Ramos

Nas últimas décadas a agricultura brasileira passou por um processo de
modernização que não representou melhoria na qualidade de vida das pessoas
que residem no campo. Em muitos casos, este modelo significou a concentração
de recursos, sejam eles naturais como a terra, e/ou econômicos. Deixando uma
parcela significativa de agricultores desprovidos de recursos que pudessem
mantê-los na atividade agrícola.
Mesmo diante da realidade que se apresentava, os agricultores familiares
excluídos do processo de modernização precisavam encontrar meios de se viabilizar.
Havia a necessidade de uma nova forma de organizar e desenvolver a agricultura
familiar1, buscando tecnologias capazes de fortalecer seus empreendimentos
e possibilitando melhores condições de vida. Uma modernização capaz de
promover a inclusão deste público e não a exclusão que resultou no esvaziamento
gradativo do campo nas décadas passadas.
Nesse contexto de necessidade de recursos, surgiram iniciativas que
resultaram em programas e políticas públicas, que estimularam a produção
e vida no campo. Há de se ressaltar que tais conquistas se devem muito às
lutas da classe.
Em meados dos anos 90, a agricultura familiar passou a ser protagonista de
programas voltados especificamente para o seu fortalecimento, como o Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O Pronaf emergiu
com a finalidade de dar um novo estímulo a esta classe, proporcionando um
conjunto de medidas, especialmente viabilizando crédito para investimentos em
infraestrutura e custeios de lavouras.
Para Toscano, a “política de crédito rural do PRONAF poderá contribuir ainda
mais [...], disseminando informações e descentralizando a tomada de decisões,
promovendo um papel mais efetivo nos processos de financiamento da agricultura
familiar” (TOSCANO, 2003).
Para melhor compreender o crédito, o cooperativismo e o contexto em que a
agricultura familiar está inserida, se faz necessário analisar, mesmo que brevemente,
os impactos históricos que uma economia basicamente agro-exportadora refletiu
1 Unidade agrícola basicamente administrada e operacionalizada pela mão-de-obra familiar. Segundo
Lamarche (1993), “corresponde a uma unidade de produção agrícola, onde propriedade e trabalho estão
intimamente ligados à família. A interdependência desses três fatores no funcionamento da exploração engendra
necessariamente noções mais abstratas e complexas, tais como a transmissão do patrimônio e a sua reprodução”.
(LAMARCHE, 1993, p. 177)
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sobre a agricultura familiar. Desta forma, Gremaud (2009) deixa escrito em uma
de suas principais obras, que a economia brasileira acumulou em sua história,
uma situação de dependência quase exclusivamente do bom desempenho de
suas exportações agrícolas, desde o período Colonial (1500-1822), passando pelo
período Imperial (1822-1889), até a República Velha (1889-1930), “a qual durante
todo este tempo, restringiram-se à algumas poucas commodities agrícolas [...]
caracterizando o país como uma economia agro-exportadora”, (GREMAUD, 2009).
Neste contexto, a agricultura brasileira desenvolveu alguns componentes que
marcaram a organização social do Brasil colônia. Cita-se três principais formas
que marcaram este período. Segundo Oliveira (2009), “o latifúndio herdado das
capitanias hereditárias e das sesmarias; a monocultura de exportação voltado ao
atendimento de requisitos econômicos da metrópole portuguesa e o trabalho
escravo”, além de outras formas mais periféricas de organização como a pecuária
extensiva e a produção de gêneros complementares de consumo interno, como a
mandioca o milho e o arroz (OLIVEIRA, 2009).
A partir de 1950, a agricultura brasileira passou por um processo intenso de
modernização, com a inserção de tecnologias, e ao mesmo tempo intensificou
a área produzida e a produtividade obtida. Tal fato proporcionou mudanças
profundas na base técnica produtiva agrícola, desencadeando transformações
na organização econômica e social do país, deixando ainda mais evidente a
diversidade de ambientes físicos, agroecossistemas, sistemas agrários, recursos
naturais, etnias, culturas, relações sociais, padrões tecnológicos, formas de
organização social e política, linguagens e simbologias.
Num país como o Brasil, de dimensões continentais, tornam-se evidentes as
diferentes formas de agricultura. De um lado, aquela baseada no desenvolvimento
agrícola centrada no agronegócio de natureza setorial, considerada a agricultura
moderna com capital e tecnologias de ponta. De outro, aquela fundamentada no
princípio do desenvolvimento local, com a integração de atividades agrícolas e
não agrícolas, rurais e urbanas, multissetoriais e territoriais.
O que variou ao longo dos anos foram os produtos produzidos, que por
consequência, definiram os ciclos da economia brasileira, como o ciclo do
açúcar, do ouro e do café. Neste sentido, pode se afirmar que, historicamente,
o desenvolvimento da agricultura tem priorizado este modelo de produção
(commodities) em detrimento às iniciativas consideradas de menor expressão
pelo modelo vigente neste período.
Este formato confirma a necessidade de uma nova forma de organizar e
desenvolver o rural brasileiro. Segundo Schmitz (2003), a agricultura brasileira,
ao mesmo tempo em que se tornou competitiva, por outro lado se tornou
excludente para os agricultores familiares. De um lado, o modelo produtivista,
baseado na monocultura agro-exportadora de commodities, ou do agronegócio,
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modelo mais característico das grandes propriedades que detinham tecnologias
para a produção em escala. Por outro, a agricultura familiar, por sua natureza
específica, desenvolve atividades diversificadas na produção de alimentos, sendo
responsável pela maior parte dos produtos consumidos pela população humana.
As constantes mudanças e a velocidade que elas ocorrem são as mais dinâmicas,
verificadas em todos os tempos. Desta forma, conforme Graziano da Silva (1999),
o espaço rural também sofre profundas transformações, seja no avanço da
modernização agrícola ou no que diz respeito às novas atividades cultivadas no
seu interior. O autor ainda enfatiza o processo de modernização na agricultura
brasileira nos anos 80 e 90 e o aumento da produtividade agrícola neste período
em praticamente todo o mundo.
De acordo com Santos (2000), esta velocidade da mudança aumenta também a
necessidade de recursos financeiros, principalmente no setor agrícola de produção.
Segundo o autor, na antiga forma de produzir, no início da colonização em regiões
de agricultura familiar, se poderia descrevê-la como uma produção sem custos,
que incluía manejo de solo com tração animal, uso de sementes próprias, sem
necessidade de aplicação de adubo e a natureza estava em equilíbrio.

A agricultura familiar e o crédito rural
Na literatura brasileira muito se discute acerca da importância da agricultura
familiar para o desenvolvimento econômico e social do país, desempenhando um
papel primordial na produção de alimentos. Segundo Toscano (2003), a agricultura
familiar responde por cerca de 60% dos alimentos consumidos pela população
brasileira e aproximadamente 40% do valor bruto da produção agropecuária
nacional, além de apresentar-se como o segmento que mais cresceu durante a
década de 90.
“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).

Além do PRONAF, outra conquista recente foi a Lei da Agricultura Familiar e dos
Empreendimentos Familiares Rurais (11.326 ), sancionada em 24 de julho de 2006.
Desta forma, a categoria social de agricultor familiar passa a ter o reconhecimento
e amparo legal para o acesso a políticas públicas diferenciadas.
Estudo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE (2006)
apresenta alguns dados que demonstram a participação da agricultura familiar
no contexto dos estabelecimentos agropecuários, o que deixa evidente a
necessidade de crédito subsidiado e alternativo, capaz de se configurar em um
instrumento de viabilidade para o setor. Segundo o estudo, do total de 4.859.864
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estabelecimentos agropecuários levantados pelo último Censo Agropecuário,
4.139.369 pertenciam ao sistema de produção comandado pela agricultura
familiar, ou, 85% dos estabelecimentos rurais do país. Ainda com base no Censo,
tais estabelecimentos ocupavam 30,5% da área total, ao passo que a agricultura
patronal detinha 68% da área, com 11% do total de estabelecimentos.
Atualmente, o volume de recursos destinados à agricultura familiar cresceu
significativamente. Matéria divulgada pela Cresol, em 29/05/2009, intitulada
de “Agricultura Familiar terá R$ 15 bilhões para Safra 2009/2010”, relata que
o Governo Federal ampliou para R$ 15 bilhões os recursos para o Plano Safra
2009/2010 para financiar a agricultura Familiar. O valor destinado ao Pronaf
cresceu 652% em relação aos R$ 2,4 bilhões disponibilizados no Plano Safra
2002/2003. A mesma matéria trata sobre ampliação da cobertura do Seguro da
Agricultura Familiar (SEAF) aos contratos de investimento, beneficiando cerca de
um milhão de agricultores em todo o país, Cresol (2009). Até então, o SEAF restrito
às operações da modalidade de custeio.
O crédito rural e o cooperativismo
O crédito rural, criado através da Lei 4.829/1965, “cresceu e ampliou-se
significativamente [...]. Desde 1937, sobretudo até meados da década de 60, a
concessão do crédito rural era feita pelo Banco do Brasil”. Suas fontes são das
captações de baixo custo, feita pelos bancos, como a poupança o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) e outros Bacha (2004).
No final da década de 70, com a ruptura dos programas de amparo do Estado os
pequenos agricultores viram-se obrigados a associar-se através de agroindústrias
e associações de pequenos produtores, Schroder (1999).
As primeiras cooperativas foram organizadas na Europa a partir da segunda
metade do século XIX, principalmente na Alemanha e na Itália. Segundo, Búrigo
(2007), a ideia de um juiz alemão chamado Friedrich Raiffeisen, deu origem às
cooperativas de crédito como forma de organizar uma cooperativa de poupança
para captar recursos e possibilitar empréstimos a camponeses. Assim a população
mais pobre do campo tinha alternativas para melhorar sua qualidade de vida.
A partir desta experiência, mais precisamente no “século XX, o cooperativismo
alcançou os cinco continentes” (BURIGO, 2007, p.29). Foi no início deste século
que o cooperativismo de crédito surgiu no Brasil, trazido por imigrantes alemães
e italianos. Eles implantaram um sistema de crédito cooperativo nos moldes
daquelas organizações comunitárias que existiam em suas cidades e vilas de
origem, na tentativa de resolver seus problemas de crédito, produção e consumo.
A primeira cooperativa brasileira foi fundada na Serra Gaúcha em 1902, mais
especificamente na Linha Imperial (Nova Petrópolis), então pertencente ao
município de São Sebastião do Caí. Assim outras organizações de crédito foram
sendo criadas no Rio Grande do Sul e posteriormente foram difundidas para os
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demais estados brasileiros, principalmente na região Sul e Sudeste.
As cooperativas de crédito tiveram, desde a sua origem até os anos sessenta,
um grande desenvolvimento, tornando-se a principal sustentação financeira em
muitos municípios onde esta forma de cooperativismo esteve mais fortalecida.
Contudo, os problemas administrativos enfrentados por diversas destas
instituições, muitos ocasionados pela falta de fiscalização combinada com a boa
fé dos associados, contribuíram para criar, a partir dos anos 50, uma situação de
desconfiança para o cooperativismo de crédito no Brasil e desvirtuou seus próprios
propósitos iniciais (SCHRÖDER, 1999).
Nos anos 60, durante o regime militar, foi realizada uma reforma do sistema
financeiro brasileiro, estabelecendo diversas exigências para o funcionamento
das cooperativas de crédito. Estas exigências acabaram por “liquidar” um grande
número destas instituições financeiras, obrigando outras a se reestruturarem
e limitaram sua atuação. Nos anos 70 e início dos anos 80, o cooperativismo de
crédito no Brasil restringia-se a praticamente dois campos: as cooperativas de
crédito mútuo, fechadas aos empregados de grandes empresas, e as de crédito
rural, vinculadas às cooperativas de produção.
A proposta de cooperativismo de crédito rural retornou no início dos anos 80,
em função das mudanças na política de financiamento da agricultura brasileira, o
que resultou em uma redução drástica do volume de recursos destinados ao crédito
rural e no fim dos subsídios via taxa de juros. A Organização das Cooperativas
do Brasil (OCB) coordenou um movimento de constituição das Cooperativas de
Crédito (CREDIS) a partir das Cooperativas Agropecuárias, especialmente no Sul e
Sudeste. O vínculo das CREDIS às cooperativas de produção provocou um intenso
processo seletivo, resultando na exclusão do quadro social de um grande número
de agricultores familiares, principalmente os mais descapitalizados.
As Cooperativas Agropecuárias, incentivadas pelo Estado, haviam adotado
um padrão de desenvolvimento rural baseado em um nível tecnológico não
compatível com as condições sócio-econômicas e culturais vividas pelas
unidades de produção familiar. Como consequência, de um instrumento para o
desenvolvimento rural e local, as CREDIS transformaram-se em algo desvinculado
da realidade de um grande número de agricultores familiares e passaram a ser
consideradas como CREDIS “tradicionais” (SCHRÖDER, 1999).
O papel das cooperativas de crédito
O crédito rural disponibilizado pela rede bancária não atendia aos interesses
dos agricultores familiares. Para o sistema bancário não era interessante um
público de baixa renda, que movimenta poucos recursos financeiros e deseja
fazer empréstimos de valores baixos, apresentando custos operacionais elevados
para os seus padrões. Mesmo os bancos oficiais, reconhecidos pela função
desempenhada no crédito rural nos anos 70 e 80, diminuíram significativamente
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suas participações na agricultura, em especial na agricultura familiar, fruto do
processo neoliberal que os encaminham à privatização ou à busca incessante de
lucro, perdendo de certa forma, seu papel no desenvolvimento social e econômico
do país (ALBA e GALANTE, 2003).
A partir da década de 80, a economia brasileira enfrenta uma recessão com altas
taxas de juros, redução da liquidez de crédito rural e um consequente estímulo ao
cooperativismo de crédito. Os pequenos agricultores decidem buscar alternativas
como formas de estratégia para viabilizar suas propriedades rurais.
As cooperativas de crédito podem ser definidas como “instituições financeiras
e sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídicas próprias, de natureza civil,
sem fins lucrativos [...] constituídas com o objetivo de propiciar crédito e prestar
serviços aos seus associados” (BITTENCOURT, 2001).
De modo geral, elas prestam os mesmos serviços de um banco, porém se diferem
por atuar primordialmente na atividade produtiva, não existem clientes, mas sim
associados, que por sua vez são os donos da instituição e tem a mesmo poder de
voto, independente do número de cotas, que representa o capital integralizado
na cooperativa. Elas não têm por objetivo o lucro, a exemplo do ramo empresarial.
Mas sim, o desenvolvimento local e sustentável2 prioritariamente.
A Lei 5.764 de 1971, alterada recentemente pela Lei complementar número 130
de abril de 2009, que rege as cooperativas. No caso das cooperativas de crédito,
além da Lei maior que as regulamenta, elas estão sob a orientação e fiscalização
do Banco Central do Brasil como qualquer outra instituição financeira.
O quadro abaixo mostra as diferentes características entre um banco e uma
cooperativa de crédito.
Comparativo entre bancos x cooperativas de crédito
ATIVIDADE

BANCOS

COOP. DE CRÉDITO

Direção

Donos (ou governos)

Associados

Captação e rendas

Transfere às grandes cidades

Retém e aplica no local

Crédito Rural

Prioriza os grandes projetos

Analisa a necessidade e a capacidade
de investimento e pagamento

Taxa de juros

Sempre as do mercado

Sempre abaixo do mercado

Lucros

Remunera
acionistas

Custo Operacional

Maior

os

donos

e/ou São distribuídos entre os associados
ou é reinvestido na cooperativa
Menor-pequenas estruturas

2 Desenvolvimento Sustentável pode ser caracterizado como aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades.
“Conceito que pertence o ramo da ecologia e da administração [...] que em seu processo não esgota os recursos
naturais que consome e nem danifica o meio ambiente de forma a comprometer o desenvolvimento desta
atividade no futuro” (SANDRONI, 2001, p.170).
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ATIVIDADE

BANCOS

COOP. DE CRÉDITO

Serviços financeiros

Cobra elevadas taxas (visa
lucro)

Não cobra ou cobra pequenas taxas
(não visa lucro)

Atendimento

Impessoal ou conforme
dinheiro do cliente

Pessoal para todos os associados

o

Fonte: BITTENCOURT, 2001 p. 25.

Caracterização do perfil dos associados
Para o alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa, a partir da consulta
bibliográfica e o estudo de caso, buscou-se descrever as características dos
associados/as da Cresol Francisco Beltrão, a semelhança entre as propriedades
dos associados e famílias, suas opiniões, atitudes, etc. Também foi realizada uma
entrevista com os diretores executivos da cooperativa, buscando saber o que
pensam em relação à participação da família no planejamento e execução dos
projetos desenvolvidos nas propriedades rurais.
Ainda, optou-se pela aplicação de um questionário aos Agentes Comunitários
de Desenvolvimento e Crédito. A Cresol Francisco Beltrão, constituída em 1998,
conta atualmente com 1.600 associados, dentre os quais 35 são agentes que
representam as comunidades rurais onde residem. Deste total, 28 responderam
ao questionário da pesquisa, representando 80% do total.
Atualmente a cooperativa opera com quadro de pessoal de 15
colaboradores entre diretores, agrônomos, operadores de caixa e serviços
de atendimento cooperativo.
Para analisar o perfil dos associados utilizou-se como questões a serem
analisadas: a condição de posse, tamanho das propriedades, contratação de
mão de obra de terceiros, número de pessoas integrantes da família, faixa etária,
participação da família na elaboração e execução dos projetos e as principais
fontes de renda familiar.
Em relação a condição de posse da terra, os associados/as entrevistados,
apresentam, em sua maioria, que 64% são proprietários, 25% arrendatários e 11%
se enquadram em outras condições como as de uso coletivo e parceiro.
A pesquisa de campo apontou que as propriedades rurais dos associados
da Cresol, são em sua maioria pequenas. Esta é uma característica não só do
município de Francisco Beltrão, mas de toda a região Sudoeste do Paraná
onde a agricultura familiar exerce importante papel no desenvolvimento local.
Como apontado no gráfico abaixo, a maior parte dos associados da cooperativa
tem menos de quatro módulos fiscais, um dos parâmetros adotados pela Lei
11.326/2006 para caracterizar a categoria agricultor familiar. No caso do Sudoeste,
quatro módulos fiscais correspondem a oitenta hectares aproximadamente.
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Tamanho das propriedades em hectares (ha)*

Fonte: Pesquisa de campo 2009
* Exclui-se desses dados, as informações dos arrendatários, totalizando uma amostra de 21 entrevistados/as.

Por se tratar de pequenas áreas de terra, as atividades são desenvolvidas pela
própria família. Apenas 7% dos entrevistados declararam contratar mão de obra,
os quais possuem dois empregados em cada propriedade, há mais de dois anos
em média. O restante, ou 93%, utiliza somente a mão de obra da própria família,
perfil característico da agricultura familiar.
Seguindo uma tendência da família brasileira, a maioria é composta por três
a quatro pessoas, situação de 20 das 28 famílias do universo da pesquisa, ou
71%. No que diz respeito a faixa etária, 35% estão com mais de 40 anos, 15% são
aposentados e o restante, que somam 50%, tem menos de 40 anos.
Em relação às fontes de renda, as respostas apontaram que cerca da metade das
famílias tem a pecuária leiteira como principal meio de sustentação econômica.
Em seguida está o cultivo de grãos, principalmente milho, feijão e soja. Contudo,
os agricultores também apontaram outras atividades como a suinocultura,
avicultura e hortaliças.
Principal fonte de renda segundo a atividade econômica
DESCRIÇÃO

FREQUÊNCIA*

%

Pecuária de leite

22

48

Pecuária de corte

1

2

Suinocultura

3

7

Produção de grãos

9

20

Avicultura

3

7

Hortaliças

1

2

Aposentadoria

3

7

Outros

3

7

TOTAL

55

100%
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Fonte: Pesquisa de campo, 2009. * Para totalizar a quantidade de respostas foram consideradas as mais relevantes,
segundo julgamento do próprio entrevistado. Esse número é maior que o número de entrevistados em função de que
muitas respostas foram mais que uma das alternativas.

A pesquisa aponta que as atividades da agricultura familiar são diversificadas,
tanto para atender as próprias necessidades de alimentação, quanto alternativas
de renda. Comparando os valores da renda familiar em salários mínimos, notase, conforme os dados no gráfico abaixo que mais de 50% das famílias possuem
renda de até quatro salários mínimos.
Analisando apenas numericamente é difícil saber se isso representa um
valor expressivo ou não, dado que nesse caso, a pesquisa não levou em
consideração a questão do auto-consumo que representa tudo aquilo que as
famílias produzem visando suprir suas próprias necessidades de alimentação
e que não estão aqui mensuradas.
Renda familiar em salários mínimos

Fonte: Pesquisa de campo, 2009.

Uma das preocupações do Sistema Cresol é identificar e fortalecer a
participação da família na elaboração e execução dos projetos. Nesse sentido,
esta pesquisa buscou ouvir a opinião dos associadas. De acordo com as
respostas obtidas, os pesquisados foram unânimes em afirmar a importância
e apoio de suas famílias na elaboração, execução e cooperação quando da
realização de projetos e investimentos. Isso ocorre porque a família percebe na
agricultura familiar um meio de viabilidade econômica e baixa dependência,
sobretudo na alimentação, já que a maioria dos alimentos são produzidos na
propriedade. Desta forma, os valores familiares, como a união, o diálogo e a
participação geram uma integração familiar maior. Consequentemente, isso
desenvolve um maior compromisso entre os integrantes familiares em torno
de seus projetos.
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Para alguns entrevistados, a participação de todos “proporciona mais ideias já
que todos têm direito de opinar e ambos executam as atividades”. Isto faz com que
os projetos sejam melhor planejados e executados. De acordo com o presidente
da Cresol Francisco Beltrão, Vilmar Vandressen e a secretária Clair Bianco Steiner3,
a Cresol vê a participação da família como uma forma justa e a valorização de
gênero, que diz respeito a relação entre os membros da família como um fator
determinante na solução de problemas sociais, como o êxodo rural, por exemplo.
Para eles “a direção da Cresol procura fazer um trabalho de formação com todos
os integrantes da família, especialmente com os jovens, e essa experiência mostra
que os projetos são mais promissores, têm menos problemas os projetos em que
a família participa efetivamente, no que diz respeito a inadimplência, inclusive”.
Segundo eles, “o jovem não sai do campo quando a família dialoga e participa
efetivamente, administrando os projetos e na distribuição da renda”. Essa
forma participativa, desde o pré-projeto até a distribuição de renda, permite aos
integrantes da família um comprometimento maior em torno de seus objetivos e
desenvolve, desde cedo, o espírito cooperativista nos jovens agricultores. Neste
sentido, a Cresol vem desenvolvendo programas que incentivam essa formação,
como é o caso do “Agente Jovem”, onde os filhos dos associados participam de
reuniões, realizam intercâmbios, refletem sobre seus sonhos e projetos para o
futuro.

Análise da utilização e dos impactos do crédito
Em relação ao sistema de crédito da Cresol Francisco Beltrão, sua utilização
pelos associados e os impactos decorrentes, foram consideradas as modalidades
de empréstimos (custeio e investimentos), os problemas encontrados na tomada
de empréstimos, o destino dos recursos e a avaliação sob a óptica do agricultor em
relação aos benefícios obtidos no que tange à renda e as mudanças significativas
a partir da aplicação do crédito.
As respostas apontam que 93% dos entrevistados estão utilizando ou já
utilizaram de empréstimos praticados pela Cresol, sendo que 46% operam com
financiamentos na cooperativa há no máximo 5 anos, 38% entre 6 e 10 anos e 16%
há mais de 10 anos. Mesmo assim, pode-se afirmar que os agricultores familiares
possuem uma demanda muito forte por recursos para financiar suas atividades. As
principais modalidades financiadas são apresentadas no gráfico:

3 Entrevista concedida ao autor em 03/09/2009.
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Modalidades de empréstimos utilizados

Fonte: Pesquisa de campo, 2009.

No que diz respeito a quantidade de contratos ativos a pesquisa revelou que 39%
dos entrevistados possuem entre 1 e 2 contratos, 56% entre 3 e 4 contratos e 5% entre
5 e 6 contratos vigentes. Como uma das preocupações da Cresol é com a qualidade de
vida de seus associados, destaca-se a Habitação Rural como um item expressivo entre
as alternativas e modalidades de financiamentos praticados pela cooperativa.
O crédito em investimento está, em sua maior parte, canalizado para a compra
de animais, sobretudo para a pecuária leiteira, considerando que esta atividade
é uma das principais fontes de renda. Além da produção de leite, a produção de
grãos exerce um papel importante e faz com que os recursos financiados também
sejam destinados para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas no
intuito de melhorar a produtividade e renda. Em menor escala, porém não menos
importante, aparecem as instalações e benfeitorias.
Em relação ao custeio, as ações estão voltadas basicamente para a compra
de insumos e demais atividades desenvolvidas na propriedade, tais como
fertilizantes, sementes, etc. Em segundo lugar, destaca-se o pagamento de
serviços, basicamente o pagamento de horas máquinas.
Além do crédito financiado na Cresol, alguns agricultores buscam outras fontes
para financiar suas atividades: 29% utilizam outras fontes em outras instituições
financeiras e até mesmo com parentes, empresários e outros. Mas a maioria, 71%
não utiliza outras fontes além do crédito na cresol.
Quanto aos problemas encontrados na tomada de empréstimos na Cresol, um
dado interessante revelado pela pesquisa é que a burocracia aparece com maior
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expressão, confrontando com um dos objetivos iniciais do Sistema Cresol. Assim, 64%
dos entrevistados apontaram a burocracia como maior problema, seguido da época
de liberação do crédito, principalmente nos casos de custeio de lavoura, por ter uma
natureza sazonal. Contudo, é importante ressaltar que a formalística do crédito se
deve em função de garantias exigidas pela legislação vigente ao crédito rural.
No que diz respeito às dificuldades ou não que os agricultores familiares teriam para
pagar os empréstimos tomados na cooperativa, os resultados surpreenderam pelos
seus resultados, sendo que houve uma divisão nas opiniões: 50% dos entrevistados
afirmaram não ter dificuldades e os outros 50% responderam ter dificuldades.
Analisando os que afirmam ter dificuldades, 37% apontam a frustração de
safra (estiagem, chuva de granizo) como principal fator, 24% destacam a baixa
produtividade e o alto custo de produção, respectivamente, como fatores que
dificultam cumprir os prazos de pagamento e em menor escala aparece o baixo
preço de comercialização da produção.
Um número expressivo de entrevistados, 86%, afirma que houve aumento na
produtividade e consequentemente na produção, após a obtenção do crédito na
Cresol. Os demais, 7%, consideram que não houve alteração e 7% não opinaram.
Ao responderem se as mudanças ocorreram após o surgimento da Cresol,
85% afirmaram positivamente, 4 % afirmaram não ter havido mudanças e 11%
não opinaram. Dentre esta melhorias, os entrevistados relacionaram a melhora na
qualidade de vida de um modo geral - formação, na produção agrícola, na preservação
do meio ambiente, condição de moradias, vida comunitária, entre outros.
Na mesma lógica, 71% atribuem ao crédito em parte as melhorias em suas
propriedades, enquanto que 29% atribuem as melhorias totalmente ao crédito.
Quando questionados sobre “que sugestão você daria para melhorar os
serviços da Cresol e tornar o crédito mais eficiente no sentido de promover o
desenvolvimento da agricultura familiar?” a maioria dos entrevistados sugeriu
um maior esclarecimento e acompanhamento técnico na elaboração e execução
dos projetos com um maior número de profissionais (técnicos, agrônomos) a
campo. Isso demonstra a necessidade de assistência técnica desde o pré-projeto
até a execução na propriedade, bem como as orientações nas diversas atividades
desenvolvidas ou em potencial.
Em menor escala, o grupo sugeriu melhor atendimento na sede da
cooperativa, como espaço físico maior, melhor atendimento dos funcionários
e diretores e uma orientação no sentido de mudar a base tecnológica para a
produção agroecológica.
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Considerações finais
O estudo se propôs a analisar os impactos do crédito rural, o Sistema Cresol e o
perfil dos associados através de uma amostragem da Cresol Francisco Beltrão, no
Sudoeste do Paraná. Verificou-se que seus associados são, na maioria, proprietários
das terras onde vivem e produzem, e as áreas são até menores até do que os
parâmetros adotados pelas cooperativas Cresol como pré-requisito de associação.
Em relação a idade dos associados fica clara a necessidade de se pensar na
sucessão nas propriedades já que os dados mostram que 50% estão com mais de
40 anos e/ou aposentados.
No que diz respeito a renda da família o “carro chefe” da economia familiar,
deste público é a pecuária leiteira, havendo a necessidade das várias entidades
ligadas a agricultura familiar, além das cooperativas de crédito, como as
cooperativas de produção, de comercialização, de assistência técnica, entre
outras formas de organização, para viabilizar formas de agregar valor ao produto
e pensar na sustentabilidade deste setor. Além da pecuária leiteira, os associados
desenvolvem atividades diversas, o que torna a agricultura familiar um modelo
diferencial à agricultura monocultora, por sua própria natureza.
Ainda sobre a renda se comparados em salários mínimos fica evidente que
os valores são teoricamente “baixos”, porém é difícil dizer isto, tendo em vista a
capacidade que cada propriedade produz alimentos que auxiliam no consumo da
família e não foram mensurados economicamente na pesquisa.
Analisando a participação da família nos empreendimentos rurais, observouse que o Sistema Cresol se preocupa em estimular o envolvimento de todos os
membros da famílias em todas as decisões e atividades. Desta forma, além da
busca da viabilidade da agricultura familiar, a interação entre os integrantes da
família possibilita melhores resultados e qualidade de vida.
Em relação aplicação e os respectivos resultados da utilização do crédito, notouse que a maioria dos associados possuem uma demanda e utilização intensa pelos
produtos e serviços oferecidos pela Cresol Francisco Beltrão, principalmente por
linhas de custeio, investimentos e habitação rural que atinge imediatamente a
qualidade de vida das famílias associadas. Os investimentos mais expressivos são
na compra de animais, o que justifica a atividade leiteira ser a mais desenvolvida,
além dos investimentos e custeios nos diversos setores desenvolvidos pelas
famílias agricultoras.
Analisando o retorno destes financiamentos, cabe destacar alguns indicadores
que chamaram a atenção quando se observa que a metade dos entrevistados
apresenta algum tipo de dificuldade de pagar suas operações. Cita-se algumas
adversidades e riscos às quais estão submetidas as atividades da agricultura
familiar, como estiagens, vendavais e chuvas de granizo, além dos custos de
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produção serem elevados. Em relação aos demais, não se observou nenhuma
forma de problemas para pagar seus empréstimos.
Mesmo assim, de acordo com o resultado da pesquisa, o crédito praticado pela
Cresol possibilitou aumento na produção e renda para a maioria dos associados,
interferindo de uma forma importante na qualidade de vida de seus familiares,
confirmando a importância do crédito rural como instrumento de desenvolvimento
e viabilidade da agricultura familiar.
Portanto, é possível afirmar que as políticas públicas, as fontes externas de
recursos financeiros, especialmente de crédito, podem contribuir para que os
níveis de ocupação e renda dos agricultores familiares sejam capazes de viabilizar
o desenvolvimento e a permanência de suas populações no campo.
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O impacto do crédito na propriedade dos
agricultores familiares associados ao Sistema
Cresol: estudo de caso da comunidade Rio Tuna
Iraci Biankati de Souza
Marcos Wagner da Fonseca

O verdadeiro objetivo do crédito rural é dar suporte e garantias ao produtor rural,
o que, ao longo dos anos, tem sido distorcido por políticas falhas e descontinuadas. É
necessário resgatar o princípio da ética, da seriedade e transparência fazendo com que
as entidades, órgãos e autoridades ligadas ao crédito possam agir com mais justiça e
humanidade, visando o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.
Manter tais princípios é missão do Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito
Rural com Interação Solidária. Com essa filosofia, o crédito pode se tornar um meio
alternativo de desenvolvimento economicamente sustentável.
O crédito rural oficial, desde sua criação nos anos 60, atingiu apenas parte dos
produtores rurais brasileiros (Revista Cresol, 2002). A chamada “Revolução Verde”
impôs um processo de tecnologia avançada no setor agrícola que resultou na
exclusão de uma parcela considerável dos agricultores familiares.
O uso de tecnologia no plantio, na irrigação e na colheita, a intensiva utilização
de sementes melhoradas (particularmente sementes híbridas), insumos industriais,
mecanização, assim como o gerenciamento da produção, são exemplos de
avanços tecnológicos do pós-guerra e característicos da chamada 'Revolução
Verde' que marcou as décadas de 60 e 70.
A introdução destas técnicas em países menos desenvolvidos e não-industrializados,
como o Brasil e a Índia, provocou um aumento brutal na produção agrícola. No Brasil,
passou-se a desenvolver tecnologias próprias, tanto em instituições privadas quanto
em agências governamentais (como a Embrapa) e universidades.
É verdade que na área tecnológica a mecanização da agricultura tem sido um
fator preponderante para a elevação da produção agrícola do país. Também se
deve considerar que essa elevação acentuou as desigualdades no campo, tanto
no aspecto econômico quanto social, já que as propriedades que puderam se
estruturar melhor se sobressaíram em relação às outras. No final da década de
70, com a ruptura dos programas de amparo do Estado, os pequenos agricultores
viram-se obrigados se unir em agroindústrias e associações de pequenos
produtores, como estratégia para superar as dificuldades da época.
No início dos anos 80, quando a economia brasileira estava em recessão, com
altas taxas de juros, redução da liquidez de crédito rural e um consequente estímulo
ao cooperativismo de crédito, os pequenos agricultores se veem obrigados a
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buscar alternativas para o acesso ao crédito e para se firmarem como sujeitos
de um projeto de desenvolvimento sustentável. Destacam-se as organizações
sindicais e associativas que conseguiram avanços significativos com relação às
políticas de crédito agrícola.
Os bancos e as instituições financeiras “tradicionais” não estavam preparados
tampouco tinham interesse em executar contratos de pequeno porte. Por outro
lado, boa parte dos agricultores familiares não estava preparada para receber
crédito por não contar com uma eficiente política de assistência técnica para
orientar seus projetos. Diante destes entraves, as cooperativas de crédito de
agricultores familiares se configuraram como possibilidades de acesso ao crédito,
além de uma melhor capacitação para sua utilização (CRESOL, 2002).
Ainda hoje, a oferta de crédito rural baseada na rede bancária não atende aos interesses
e necessidades dos agricultores familiares. Mesmo os bancos oficiais mais reconhecidos
pela função desempenhada nos anos 70 e 80, diminuíram significativamente suas
participações na agricultura, em especial na agricultura familiar, fruto do processo
neoliberal que os encaminhou à privatização ou à busca incessante de lucro, perdendo
seu papel no desenvolvimento social e econômico do país.
As cooperativas de crédito
As cooperativas são sociedades civis, compostas por pessoas, com forma
e natureza jurídica próprias, sem fins lucrativos e não sujeitas à falência.
Adicionalmente, as cooperativas de crédito são instituições financeiras integrantes
do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Por essa razão, seu funcionamento é
definido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e suas operações fiscalizadas
pelo Banco Central do Brasil, que para tanto emite os atos normativos necessários.
São regidas pela lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a política
de cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e
dá outras providências (OCB, 2005). Têm por objetivo a concessão de crédito e
a prestação de serviços financeiros a seus associados de forma mais vantajosa,
geralmente emprestando a menores taxas, remunerando aplicações a maiores
taxas, cobrando menores tarifas e com menores exigências, quando comparadas
aos bancos e financeiras.
O Sistema Cresol pretende ser mais que um instrumento para facilitar o repasse
de créditos oficiais a agricultores excluídos do sistema bancário. Ele se liga a
um conjunto de outras organizações voltadas à promoção de uma agricultura
que respeita o meio ambiente, é capaz de gerar renda com base em produtos
diferenciados e de contribuir para o fortalecimento das unidades familiares de
produção (BITTENCOURT; ABRAMOVAY, 2003).
O Sistema Cresol tem-se constituído como alternativa de viabilidade para os
agricultores familiares, principalmente no que diz respeito a diversificação da
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pequena propriedade e a produção agroecológica, reduzindo a sazonalidade
na obtenção de renda, custos de produção e uma expressiva recuperação e
preservação do meio ambiente.
Em termos estratégicos o Sistema Cresol tem como objetivo a promoção do
desenvolvimento local com base na Agricultura Familiar, o que requer seu próprio
fortalecimento como agente deste desenvolvimento. Para a cooperativa, o acesso
ao crédito é fundamental para o avanço da organização econômica e social dos
agricultores, mas não significa a solução para o conjunto de seus problemas. Daí
sua estratégia de articular e de vincular-se a diversas organizações que tem como
eixo de atuação a promoção da Agricultura Familiar, como associações, pequenas
agroindústrias, Casas Familiares Rurais, Escolas Comunitárias de Agricultores(as),
Cooperativas, organizações profissionais, ONG’s e sindicatos.
Deste também deriva o lema que o Sistema deve ser constituído por muitas
pequenas cooperativas, dirigidas, controladas e a serviços de muitos. Uma
cooperativa em cada município, permitindo assim um melhor acompanhamento à
orientação e fiscalização dos projetos implementados e não por poucas e grandes
cooperativas, controladas e a serviço de poucos, como ocorreu na maioria das
experências cooperativas no Brasil.
Na conceituação de cooperativa destaca-se a afirmação de que ela tem duas
dimensões: a econômica e a social. As demais empresas preocupam-se exclusivamente
com a dimensão econômica, não colocando a dimensão social em destaque em suas
atividades. Os pecúlios assistenciais que distribuem aos funcionários, por exemplo,
não caracterizam o sentido dado a uma Cooperativa, (BITENCOURT, 1999).
Acontece que a cooperativa (pela própria conceituação) é ao mesmo tempo empresa
e associação. Como empresa, ela possui o lado econômico como mais específico. Como
associação, ela destaca o lado social como o mais importante. Justamente aí reside
sua diferença fundamental: dar mais valor às pessoas do que ao capital, aos aspectos
materiais e à realidade econômica. Para o cooperativismo, a economia está a serviço da
pessoa e não esta a serviço dela, como sucede no capitalismo.
Isto não quer dizer, porém que se deva desprezar o econômico, para cuidar
somente do social. Pelo contrário, cuidando-se bem do aspecto econômico, se
atende melhor também o social. Trata-se de encontrar um certo equilíbrio entre
ambos, sem prejuízo maior de um ou de outro. Sempre, no entanto, lembrando
que o econômico deve servir ao social, senão ocorrem distorções e já não se trata
de verdadeira cooperativa.
No aspecto econômico a cooperativa deve visar a eficiência, como empresa
que é e deve ser, mas esta eficiência não se pode dar à custa das pessoas dos
associados. A procura da eficiência se justifica para prestar mais e melhores
serviços, mas jamais por si mesmo e muito menos em prejuízo do quadro
associativo (BITTENCOURT, 1999).
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O Sistema Cresol e a importância do microcrédito rural
As dificuldades econômicas e sociais geradas pela concentração de renda têm
desafiado as organizações que congregam agricultores familiares no sentido de
manter e de ampliar as oportunidades de ocupações no espaço rural. Na tentativa
de obter renda para si e seus familiares, muitas famílias iniciam/potencializam
uma atividade a partir do que aprenderam e sabem fazer.
O desenvolvimento destes micro-agronegócios demanda de recursos
financeiros, o que tem levado os agricultores familiares a adquirirem bens
necessários à produção em fornecedores ou mesmo contraírem empréstimos
de agiotas a taxas excessivas, o que muitas vezes acarreta em perda de
máquinas, equipamentos, animais de produção ou trabalho adquiridos com
muita dificuldade.
Outras fontes de financiamento são os amigos e familiares. Trata-se,
geralmente, de créditos de curtíssimo prazo e de valores insignificantes que não
atendem às necessidades da unidade de produção e geram, frequentemente,
constrangimentos e desgastes efetivos de altíssimo custo.
Ao obterem financiamentos de fornecedores, os juros embutidos no preço dos
insumos criam sérios problemas, pois os agricultores ficam submetidos a ter que
utilizar aqueles produtos que o fornecedor dispõe e tal situação é agravada, muitas
vezes, pela exigência de quantidades mínimas a serem adquiridas (superiores a
sua necessidade) e critério de vendas casadas (CRESOL, 2002).
No Sistema Cresol estes agricultores acessam crédito pessoal, crédito rural com
recursos da própria cooperativa, crédito rural ao amparo do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) com recursos oriundos de outras
instituições financeiras (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Banco do
Brasil) e microcrédito produtivo (MICRO$OL) com recursos oriundos do Programa
de Crédito Produtivo Popular (PCPP) do BNDES.
Todas estas operações de crédito, pelo valor acessado pelos associados,
caracterizam-se como microcrédito. Com exceção do crédito pessoal, também se
caracterizam como produtivo (pré-custeio, custeio, investimento e comercialização,
portanto operações de Microcrédito Produtivo) (CRESOL, 2002).
O porte destes micro-agronegócios (unidades de produção de matérias primas
e/ou beneficiamento/transformação), condiciona-os a suprir suas necessidades de
insumos, mercadorias, matéria-prima, equipamentos e serviços no mercado local,
dinamizando-o e, consequentemente, aumentando a arrecadação de impostos.
Portanto, são lucrativas para a comunidade, pois geram ocupações e melhoram
a qualidade de vida. São vantajosos para o Estado, pois em relação a estas famílias,
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reduzem-se suas responsabilidades sociais básicas e indiretamente amplia-se a
arrecadação de impostos pela ativação da economia local, além de estabelecer
uma base sólida para o desenvolvimento.
É rotineiro a realização de microcrédito rural nas Cresol para aquisição de
ingredientes de rações para terminar lotes de suínos, frangos e outras criações.
Para o conserto e/ou reposição de peças em máquinas e equipamentos, pequenas
reformas e/ou reestruturação de instalações físicas também são itens demandadas
nas cooperativas, bem como aquisições de ferramentas, pequenas máquinas/
equipamentos, animais de produção e de serviços.
Disponibilizar e facilitar o acesso ao crédito a juros reduzidos para população
de baixa renda é uma aposta na luta da inclusão social no Brasil e no mundo.
Fazer do crédito uma ferramenta de estimulo a geração de trabalho e renda,
desenvolvimento local e, consequentemente, de combate a pobreza, tem sido
o grande desafio de organizações não governamentais e dos próprios governos,
que reconheceram a importância do microcrédito e das microfinanças para a
economia nas diferentes esferas públicas (Cresol, 2005).
O impacto do crédito solidário
Segundo Bittencourt (1999), a cultura da cooperação é uma filosofia
baseada em conceitos e valores humanísticos como solidariedade, confiança
e organização funcional de grupos. Tem como propósito substituir o
individualismo pela ação coletiva.
A economia globalizada apresenta novos desafios que os pequenos negócios,
quando mobilizados, enfrentam com maiores chances de êxito. É a prática da
confiança em seus pares, transformando problemas em oportunidades, de modo
criativo, construtivo e cooperativo (BITTENCOURT 1999).
Levar os conceitos da cultura da cooperação às comunidades – principalmente
às mais carentes – é criar condições para que elas, cada vez mais, articulem-se
umas com as outras em associações, cooperativas, visando a obtenção de níveis
de produtividade, qualidade e, principalmente, a flexibilidade tão necessária para
enfrentar as turbulências, descontinuidades e incertezas dos novos tempos.
Foi a partir dos conceitos adotados pela cultura da cooperação que o
cooperativismo se desenvolveu. Dados da Aliança Cooperativa Internacional (ACI)
mostram que existem, atualmente, 800 milhões de cooperados em todo mundo,
ou seja, 40% da população do planeta. No Brasil, o cooperativismo mantém seis
milhões de cooperados e gera cerca de 185 mil empregos, de acordo números da
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).
Na economia solidária o mais importante não é visar o lucro, mas a otimização
da produção, valorizar o ser humano e valorizar o trabalho, na prática isso se dá
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através da parceria, troca, ajuda mútua de um com o outro, diálogo, além de
vínculos de amizade. Esse tipo de relacionamento não seria meramente comercial,
mas se constroem relações de troca onde todos devem se sentir co-participantes
da proposta da economia solidária.
Ao contrário da economia solidária, a economia capitalista tem a maximização
dos lucros e o trabalho individual como metas, o que aumenta as diferenças entre
quem tem capital e quem não tem, tornando-se difícil a sobrevivência deste
último no mundo econômico, jogando-o num lugar de exclusão social.
O problema do êxodo rural
Outro objetivo deste estudo foi averiguar a contribuição do crédito rural na
redução do êxodo rural. Esta migração do campo para a cidade, que tende a
ser definitiva, tem como principais causas a industrialização, a expansão do
setor terciário, a mecanização da agricultura e a concentração fundiária, e está
diretamente ligado ao processo de urbanização das cidades (RIBEIRO 1995).
Em 1950, 63,8% da população vivia no campo, aproximadamente 38 milhões
de pessoas. Entre 1950 a 1990, a cada 10 anos, um em cada três brasileiros fez a
opção de deixar o campo, sendo que na década de 70, aproximadamente 40% da
população migrou para as cidades, o que representou 13 milhões de pessoas. De
1990 a 1995 e até o final desta década, quase 30% dos habitantes que vivam no
meio rural mudaram-se para as cidades (IBGE apud, CAMARANO, 1999). Já em 1996,
esta taxa caiu para 22%, ou quase 34 milhões de pessoas que vivem no meio rural.
No Paraná, segundo LAZIER, de 1940 a 1970 a taxa de crescimento da população
foi superior a do país devido ao crescimento e constante processo migratório
para o Estado. De 1970 a 1980, inverteu-se a situação e o Paraná apresentou uma
taxa de crescimento populacional inferior à média nacional, caracterizando um
processo migratório para fora do Estado.
Aproximadamente 600 mil paranaenses deixaram o Estado entre 1970 e
1980. Esta migração deu-se em duas direções: para os centros industrializados,
principalmente São Paulo, e para as novas fronteiras agrícolas (Região Norte,
Paraguai e Bolívia). Este contingente migratório é basicamente constituído de
ex-pequenos proprietários, antigos parceiros, meeiros, ou seja, da população
marginalizada do meio rural.
Os dados compreendidos no período de 1970 a 1980 identificam um violento
processo de êxodo rural combinado a uma baixíssima taxa de crescimento
demográfico e elevada taxa de concentração urbana. O Paraná foi o que sofreu
a maior perda populacional no meio rural, atingindo 28,7%, percentual, o que
correspondeu a 1,3 milhão pessoas (LAZIER 2003).
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Formação, colonização e desenvolvimento da comunidade
Através deste estudo buscou-se verificar se o crédito está sendo um instrumento
de desenvolvimento e viabilidade para a propriedade familiar dos associados
da Cresol Francisco Beltrão, mais especificamente na comunidade Rio Tuna, ou
se está sendo apenas um “pacote tecnológico” de alto custo e baixo retorno,
empobrecendo ainda mais a classe. Ainda, se o crédito está viabilizando a produção
de alimentos que as grandes propriedades não produzem e contribuindo para a
permanência das famílias nas propriedades, diminuindo o êxodo rural.
A pesquisa foi realizada na comunidade rural Rio Tuna em dois finais de semana.
Para tanto, foi aplicado um questionário após a celebração do culto dominical,
local de habitual encontro da comunidade. Os que não estavam presentes,
receberam o questionário por meio de um vizinho, sendo devolvido no final de
semana seguinte.
O universo da pesquisa de campo é representado pela totalidade dos
agricultores familiares desta localidade, perfazendo um total de 38 propriedades
familiares. O campo amostral analisado foi de 20 propriedades rurais familiares.
O critério para definir a amostra foi a exigência de que os agricultores familiares
fossem sócios da Cresol Francisco Beltrão.
A comunidade Rio Tuna localiza-se no município de Francisco Beltrão/PR,
sendo sua área banhada pelos rios Marrecas e Tuna. O nome tem origem em uma
planta que existia em abundância nas margens do rio que corta a comunidade e
era utilizada, principalmente, para alimentar os porcos.
Entre 1940 e 1960, inicia-se o processo de colonização oficial da comunidade
por colonos sulistas que ao chegarem ao local inicialmente o denominaram como
Padroeiro Menino Jesus. Tal nome, mencionado por alguns até os dias atuais, foi
escolhido pelo pioneiro Dorvalino Borguesan, que veio do Rio Grande do Sul em
1948, instalando-se na comunidade com sua família.
Em 1951 chegaram no local famílias vindas de Santa Catarina, mais
especificamente da cidade de Nova Orleans. Vinham para a região tentar, através
da agricultura, enriquecer ou pelo menos garantir a sobrevivência da família
seguindo a mesma base socioeconômica do lugar de origem (Mondardo, 2005).
Nesse momento embrionário de formação, a produção agrícola era destinada,
predominantemente, para a alimentação da própria família. Uma pequena parte
era reservada às trocas e para a criação de animais (Mondardo 2005).
Outro aspecto importante é que no momento em que os pioneiros sulistas chegaram
ao local onde hoje é a comunidade Rio Tuna, encontraram algumas casas (ranchinhos),
feitas basicamente de madeira lascada e capim. Significa que o local já era habitado
antes da colonização mais efetiva e que deu origem à comunidade (Mondardo 2005).
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Nos anos 80 a organização da comunidade começou a mudar com a migração de
parte da população para o perímetro urbano de Francisco Beltrão, principalmente
para bairros próximos como Santa Rosa, Pinheirinho, Padre Eurico, São Miguel e
também para outras cidades do Paraná. O principal motivo que explica a migração
da comunidade para outros lugares, principalmente pelos mais jovens, foi a busca
por emprego e melhoria das condições de vida (Mondardo 2005).
Outro caráter importante, destaca Mondardo (2005), é a expropriação de terras
de alguns moradores em razão da procura por parte de fazendeiros interessados
em aumentar suas propriedades. Tal processo fez com que moradores da
comunidade vendessem suas áreas. Também na década de 80 registra-se a
entrada de empresas agroindustriais privadas, como a Gralha Azul Avícola Ltda.
e a Sadia S/A, que nesse período compraram algumas propriedades na área de
abrangência da comunidade.

Coleta, análise e apresentação de dados
Modalidades, frequência e adequação do crédito
A primeira pergunta do questionário abordou as principais modalidades de
crédito acessadas pelos agricultores. De acordo com as respostas obtidas, 28%
acessam recursos do Pronaf Custeio, 43% do Pronaf Investimento e 29% realizam
empréstimos de recursos próprios. Ou seja, a principal opção são os recursos oficiais.
Outro dado investigado foi há quanto tempo os agricultores recorrem à
cooperativa para acessar crédito agrícola. Dos entrevistados, que 74% responderam
que utilizam há mais de cinco anos, 11% há mais de quatro anos, 5% há mais de
três anos e os outros 5% há mais de dois anos.
Também foi perguntado sobre o pagamento do crédito dentro do prazo
estipulado, ou seja, se os agricultores estão conseguindo honrar as dívidas
contraídas na cooperativa. Dos entrevistados, 85% responderam que sim, mas 15%
afirmaram não estar conseguindo pagar em dia devido a problemas climáticos
que afetaram a região Sudoeste do Paraná nas últimas safras.
Quanto a adequação das modalidades de empréstimo às necessidades
dos agricultores, 90% afirmaram ser satisfatório, mas 10% responderam que as
modalidades existentes não atendem as suas necessidades. Contudo, dentre
estes, não foi investigado o que poderia ser melhorado.
Mas embora as modalidades atendam as necessidades da família, a pesquisa
identificou que para 42% dos entrevistados o crédito não está vindo na época certa.
A isto atribui-se o fato de que o acesso ao crédito ainda é muito burocrático. Uma
das explicações pode estar no fato de que, com a permissão da Lei complementar
130, que possibilitou o acesso da Central Cresol Baser como agente financeiro do
BNDES, podendo acessar os recursos diretamente naquele banco, as cooperativas
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assumiram também a responsabilidade pela parte operacional dos contratos.
Antes disso, a maioria dos empréstimos de Custeio e Investimentos eram realizados
via BRDE (Banco Regiobal de Desenvolvimento Econômico) e Banco do Brasil, que
ficavam com toda a burocracia de controle e organização da documentação.
Ainda sobre a burocracia no acesso ao crédito, 53% dos entrevistados
responderam que o acesso é muito burocrático e 47% responderam que não é
burocrático. Porém, não chegou a ser analisado individualemnte sobre o por quê
da demora. Em sondagem junto a funcionários e diretores, pode-se supor uma
situação de ordem natural da busca de recursos por todo o quadro social e pelo
prazo normal de contratação das operações.
Itens financiados, modelo produtivo e melhorias
As principais atividades desenvolvidas pelos associados da Cresol Francisco
Beltrão da comunidade Rio Tuna são: leite, grãos, aves, suínos, bovinos e
hortaliças, na proporção indicada pelo gráfico abaixo. Observa-se um equilíbrio
de atividades desenvolvidas na comunidade, porém, vale observar que algumas
delas se especializam, ao tempo em que em uma ou duas delas não há, de forma
evidênte, diversificação de produtos.

Principais atividades desenvolvidas na propriedade. Fonte: pesquisa de campo, 2009.

A produção agrícola familiar atende as necessidades para 49% dos entrevistados.
Para outros 49%, alguma parcela da produção é destinada à comercialização e
para 2% a produção é destinada somente à comercialização. Como o objetivo era
verificar se a produção era destinada ao consumo familiar, o resultado monstrou-se
equilibrado. Como foi visto anteriormente, algumas propriedades se especializam
em determinada atividade para geração de renda, e com esta renda busca atender
as necessidades básicas.
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Também ficou evidente entre os agricultores familiares da comunidade Rio
Tuna, a produção diversificada e organizada, resposta de 95% dos entrevistados.
Quando perguntado sobre o que mudou após se tornarem sócios da Cresol,
foram unânimes em afirmar que o acesso ao crédito tornou-se mais fácil. Vale
ressaltar que, “desburocratizar” o acesso ao crédito é esforço constante das
Cresol para facilitar a vida dos associados. Embora existam algumas formalidades
indispensáveis, agilizar o processo é uma questão de respeito aos cooperados.
Para 70% dos associados da Cresol Francisco Beltrão residentes na comunidade
pesquisada, houve mudanças após tornarem-se sócios da cooperativa. Estes
afirmam que o acesso ao crédito rural se tornou mais fácil devido a menor
burocracia em relação aos bancos. Segundo um entrevistado, “estando na Cresol
me sinto em casa e faço parte desta conquista de não precisar ir no Banco do
Brasil e ser excluído por sermos agricultores”. Mas 30% dos entrevistados ainda
consideram que poderia ter mais agilidade no processo de liberação de recursos.
Para 90% dos agricultores o crédito está possibilitando melhorias na
propriedade e 10% não considera haver acontecido melhorias. Entre as melhorias
citadas, destacam-se com maior frequência mangueiras para bovinos, tanque de
resfriamento para a produção de leite, estábulos para bovinos e suínos, reforma
de pastagem, formação de pomares, aviários, galpões, hortas, casas através do
programa de habitação rural, aquisição de bovinos e ordenhadeiras, estruturação
da propriedade para a produção orgânica (correção de solo).
Atendendo a um dos objetivos específicos desta pesquisa, fica evidente que o
crédito está sendo um instrumento de viabilidade econômica para esse público.
Observa-se ainda como é importante o suporte técnico no sentido de orientar e
capacitar cada vez mais o agricultor familiar.
Dos entrevistados, 95% fizeram melhorias na propriedade a partir de
empréstimos tomados na Cresol, reformaram a casa, compraram equipamentos
agrícolas, aumentaram a produção leiteira, alguns conseguiram comprar carro,
entre outros bens e benfeitorias. Mas 5% não conseguiram mexer na propriedade,
apontando como causas doenças na família, condições climáticas desfavoráveis,
entre outros empecilhos que os deixam frustrados.
Participação familiar, ocupação e modelo tecnológico adotado
As famílias da maior parte dos entrevistados, 48%, são compostas de quatro a
cinco pessoas. Em 47%, de duas a três pessoas, e em 5% com mais de cinco pessoas.
De acordo com a pesquisa, 90% dos produtores afirmam ter total apoio da
família na elaboração e execução dos projetos e investimentos na unidade
produtiva. Isso ocorre porque a família percebe na agricultura familiar um meio
de viabilidade econômica e baixa dependência. Valores familiares como a união
e integração familiar são mais evidentes. Outro aspecto positivo é a expressiva
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redução do êxodo rural, principalmente dos jovens que permanecem na atividade
rural ao perceberem que é possível receber pelo fruto de seu trabalho de uma
forma mais justa em relação aos trabalhadores urbanos assalariados.
Quando perguntado se alguém da família trabalha fora da propriedade, tivemos
a seguinte resposta: 43%, ou 13 pessoas, deixam a propriedade e a comunidade
para trabalhar na cidade. Já 57% responderam que dedicam todo seu tempo à
propriedade. Porém, não foi identificado pela pesquisa a faixa etária das pessoas
que estão trabalhando na cidade.
Sobre a utilização de agrotóxicos na produção, 17% responderam que não
utilizam, contra 83% que utilizam. O resultado reflete, de forma geral, o que se
percebe em diversas outras regiões próximas ou cidades circunvizinhas, com
base em experiência vivenciada pela autora da pesquisa numa viagem de 100 Km
pelas proximidades. Em épocas de preparo e tratamento de safra é significativa a
quantidade de máquinas pulverizadoras nas propriedades.
Quando se pergunta sobre o modelo tecnológico utilizado, 45% ainda
desenvolvem o método de plantio tradicional, com sementes hibridas. Já 50%
utilizam sementes transgênicas, sob o argumento de que a produtividade é melhor.
Somente 5% têm afirmam plantar orgânico, principalmente para consumo próprio
e alguns para comercialização em feiras. Percebe-se uma discreta tendência de
mudança na busca de facilitar e agilizar os trabalhos de tratamento da produção
agrícola e preocupação com a saúde.
Ainda, das famílias entrevistadas, 95% trabalham com produção agroindustrial
e 5% com produção agroecológica. Isto se deve pela relação da produção
desenvolvida pela propriedade.

Considerações finais
O desafio de estudar os reflexos do crédito, especialmente no que se refere
aos agricultores familiares associados da Cresol Francisco Beltrão, na tentativa de
compreendê-lo como uma eficaz ferramenta de desenvolvimento econômico e
sustentável, motivou a empenhar esforços nesta pesquisa, apesar de se defrontar
com um cenário complexo e ainda em fase inicial.
Na busca de reforçar o debate sobre a importância deste segmento da
sociedade, procurou-se identificar se o crédito está sendo um instrumento capaz
de viabilizar este público no campo, considerando os valores primordiais para que
o desenvolvimento sustentável ocorra de fato. Dentre esses valores, considerase a integração familiar, o compromisso com a conservação ambiental, a oferta
de mão-de-obra, reduzindo a tendência o êxodo rural, além da possibilidade de
melhor renda, garantindo maior viabilidade econômica para este público.
Analisando a trajetória do cooperativismo de crédito no Brasil, percebe-se
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um campo muito grande a ser conquistado, entendendo ser um mecanismo de
fundamental importância para o desenvolvimento do país, especialmente para o
setor produtivo, no caso, para a agricultura familiar.
Considerando o desenvolvimento regional, a sustentabilidade só pode ser
conquistada através de um processo contínuo, comprometido com a agricultura
familiar e o respeito à vida, seja ela de natureza vegetal ou animal.
Notou-se que o Sistema Cresol se consolida cada vez mais no fortalecimento
da agricultura familiar, possibilitando que esta se viabilize com a melhoria das
propriedades, com uma expressiva participação da família na elaboração e execução
dos projetos, bem como na orientação e capacitação do quadro social. Enfim, dando
condições para que os agricultores familiares desenvolvam em suas propriedades
empreendimentos atrativos, tanto do ponto de vista social como econômico.
Pode-se afirmar ainda, que estes agricultores familiares devem produzir
culturas diversificadas, enquanto para o grande produtor, detentor de tecnologias
e grandes áreas de terras, o mais interessante é a monocultura, na visão de que a
produção em escala aumenta a lucratividade. Por isso, no sistema tradicional, o
agricultor familiar vinha sendo excluído do processo produtivo, principalmente
por não ter esse potencial de produção em escala e nem como adquirir tecnologias
para reduzir custos e/ou aumentar a produtividade para obter maior lucratividade.
Identificou-se que as principais buscas são por recursos oficiais, mais baratos
que os recursos próprios. Demonstrou que a maioria dos entrevistados utiliza
crédito há mais de cinco anos, percebendo-se uma necessidade de financiamento
contínua para manutenção das atividades.
Em geral as obrigações estão sendo pagas em dia. Percebe-se pequena
amostra de inadimplência, em virtude principalmente de eventos climáticos
prejudiciais à agricultura.
O crédito atende quase a totalidade das necessidades dos agricultores
familiares. Atendeu a maioria deles na época certa, com aparente aumento na
burocracia da contratação, mas com avaliação predominante de que o crédito
se tornou mais fácil com a cooperativa. A produção de leite foi a atividade mais
potencializada, com financiamentos de ordenhadeiras, estrebarias, reforma de
pastagem e animais. O crédito também potencializou a avicultura com construção
e melhorias de aviários e outros.
A pesquisa identificou que quanto à idealização e execução de um projeto,
a família está envolvida. Observou-se que as propriedades são relativamente
diversificadas, porém, sempre com predomínio de uma ou duas atividades agrícolas.
Quanto a composição familiar, a maior parte das famílias são pequenas ou
médias, e no universo pesquisado é pequeno o número de pessoas que deixam
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a propriedade para desempenhar trabalho na cidade, apesar da proximidade da
comunidade com o perímetro urbano.
Os agricultores beneficiados pela Cresol Francisco Beltrão estão satisfeitos
com os investimentos e fundos ali conquistados para dar ênfase à produção, ao
consumo e, consequentemente, à ampliação das receitas e lucros e viabilização de
uma propriedade bem estruturada.
No sistema tradicional, o agricultor familiar vem sendo excluído do processo
por não ter capacidade de produção em escala e nem meios para adquirir
tecnologias para reduzir custos e/ou aumentar a produtividade e assim, obter
uma lucratividade maior.
Por fim, o crédito obtido através da Cresol está sendo uma alternativa viável
para os associados, agricultores familiares, da comunidade Rio Tuna, como se nota
em seus princípios e resultados.
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Caracterização das unidades produtivas que
fazem uso do Pronaf Investimento nas famílias
agricultoras associadas à Cresol Lindoeste
Valdecir Moschen
Marcos Wagner da Fonseca

A discussão sobre a importância e o papel da agricultura familiar no Brasil
vem ganhando força nos últimos anos, impulsionada pelo debate sobre
sustentabilidade socioeconômica, geração de emprego e renda, segurança
alimentar e desenvolvimento local. Soma-se a isso, a alta flexibilidade que
permite a adaptação da agricultura familiar a diferentes processos de produção,
motivo que a tornou fundamental no processo de modernização da agricultura e,
particularmente, de certas cadeias agroindustriais.
Ao longo de décadas o crédito rural mostrou-se fundamental para a consolidação
das atividades agrícolas e hoje é reconhecido como um instrumento com grande
capacidade de promover ações de desenvolvimento, principalmente para os
pequenos produtores rurais familiares. Contudo, o sistema financeiro tradicional
sempre manifestou pouco interesse em atender quem movimenta pouco
dinheiro, pois este público tem poucas garantias a oferecer e representa custos
operacionais elevados para os padrões bancários. Nesse sentido, as cooperativas
de crédito representam uma alternativa para a agricultura familiar, enquanto
canais de acesso ao crédito, além de uma melhor capacitação e formação para a
adequada utilização dos recursos.
Nesse contexto, a pesquisa buscou conhecer em quais atividades da
agricultura familiar o crédito de investimento é mais aplicado, quais os problemas
encontrados na aplicação e se as atividades financiadas proporcionam maior
produção e aumento da renda para o desenvolvimento econômico e sustentável
dos agricultores familiares associados da Cresol Lindoeste/PR.

A agricultura familiar no Brasil
A agricultura familiar ganhou força no Brasil principalmente a partir de meados
da década de 1990, com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - Pronaf. Nesse mesmo período, a agricultura passava por
uma de suas maiores crises, marcada pela falta de crédito rural, queda dos preços
de produtos de exportação e a abertura comercial (SCHNEIDER, 2003).
O setor desempenha um papel importante e estratégico para a economia
brasileira. Segundo dados do Censo Agropecuário de 1995/96, o setor responde
por 67% da produção nacional de feijão, 84% da mandioca, 31% do arroz, 49%
do milho, 52% do leite, 59% de suínos, 40% de aves e ovos, 25% do café, e 32%
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da soja; e ocupa 30,5% da área total dos estabelecimentos rurais, produz 38%
do Valor Bruto da Produção (VBP) nacional e ocupa 77% do total de pessoas que
trabalham na agricultura.
Além disso, a agricultura familiar é considerada o principal agente propulsor
do desenvolvimento comercial e, consequentemente, dos serviços nas pequenas
e médias cidades do interior do Brasil. Quando ampliada, viabilizada e fortalecida,
a agricultura familiar tem a capacidade de aquecer a economia dessas cidades
(PRONAF, 2009). Apesar a importância socioeconômica, a agricultura familiar detém
apenas 30,5% das áreas e onde se concentra 86,6% da população no campo.
Dados sobre a agricultura familiar e da agricultura patronal
CATEGORIAS

FAMILIAR
PATRONAL

Estabelecimentos
/Total

Área
% Estab.
% Área
Tot. (mil
s/ total
s/ total
há)

VBP (mil
R$)

%
% FT s/
VBP s/ FT (mil R$)
total
total

4.139.369

85,2

107.768

30,5

18.117.725

37,9

937.828

25,3

554.501

11,4

240.042

67,9

29.139.850

61,0

2.735.276

73,8

Fonte: Censo Agropecuário 1995/96 – IBGE

As cooperativa de crédito
As cooperativas de crédito são instituições financeiras e sociedades de pessoas,
com forma e natureza jurídica própria, de natureza civil, sem fins lucrativos e não
sujeitas à falência, constituídas com o objetivo de propiciar crédito e prestar
serviços aos seus associados (BITTENCOURT, 2001). Regem-se pelo disposto nas
Leis N. 5.764, de 16/12/1971, e 4.595, de 31/12/1964, nos atos normativos baixados
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil e pelo respectivo
Estatuto Social (KLEIN; ZANCANARO, 2003).
O Sistema Cresol surgiu da experiência com os fundos de crédito rotativo,
desenvolvidos com recursos oriundos da cooperação internacional no Sudoeste
do Paraná. Esses fundos financiavam coletivamente os agricultores familiares
excluídos do crédito rural oficial (GRIZA, apud PRETTO, 2003)
Em junho de 1995 nascia a cooperativa de crédito rural de Dois Vizinhos com a
difícil missão de implantar um novo sistema de cooperativas baseadas no crédito
da agricultura familiar e na interação solidária. No mesmo ano, outras quatro
cooperativas foram criadas no Paraná, nos municípios de Marmeleiro, Pinhão,
Laranjeiras do Sul e Capanema, dando o primeiro impulso rumo à consolidação
do sistema Cresol de Cooperativas de Crédito com Interação Solidária.
Da mesma forma que os bancos, as cooperativas de crédito movimentam
os recursos de seus associados, podendo também atuar no repasse de recursos
públicos por meio de programas oficiais de crédito, como o Pronaf e o Programa
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de Geração de Emprego e Renda (PROGER). Também oferecem serviços e produtos
similares aos dos bancos, como conta corrente, talão de cheques, seguros, cartão
de crédito, depósito a prazo (poupança), entre outros. Juntamente com o crédito,
as cooperativas articulam, com as demais entidades e organizações da agricultura
familiar, a organização da produção, da comercialização, a assistência técnica,
dentre outras demandas (CRESOL, 2002).
Em 2004 o Sistema Cresol dividiu sua área de atuação em duas centrais de
crédito, a Central Cresol Baser, com sede em Francisco Beltrão/PR e a Cresol Central,
com sede em Chapecó/SC. As Centrais são responsáveis pelas negociações com
governos e bancos, auxiliam as Bases Regionais e as cooperativas singulares nos
trabalhos de formação, informática, auditorias, entre outros.
Em maio de 2009, a Central Cresol Baser contava com 78 cooperativas,
68.454 associados e patrimônio líquido de R$ 63.759.000,00 milhões. Na safra
08/09, movimentou R$ 165 milhões de Pronaf Custeio e R$ 80 milhões de Pronaf
Investimento (CRESOL, 2009).

A Cresol Lindoeste
A base econômica de Lindoeste é essencialmente agrícola. Dos 6.217 habitantes
do município, 3.834 residem no meio rural (PARANACIDADE, 2009). A renda
familiar vem do cultivo do milho, soja, feijão mas principalmente da produção de
leite que também é a área que recebe mais investimentos.
Divisão dos estabelecimentos rurais do município de Lindoeste
Proprietário
Arrendatário
Microrregiões
e Municípios Estabelecimentos Área (ha) Estabeleci Área
mentos
(ha)

Lindoeste

706

32.736

50

396

Parceiro

Ocupante

Estabeleci Área Estabeleci Área
mentos
(ha)
mentos
(há)

88

746

89

513

Fonte: Censo Agropecuário 1995/96 – IBGE

A Cresol Lindoeste, situada na Região Oeste do Paraná, foi fundada em 01 de
dezembro de 1998, com 22 associados, abrangendo também os municípios de
Santa Lúcia e Santa Tereza do Oeste. No final do ano de 1999 foi inaugurado o Posto
de Atendimento em Santa Lúcia, que em 2005 foi desmembrado de Lindoeste,
formando uma nova cooperativa. Em 2008 foi fundado o Posto de Atendimento
em Santa Tereza do Oeste. Em junho de 2009 a Cresol Lindoeste contava com
aproximadamente 750 associados.
A cooperativa oferece aos associados vários produtos, como cartão, seguros, cheques,
recebimentos de boletos, pagamentos de aposentados, empréstimos com recursos
próprios e repasses. Dentre os repasses, os principais são recursos de Pronaf, que oferece
diferentes modalidades de crédito rural com juros subsidiados pelo Governo Federal.
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O Pronaf
O Pronaf é fruto da luta e mobilização de agricultores familiares que enfrentavam
situação de exclusão do acesso ao crédito rural. Em 1994 o governo criou o
Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (Provap), que antecedeu o
Pronaf (BITTENCOURT, 2000). Pela primeira vez na história da política agrícola
brasileira, a definição do público beneficiário aproximou-se das reivindicações dos
movimentos sociais, considerando como critérios de classificação a área e o tipo
de mão-de-obra utilizada na produção. Mesmo assim, o programa foi limitado,
atingindo um número insignificante de agricultores (BITTENCOURT, 2000).
De acordo com Marques e Hermando (2004), o Pronaf deve ser entendido
como um esforço de intervenção do governo na realidade rural brasileira, visando
o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar. O propósito do
programa é contribuir para erradicação das desigualdades individuais e regionais,
eliminar a miséria e apoiar a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Segundo Bittencourt (2000) o Pronaf é formado por quatro grandes linhas de ação:
1) Negociação e articulação de políticas públicas: articula-se com órgãos das
três esferas de governo para a adoção de medidas e implementação de ações que
visem o fortalecimento da agricultura familiar.
2) Instalação e melhoria de infra-estrutura e serviços nos municípios: apóia com
recursos financeiros não reembolsáveis a instalação e melhoria de infra-estrutura
e serviços essenciais ao desenvolvimento da agricultura familiar nos municípios
rurais, mais pobres e com grande concentração de agricultores familiares e dos
assentados pela Reforma Agrária.
3) Capacitação e profissionalização de agricultores familiares e técnicos:
capacita agente de desenvolvimento local (técnicos, conselheiros e agricultores
familiares) para a produção sustentável e o exercício da cidadania. As atividades
são executadas mediante convênios e contratos com instituições governamentais
e não-governamentais.
4) Financiamento da produção: financia atividades agropecuárias e não
agropecuárias desenvolvidas pelos agricultores familiares. Esta linha de ação é a
única discutida neste trabalho.
São beneficiários do Pronaf, de acordo com as resoluções 3.559 e 3.570, art 4º,
os agricultores familiares que:
1. explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro,
arrendatário, parceiro ou concessionário do PNRA;
2. residam na propriedade ou em local próximo;
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3. não disponham, a qualquer título, de área superior a quatro módulos
fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor;
4. obtenham, no mínimo, 70% da renda familiar da exploração agropecuária
e não agropecuária do estabelecimento;
5. tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do
estabelecimento, utilizando apenas eventualmente o trabalho assalariado,
de acordo com as exigências sazonais da atividade agropecuária, podendo
manter até dois empregados permanentes;
6. tenham obtido renda bruta familiar nos últimos 12 meses que antecedem
a solicitação da DAP acima de R$ 5.000,00 e até R$ 110.000,00, incluída a
renda proveniente de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora
dele, por qualquer componente da família, excluídos os benefícios sociais e
os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais;
São também beneficiários do Pronaf e se enquadram como agricultores
familiares, de acordo com a resolução 3.559:
1. pescadores artesanais que se dediquem à pesca artesanal, com fins
comerciais, explorando a atividade como autônomos, com meios de
produção próprios ou em regime de parceria com outros pescadores
igualmente artesanais;
2. extrativistas que se dediquem à exploração extrativista ecologicamente
sustentável;
3. silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o
manejo sustentável daqueles ambientes;
4. aquicultores, maricultores e piscicultores que se dediquem ao cultivo de
organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de
vida e que explorem área não superior a dois hectares de lâmina d'água ou
ocupem até 500 m³ de água, quando a exploração se efetivar em tanquerede;
5. comunidades quilombolas que pratiquem atividades produtivas agrícolas
e/ou não-agrícolas e de beneficiamento e comercialização de produtos;
6. povos indígenas que pratiquem atividades produtivas agrícolas e/ou nãoagrícolas e de beneficiamento e comercialização de seus produtos;
7. agricultores familiares que se dediquem à criação ou ao manejo de animais
silvestres para fins comerciais, conforme legislação vigente.
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Linhas de crédito do Pronaf
Além das formas convencionais de financiamento do Pronaf, que variam de acordo
com o limite financiado e, consequentemente, a taxa de juros praticada, o programa
dispõe de linhas destinadas à atender as especificidades do público a que se dirige.
A linha Pronaf Investimeto é destinada ao financiamento da implantação,
ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e serviços,
agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas
comunitárias rurais próximas.
O Pronaf Agroindústria destina-se ao financiamento de investimentos,
inclusive em infraestrutura, que visam o beneficiamento, o processamento
e a comercialização da produção agropecuária, de produtos florestais e do
extrativismo, ou de produtos artesanais e a exploração de turismo rural.
O Pronaf Agroecologia destina-se ao financiamento de investimentos dos
sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos
relativos à implantação e manutenção do empreendimento. Já o Pronaf Eco pode
ser acessado para viabilizar investimentos em técnicas que minimizam o impacto
ambiental da atividade rural, bem como permitam ao agricultor melhor convívio
com o bioma em que sua propriedade está inserida.
A linha Pronaf Floresta visa o financiamento de investimentos em projetos
para sistemas agroflorestais, exploração extrativista ecologicamente sustentável,
plano de manejo florestal, recomposição e manutenção de áreas de preservação
permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas.
Outras modalidades para atender públicos específicos são o Pronaf Mulher e
Pronaf Jovem. Ainda, o programa oferece o financiamento de Cota-Parte, para a
integralização de cotas-partes dos agricultores familiares filiados a cooperativas
de produção ou para aplicação em capital de giro, custeio ou investimento.
Os créditos de Investimento
De acordo com a resolução 3.559 do Pronaf, os créditos de investimento
devem ser concedidos mediante apresentação de projeto técnico, o qual poderá
ser substituído, a critério da instituição financeira, por proposta simplificada
de crédito, desde que as inversões programadas envolvam técnicas simples e
bem assimiladas pelos agricultores da região ou se trate de crédito destinado à
ampliação dos investimentos já financiados.
Os créditos de investimento estão restritos à cobertura de itens diretamente
relacionados com a atividade produtiva ou de serviços destinados a promover o
aumento da produtividade e da renda da família produtora rural, ou economia
dos custos de produção, sendo passível de financiamento, ainda, a aquisição de
equipamentos e de programas de informática voltados para melhoria da gestão
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dos empreendimentos rurais e/ou das unidades agroindustriais, mediante
indicação em projeto técnico.
As opções de investimento para os agricultores familiares enquadrados no
Pronaf, de acordo com as resoluções 3.559 e 3.662, art 3º, são:
1. taxa efetiva de juros de 1% ao ano (a.a.) para uma ou mais operações que,
somadas ao saldo devedor dos financiamentos "em ser", não excedam R$
7.000,00 por mutuário;
2. taxa efetiva de juros de 2% a.a. para uma ou mais operações que, somadas
ao saldo devedor dos financiamentos "em ser", superem R$ 7.000,00 e não
excedam R$ 18.000,00;
3. taxa efetiva de juros de 4% a.a. para uma ou mais operações que, somadas
ao saldo devedor dos financiamentos "em ser", superem R$ 18.000,00 e não
excedam R$ 28.000,00;
4. taxa efetiva de juros de 5% a.a. para uma ou mais operações que, somadas
ao saldo devedor dos financiamentos "em ser", superem R$ 28.000,00 e não
excedam R$ 36.000,00;
5. sempre que o mutuário contratar nova operação de investimento que,
somada aos saldos devedores dos financiamentos "em ser" nessa finalidade,
ultrapasse o limite de enquadramento da operação anterior, conforme
definido nas alíneas anteriores, o novo financiamento terá os encargos
previstos na alínea correspondente ao somatório do saldo devedor dos
financiamentos "em ser" com o valor da nova proposta;
6. para operações coletivas, a taxa efetiva de juros será de 4% a.a., observado que:
7. I - o valor individual por agricultor, obtido pelo critério de proporcionalidade
de participação, fica limitado a R$18.000,00, independentemente dos
limites definidos para outros financiamentos ao amparo do PRONAF;
8. II - o valor por operação fica limitado a R$10.000.000,00;
9. inclusão de cláusula no instrumento de crédito contendo declaração sobre a
existência ou inexistência de financiamentos de investimento "em ser", em
qualquer instituição financeira integrante do Sistema Nacional do Crédito Rural
(SNCR), e reconhecimento de que declaração falsa implica substituição da taxa
de juros pactuada pela constante da alínea "d" desde a data da contratação;
10. prazo de reembolso: até oito anos, incluídos até três anos de carência,
a qual poderá ser ampliada para até cinco anos, quando a atividade
assistida requerer esse prazo e o projeto técnico ou a proposta de crédito
comprovar a sua necessidade;
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11. os saldos "em ser" dos financiamentos de investimento contratados até
30/6/2008 não serão computados para a definição da taxa efetiva de juros
constante das alíneas "a"/"d" e das seções 10-9, 10-14 e 10-16.
De acordo com a mesma resolução, o limite dos créditos de investimento pode
ser elevado em até 50%, desde que o projeto técnico ou a proposta de crédito
comprove o incremento da renda ou economia de custos, no caso de recursos
destinados à aquisição de máquinas, tratores e implementos, veículos utilitários,
embarcações, equipamentos de irrigação, equipamentos de armazenagem e outros
bens destinados especificamente à agropecuária, exceto veículos de passeio.
Em todos os créditos de investimento no âmbito do Pronaf os prazos de carência
e de reembolso são estabelecidos em função da capacidade de pagamento do
beneficiário, compatível com o retorno financeiro do empreendimento financiado,
definido no projeto técnico ou na proposta simplificada de crédito, cabendo
ao agente financeiro propor mudanças que assegurem o retorno dos recursos
em prazo compatível com as épocas normais de obtenção dos rendimentos
da atividade assistida, observado que, para aquisição de máquinas, tratores e
implementos novos, o prazo de reembolso pode ser de até dez anos, incluídos até
três anos de carência, quando a atividade assistida requerer esse prazo e o projeto
técnico comprovar a sua necessidade.
Linhas de PRONAF Investimento Convensional, Mulher, Agroecologia, Floresta,
Jovem e Eco

VALOR
Até R$ 7.000,00
De R$ 7.000,01 a R$ 18.000,00
De R$ 18.000,01 a R$ 28.000,00
De R$ 28.000,01 a R$ 36.000,00

TAXA
1 % ao ano
2 % ao ano
4 % ao ano
5 % ao ano
Fonte: PRONAF (2009)

Linhas do PRONAF Mais Alimento

VALOR
De R$ 7.000,01 a R$ 100.000,00

TAXA
2 % ao ano
Fonte: PRONAF (2009)

Linhas do PRONAF Agroindústria

VALOR
Até R$ 7.000,00
De R$ 7.000,01 a R$ 18.000,00

TAXA
1 % ao ano
2 % ao ano
Fonte: PRONAF (2009)
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Distribuição do PRONAF
Desde que foi criado, em 1994, o Governo Federal vem disponibilizando mais
recursos para a agricultura familiar, mas nos primeiros anos enfrentou dificuldades
para fazer o crédito chegar ao público alvo. Até o ano agrícola de 2002/2003, o
máximo que o governo conseguiu distribuir do total disponibilizado pelo Pronaf
foi em torno de 55%. Somente a partir da safra 2004/2005 conseguiu-se atingir um
patamar de 80% de contratação.

Valores Plano Safra (PRONAF) de 1999/00 até 2008/09 (em bilhões de reais). Fonte: Manual do Crédito Rural

No ano agrícola 2008/09, foram disponibilizados R$ 13 bilhões para a agricultura
familiar, dos quais foram operacionalizados aproximadamente R$ 7,06 bilhões. A
distribuição do Pronaf no Paraná correspondeu a 15,52% no último ano agrícola,
do total de recursos repassados em todo o território nacional.

Valores aplicados pelo PRONAF de 2000 até 2009 no Estado do Paraná . Fonte: SMAP (2009)

Na safra 2008/09, a Cresol Lindoeste distribuiu ao seu quadro social mais de
R$ 3 milhões de Pronaf Custeio e Investimento, o que representa 0,28% de todo
recurso distribuído no Estado.
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Repasse pela Cresol Lindoeste de PRONAF investimento e custeio. Fonte: CRESOL (2009)

A Cresol Lindoeste repassou aos agricultores familiares na safra 2008/2009 R$ 1,7
milhão de recursos do Pronaf Investimento, passando por várias oscilações desde
a safra 2000/2001, provocadas pelo desmembramento do Posto de Atendimento
de Santa Lucia, devido ao fato dos agricultores estarem com os limites de Pronaf
já extrapolados, além de fatores climáticos favoráveis e desfavoráveis à produção,
e fatores econômicos que aumentaram ou diminuíram a renda dos agricultores.

Evolução de repasse pela Cresol Lindoeste somente de PRONAF Investimento. Fonte: CRESOL (2009)

Situação das propriedades segundo o resultado da pesquisa
Para a pesquisa foi utilizado o método da amostragem probabilística, por se
tratar de um grupo rigorosamente científico e por possibilitar maior veracidade
nas informações a serem analisadas. O universo da pesquisa compreende o quadro
social da Cresol Lindoeste, sendo que um questionário com perguntas fechadas
foi aplicado a um grupo de 120 agricultores associados.
Quanto a idade dos entrevistados, observa-se que a maioria (58,33%) está
na faixa etária acima de 48 anos. Uma das razões para este resultado é que os
dados foram coletados com os proprietários das propriedades, o que explica a
baixa porcentagem de jovens entrevistados. Mesmo assim, o resultado gera
preocupação quanto ao futuro da agricultura familiar.
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Idade dos agricultores familiares entrevistados. Fonte: Dados pesquisa de campo

Nos últimos cinco anos os agricultores familiares de Lindoeste não tiveram uma
produção favorável em consequência do clima, fator que influencia diretamente
no resultado da renda mensal. Observa-se que 50% responderam ter renda entre
R$ 500,00 e R$ 2.000,00 e para 23,33% a renda é superior a R$ 2.000,00. Mas 26,67%
dos entrevistados responderam que a renda mensal é inferior a R$ 500,00, uma
renda muito baixa, necessitando de maior análise para liberação de crédito, pois
além da falta de sustentabilidade financeira das propriedades há um grande risco
de inadimplência por falta de capacidade de pagamento dos recursos.

Renda mensal dos agricultores familiares. Fonte: Dados pesquisa de campo

Quanto ao grau de escolaridade, a maioria dos proprietários (75%) possui
o ensino fundamental. Os agricultores analfabetos compreendem 5% dos
entrevistados e apenas 20% possuem o ensino médio. Nenhum dos entrevistados
tem ensino superior, indicando que na agricultura familiar a escolaridade ainda
é o maior obstáculo, haja vista que para sobreviver no mercado globalizado é
necessário uma busca constante pela melhoria do aprendizado.
Sobre a quantidade de pessoas que compõem as famílias agricultoras,
identificou-se por meio da pesquisa que 80% das famílias entrevistadas são
compostas por duas a quatro pessoas, um número condizente com a realidade das
famílias brasileiras. Porém, a redução na composição das famílias dos pequenos
produtores pode influenciar na redução da renda mensal da propriedade, pois o
que mais agrega valor na produção é a mão-de-obra familiar.
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Quantidade de pessoas que compõem as famílias. Fonte: Dados pesquisa de campo.

Dos entrevistados, 68,33% declararam que conhecem as linhas de investimento
e seus respectivos valores, porém 31,67% declararam que não conhecem,
um número bastante elevado de agricultores que não possuem informações
suficientes, dificultando a decisão sobre os investimentos na propriedade.
Constantemente a Cresol promove cursos para agentes de crédito e também nas
comunidades, divulgando as linhas de crédito que os agricultores podem acessar,
no entanto a participação ainda é muito baixa.

Valor adquirido para PRONAF (INVESTIMENTO). Fonte: Dados pesquisa de campo.

Quanto ao valor dos empréstimos de Pronaf Investimento viabilizados pela
Cresol Lindoeste, a pesquisa identificou que para 81,67% dos entrevistados o
valor médio fica entre R$ 7.000,00 e R$ 18.000,00. Este dado mostra que a grande
maioria acessa pequenos valores, o que indica um direcionamento dos créditos
para pequenos produtores e prova que estão sendo seguidas as regras e normas
do Pronaf e dos próprios princípios do cooperativismo. A atividade mais investida
na agricultura familiar é a bovinocultura de leite, que ficou com 68,33% dos
recursos liberados pela Cresol Lindoeste, conforme é apresentado no gráfico.
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Atividade que mais recebeu investimento do PRONAF na propriedade. Fonte: Dados pesquisa de campo.

Um dos grandes problemas da agricultura familiar é o baixo nível administrativo
das propriedades. Dos entrevistados, 15% responderam que não sabem se
têm retorno dos financiamentos realizados. Sem o controle dos gastos, não
conseguem saber se os recursos aplicados na propriedade estão se viabilizando
economicamente. Verificou-se também que a maioria, cerca de 65%, obtem
renda entre R$ 100,00 e R$ 1.000,00, o que corresponde a uma renda agregada
considerada baixa.

Renda mensal agregada com o PRONAF Investimento. Fonte: Dados pesquisa de campo.

Na aplicação dos recursos financiados, perto de 59% aplicaram 100% dos
itens financiados, 30% aplicaram somente 75% dos itens e o restante, 11,67%,
aplicou menos de 50% dos itens financiados. A não aplicação acarreta redução na
produção e na renda das propriedades. Dos entrevistados, 15% declararam que
não sabem a renda agregada, quase o mesmo número de investimentos feitos
com aplicação abaixo de 50%.

Aplicação dos recursos do PRONAF Investimento. Fonte Dados pesquisa de campo.

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

278

Sobre as melhorias no processo produtivo viabilizadas pelos investimentos,
cerca de 92% dos entrevistados responderam que houve melhorias, porém
8,33% declararam que não houve melhorias com a aplicação dos recursos do
Pronaf Investimento. Pode-se afirmar que os mesmos grupos que não aplicaram
corretamente o crédito também declararam que não tiveram melhorias nos
processos produtivos.
Quanto a qualidade de vida, a maioria dos entrevistados (76,67%) declarou
que alcançaram melhorias nos últimos cinco anos. Percebe-se que neste período
houve um grande investimento nas linhas de Pronaf na agricultura familiar e com
aumento de produção e renda, também ocasionou-se a melhoria na qualidade de
vida. Contudo, na opinião de 21,6% a situação continua a mesma e menos de 2%
responderam que a qualidade de vida retrocedeu.
Sobre a renda familiar, 73% dos agricultores entrevistados têm aumentado a
renda, percentual aproximado ao dos que declararam melhorias na qualidade de
vida. Contudo, os que continuam na mesma e reduziram a renda somam 26,67%.
Percentual parecido declarou que não sabe a quantidade de renda agregada e
que não investiu corretamente os recursos, o que nos leva a concluir que estes
agricultores não conseguiram reverter os recursos aplicados em renda para as
propriedades e em seu consequente crescimento.

A renda familiar (excluindo aposentadorias e benefícios sociais) melhorou nos últimos 5 anos.
Fonte: Dados pesquisa de campo.

Grande parte dos agricultores familiares de Lindoeste (76,6%) trabalha com
agricultura tradicional, principalmente produção de leite. Quando se trata de
plantio de soja, há um direcionamento maior para as culturas transgênicas, porém
o que chama atenção é que 10,8% declararam produção orgânica, um número
muito considerável para um município com pouco incentivo a esta atividade.
Sobre a qualificação dos agricultores, a pesquisa aponta grande defasagem
nesta área, o que em boa parte explica resultados aquém do desejado nos
investimentos nas propriedades. Nos últimos três anos, 55% dos agricultores
não fizeram nenhum tipo de curso para buscar conhecimento e aplicar na
propriedade. Como já foi tratado anteriormente, 31,67% dos entrevistados não
tem conhecimento das linhas de Pronaf justamente por não participarem das
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atividades de formação promovidas pelas entidades locais, o que influencia
diretamente na evolução econômica e produtiva das pequenas propriedades.
Quanto a assistência técnica, a pesquisa aponta a necessidade de intensificar
ações nas pequenas propriedades rurais. Dos entrevistados, 60% declararam
não receber assistência técnica nas propriedades no período de um ano e 25%
respondeu receber até duas visitas ao ano. Dos que recebem a assistência
técnica, grande parte são das empresas integradoras como as de frango, fumo
e sericicultura. Portanto, não se trata de uma assistência técnica voltada para a
propriedade e mas somente para a atividade desenvolvida. Observa-se, então,
a grande dificuldade e necessidade de ações concretas das organizações locais
e governos na construção de um projeto de assistência técnica que realmente
consiga apoiar às propriedades num projeto de desenvolvimento sustentável.
Procurou-se conhecer também qual o nível de organização física das pequenas
propriedades rurais dos associados da Cresol Lindoeste. Verificou-se que a maioria
(56,67%) encontra-se em situação razoável e 30% tem um nível bom de organização.
Contudo, 13,34% das propriedades se encontram em situação ruim ou péssima.
Ao relacionarmos este número com os 11,67% que não aplicaram corretamente os
investimentos, e aos 8,33% que não obtiveram melhorias no processo produtivo,
podemos traçar o perfil dos associados que não estão preparados para a obtenção
do crédito. Estes indicadores apontam para a necessidade de se investir mais
no aperfeiçoamento técnico e organizacional dos sócios da Cresol Lindoeste,
sobretudo antes da liberação dos investimentos para estes agricultores.
Por fim, sobre o controle das receitas e despesas da propriedade, 48,33% dos
entrevistados declararam não fazer nenhum tipo controle. Esta informação reflete
o baixo grau de escolaridade dos cooperados, considerando ainda que 55%
declarou não ter procudo se aperfeiçoar nos últimos três anos. Se considerarmos
também a falta de um sistema eficiente de assistência técnica, pode-se ter
noção da grande deficiência e necessidade de conhecimento, o que aumenta as
dificuldades no gerenciamento e evolução das propriedades rurais familiares.

Considerações finais
O objetivo proposto neste estudo foi analisar as unidades produtivas que
acessam o Pronaf Investimento dos associados da Cresol Lindoeste. Procurouse delinear quais as linhas de Pronaf Investimento são mais acessadas, verificar
se as unidades familiares estão preparadas para receber os créditos e identificar
se esses recursos agregam renda que conduza ao desenvolvimento econômico
sustentável das famílias agricultoras.
A pesquisa de campo realizada nas unidades familiares que acessam os créditos
de investimento mostrou alguns pontos de estrangulamento como a falta de
informações sobre as modalidades finaciamentos, a aplicação indevida do crédito
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e consequentemente a ineficiência destas aplicações nas propriedades. A má
administração dos recursos utilizados implica em resultados pouco expressivos
na melhoria da renda e da qualidade de vida das famílias.
Quanto a organização das propriedades, a pesquisa apontou a necessidade
de se intensificar a capacitação da agricultura familiar a fim de superar situações
consideradas ruins ou péssimas e potencializar aquelas que têm nível de
organização razoável, que aliás, são maioria entre o público pesquisado. Nesse
sentido, a pesquisa apontou que algumas propriedades estão aptas a receber o
crédito e outras necessitam de acompanhamento e de ações preventivas, como
uma melhor análise da capacidade de pagamento dos agricultores e um maior
acompanhamento técnico nos créditos liberados. Mas também constatou-se
que sem um forte trabalho de reorganização e reestruturação das propriedades,
bem como o acesso ao conhecimento, o crédito pode se tornar um complicador
para uma parcela das famílias associadas, já que estas não conseguem realizar o
controle financeiro da propriedade e reverter os investimentos em agregação de
renda e benfeitorias.
Apesar do Sistema Cresol estar desenvolvendo um trabalho de formação
e acompanhamento técnico para seu quadro social, recomenda-se mais
investimentos e aprofundamento nessas áreas, pois as dificuldades encontradas
estão relacionadas ao conhecimento técnico dos agricultores familiares,
fundamental para o desenvolvimento organizacional das unidades familiares.
São necessários também mais incentivos às organizações cooperativistas dos
agricultores familiares para que busquem políticas públicas mais eficientes, porque
somente o repasse do crédito não é suficiente para suprir as suas necessidades.
Aidna, são necessárias assistência técnica e social, buscando um conjunto de
medidas que realmente possibilite o desenvolvimento econômico e social dos
agricultores familiares.
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Eficácia do Pronaf para associados da unidade
da Cresol no município de Turvo-PR
Flávio Marcos da Silva
Ivanira Correia de Oliveira

As cooperativas de crédito do Sistema Cresol têm como público os agricultores
familiares, aos quais facilita o acesso ao crédito e demais serviços bancários, além
disso, têm o compromisso com o desenvolvimento local sustentável.
A agricultura familiar é entendida como atividade desenvolvida em pequenas
propriedades rurais com predominância de mão-de-obra e gestão familiar da
unidade produtiva.
Com intuito de fortalecer a agricultura familiar o Governo Federal criou, em
1996, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)
e, nos últimos anos tem intensificado seus esforços no sentido de realmente
fortalecer a agricultura familiar, cujas unidades são responsáveis pela maioria da
produção agrícola no país. Para tanto, o governo ampliou, dentro do PRONAF, as
linhas de crédito e de apoio à comercialização de produtos.
Desde sua criação, em 1995, o Sistema Cresol tem contribuído com a agricultura
familiar, visando o desenvolvimento local e a fixação do homem no campo. A partir
da criação do PRONAF, tem atuado na sua consolidação como política pública de
fortalecimento das pequenas propriedades rurais, como agente financeiro para o
repasse dos recursos provenientes do referido programa.
Para que se possa avaliar a utilização das linhas de crédito que a Cresol
opera, dentro do programa citado, faz-se necessário um estudo para medir a
eficácia do mesmo em gerar renda e melhoria de condições de vida para os
agricultores familiares.
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi verificar se o crédito rural do
PRONAF tem contribuído na geração de renda, na melhoria nas propriedades e
nas condições de vida dos associados da unidade da Cresol no município de Turvo,
região Centro-Oeste do Paraná. Ainda, identificar as políticas agrícolas voltadas à
agricultura familiar, verificar junto aos associados da Cresol Turvo os resultados
obtidos após o uso de recursos do PRONAF e analisar os resultados da utilização
do crédito rural do PRONAF pelos associados da cooperativa.
Para tanto, utilizou-se de pesquisa exploratória, com pesquisa de campo
realizada por meio de questionário estruturado. Os dados coletados foram a
partir de uma amostra de 89 (oitenta e nove) associados da Cresol de Turvo
que utilizaram tais recursos no período que compreende o ano de 2005 ao
ano de 2008.
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A Cresol como agente de desenvolvimento da agricultura
familiar
As informações descritas a seguir foram baseadas em Cresol (2009), Bittencourt
(1999), Schroder (1998), BRASIL (2006) e MDA (2009).
Com a finalidade de ampliar a autonomia, profissionalizar os fundos de crédito
rotativo e buscar dinamizar e democratizar os programas oficiais de crédito para a
agricultura familiar, em meados dos anos 90 os pequenos agricultores criaram um
sistema de cooperativas de crédito, denominado Sistema Cresol - Cooperativas de
Crédito Rural com Interação Solidária.
Em novembro de 1994 e maio de 1995 foram realizados dois importantes
seminários sobre os fundos rotativos e cooperativismo de crédito. Um na Fundação
RURECO (Organização não governamental que atua na região Centro-Oeste
do Paraná) em Guarapuava/PR e outro na Associação de Estudos, Orientação e
Assistência Rural (ASSESSOAR) em Francisco Beltrão/PR, visando compreender as
possibilidades de estruturação do crédito não governamental numa organização
própria, eficaz, sólida e capaz de interferir na reorientação atual Sistema Nacional
de Crédito Rural.
Em junho de 1995 foi criada a primeira Cresol, na microrregião de Dois Vizinhos/
PR. Ainda neste ano surgiram mais quatro cooperativas no Paraná, com sede em
Marmeleiro, Pinhão, Laranjeiras do Sul e Capanema.
Os princípios e objetivos orientadores da Cresol foram: interação solidária,
democratização e ampliação do acesso ao crédito e aos serviços bancários,
descentralização e horizontarização, profissionalização do crédito ao amparo
do fundo rotativo, transparência, controle social e contribuição para o
desenvolvimento sustentável.
As cinco primeiras cooperativas criaram as condições para a constituição da
Cooperativa Central Base de Serviços (Cresol Baser), como forma de dar suporte ao
sistema, sobretudo nas áreas de software, normatização, contabilidade, formação
e na interlocução com outras organizações, como os bancos, governos e demais
entidades. A formalização da Cresol Baser ocorreu na Assembléia Geral de 22 de
junho de 1996, após um amplo processo de preparação.
Em 1998 são constituídas as primeiras cooperativas do Sistema Cresol nos
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A expansão para outros territórios
foi resultado da atuação de organizações da agricultura familiar desses estados,
que se identificaram com a proposta do Sistema Cresol.
Em 2000, a Cresol Baser, por orientação do Banco Central, foi transformada
em Cooperativa Central, com sede em Francisco Beltrão/PR. Em 2004, conforme
o princípio da descentralização e crescimento horizontal, criou-se a segunda
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cooperativa central de crédito - Cresol Central, com sede em Chapecó/SC. Esta tem
como filiadas as cooperativas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto
a Central Cresol Baser tem como filiadas as cooperativas singulares do Paraná e
também de Santa Catarina.
O Sistema Cresol é um sistema integrado de cooperativas de crédito rural
com interação solidária. As cooperativas do Sistema são instituições financeiras
amparadas por lei federal, autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN)
e conveniadas com o Banco do Brasil. São constituídas e administradas por
agricultores familiares e se articulam com as organizações populares. Cada
cooperativa tem autonomia e vida própria, mas se relacionam entre si através da
Cresol Baser. Cada cooperativa tem sua agência e postos de atendimento (PACs),
os quais estão interligados entre si, com as Bases Regionais de Serviços e com a
Cresol Baser, facilitando e barateando os serviços de assessoria e capacitação de
pessoal, contabilidade, apoio e coordenação.
Hoje o Sistema Cresol conta com o reconhecimento de órgãos governamentais,
entidades populares e da agricultura familiar, pois o seu processo de construção
se dá com base na articulação horizontal de diversas organizações de agricultores
familiares. Ele deve ser entendido também como uma proposta inovadora, um
instrumento não apenas financeiro, mas capaz de mudar comportamentos
políticos e institucionais, necessários para a criação de uma nova cultura política
sem a qual não é possível democratizar as comunidades do interior.
A finalidade maior da criação das cooperativas do Sistema Cresol é ser um canal
de acesso ao crédito rural pelos agricultores familiares, inclusive para aqueles
agricultores historicamente excluídos do crédito rural. Deve também estimular a
formação, capacitação e a organização de seus associados, sempre procurando
contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar,
permitindo que o agricultor permaneça no meio rural, com condições dignas de
vida. É também uma alternativa sócio-econômica para a agricultura familiar, que
através do crédito pode contribuir para o aumento da renda dos seus associados.
Entende-se por agricultor familiar e empreendedor familiar, segundo a Lei
1.326/2006, a pessoa que atende a todos os 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 renda familiar predominantemente originada de
atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento
ou empreendimento;
V - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua
família (BRASIL, 2006).
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Considerando o atendimento aos requisitos anteriores, inclui ainda:
[...] silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e
que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; [...]
aquicultores que explorem reservatórios hídricos com superfície
total de até 2 ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos
metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em
tanques-rede; [...] extrativistas pescadores que exerçam essa
atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros
e faiscadores (BRASIL, 2006).

A delimitação legal do conceito de agricultor familiar combina como critérios
o tamanho da propriedade, predominância da mão-de-obra e gestão familiar da
unidade produtiva. Tal delimitação, como não poderia deixar de ser, é abrangente
o suficiente para incluir a diversidade de situações existentes no país.
Visando cumprir sua missão, seguindo seus princípios e objetivos, a Cresol tem
atuado como agente financeiro do PRONAF. Criado em 1996, o PRONAF faz parte
das políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar.

A Cresol Turvo
A Cresol Turvo, local onde foi desenvolvida a pesquisa, tem 12 anos de
funcionamento. A cooperativa conta com adesão de aproximadamente 80% dos
agricultores que trabalham no município e é responsável por aplicar em torno de
75% de todo o crédito para agricultura familiar.
Além das linhas de crédito, a cooperativa oferece produtos e serviços, tais
como: recebimentos de títulos e convênios, cheque especial, cartão de crédito,
seguros, pagamento de benefícios, recarga de celulares e outros.
No início das atividades na Cresol Turvo, as operações de crédito estavam limitadas
a aproximadamente quatro linhas. Hoje a cooperativa oferece aos seus cooperados
mais de 30 opções de financiamentos, com juros, prazos e condições diversas.
Nos últimos anos a cooperativa ampliou sua oferta de produtos e serviços financeiros,
isso alavancou os negócios da unidade, conforme mostra o quadro a seguir.
Descrição

Ano 2006

Ano 2007

Ano 2008

Ano 2009

873

1018

1149

1151

Depósitos (R$)

917.000

1.404.000

1.632.000

2.041.000

Patrimônio (R$)

918.000

1.241.000

1.428.000

1.444.000

5.391.000

7.696.000

8.136.000

8.214.000

9

9

12

12

Nº de Cooperados

Carteira de crédito (R$)
Nº de Funcionários e diretores

Quadro 1 - Evolução de operações financeiras, número de cooperados e de funcionários da Cresol Turvo. Fonte:
Cresol Turvo, abril, 2009.
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O Sistema Cresol é formado por 76 cooperativas singulares (CRESOL, 2009),
possui aproximadamente 65 mil associados, que são pequenos agricultores.
Atualmente, na unidade Turvo, são 1200 associados. Destes, 792 utilizam ou
utilizaram créditos do PRONAF nos últimos anos.

Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar
(PRONAF)
Segundo a Secretaria Nacional da Agricultura Familiar (SAF) (MDA,2009), o
PRONAF tem por objetivo:
“promover o desenvolvimento do meio rural por intermédio
de ações destinadas a implementar o aumento da capacidade
produtiva, a manutenção e geração de empregos e a elevação da
renda, visando à melhoria da qualidade de vida e o exercício da
cidadania pelos agricultores familiares.”

O Programa é estruturado em parceria com órgãos e entidades públicas e
privadas e com os agricultores familiares e suas organizações. No âmbito nacional,
as questões relacionadas ao crédito do PRONAF são definidas pela Secretaria de
Agricultura Familiar do Ministério de Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA), pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN). Nas unidades da federação, atua através de uma
Secretaria Executiva vinculada aos governos estaduais e com os Conselhos
Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) ou equivalente. Nos
municípios os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável
(CMDRS) são seus fóruns de controle social.
O PRONAF adota uma gestão social como base de suas ações. Ao municipalizar
a sua atuação, os agricultores e suas famílias tornam-se os verdadeiros atores
do Programa, gerando as demandas e as soluções necessárias à realização de
seus objetivos.
Os beneficiários do programa devem ser agricultores familiares, sejam eles
proprietários, assentados, posseiros, arrendatários, parceiros ou meeiros que
utilizem mão-de-obra familiar e que tenham até dois empregados permanentes.
Além disso, não devem deter áreas superiores a quatro módulos fiscais1, e 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.
As principais ações do PRONAF são promover negociações de políticas públicas
com órgãos setoriais, o financiamento de infra-estrutura e serviços nos municípios,
o financiamento da produção da agricultura familiar e a profissionalização dos
agricultores familiares.
1 No município de Turvo um módulo corresponde a 18 hectares de terra
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Outra linha de PRONAF importante para a agricultura é o PRONAF Infra-Estrutura
e Serviço. É uma linha de apoio financeiro do Governo Federal, com recursos
não reembolsáveis, em parceria com os governos municipais, que implementa
as prioridades do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e aprovado pelos
Conselhos Municipais de Desenvolvimento, nas áreas de infra-estrutura pública e
serviços de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar.
O PRONAF financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos
agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa possui as
mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas de
inadimplência entre os sistemas de crédito do País.
Além das formas convencionais de financiamento do PRONAF, que variam de
acordo com o limite financiado e, consequentemente, a taxa de juros praticada, o
Programa dispõe de linhas específicas. Cada linha busca atender às especificidades
do público a qual é dirigida. Dentre elas as mais utilizadas são:
a) Custeio - destina-se ao financiamento das atividades agropecuárias e
de beneficiamento ou industrialização de produção própria ou de terceiros
agricultores familiares enquadrados no PRONAF.
b) Investimento - destinado ao financiamento da implantação, ampliação ou
modernização da infra-estrutura de produção e serviços, agropecuários ou não
agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas.
c) Microcrédito Rural - destinado aos agricultores de baixa renda, permite o
financiamento das atividades agropecuárias e não agropecuárias.
d) PRONAF Mais Alimentos - financiamento de propostas ou projetos de
investimento para produção de arroz, aves, café, caprinos, feijão, frutas, gado de
corte, leite, ovinos, mandioca, milho, olerícolas, suínos e trigo.

População e amostra da pesquisa
A população ou universo da pesquisa é composto de 792 associados da Cresol
Turvo que utilizaram crédito do PRONAF no período de 2005 a 2008. O tamanho da
amostra foi de 89 agricultores, determinada conforme Barbeta (2003), com nível
de significância de 0,10. A seleção dos membros da população para formação da
amostra foi realizada pelo método de amostragem aleatória simples, utilizando-se
do programa Microsoft Excel.
Aos participantes da amostra foi aplicado um questionário, na forma de
entrevista, no período de 20 de agosto a 20 de setembro de 2009, quando foram
realizadas visitas às propriedades rurais dos componentes da amostra.
Em relação às limitações da pesquisas, estas relacionadas ao tempo, ao método
e tipo de questionário. Ao tempo porque o tema exige um aprofundamento, pois
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é muito amplo. Ao método porque se limitou em estudar a eficácia do PRONAF no
referido município e poderia ter sido mais abrangente. Ao tipo de questionário,
que da forma como é aplicado podem surgir diferentes interpretações.
Também em relação aos objetivos do PRONAF, enquanto política pública,
sob a responsabilidade de outros agentes. Dessa forma, não foram avaliados a
aplicabilidade e resultados proporcionados pelo PRONAF infraestrutura rural,
referentes a recursos repassados aos governos municipais para melhoria nas áreas
rurais, o qual contribui na logística de transporte de produtos das propriedades.

Apresentação e análise dos dados
Localizado na região central do Paraná, o município de Turvo possui uma das
maiores reservas nativas de Pinheiro do Paraná (Araucária Angustifólia). Criado
através da Lei Estadual n° 7.576 de 12 de maio de 1982, foi instalado oficialmente
em 01 de fevereiro de 1983, sendo desmembrado do município de Guarapuava.
Possui dimensão territorial de 925,6 mil km².
Segundo o IBGE (2009), os aspectos econômicos e sociais do município que
podem ser destacados no ano 2007 são: PIB de R$104 milhões, PIB per capita de
R$7 mil. O PIB municipal é constituído pela agropecuária, indústria e serviços. A
agropecuária responde por 16%, com destaque para a produção de leite, soja e
milho que são as principais atividades do município. A indústria responde por
39%, com destaque para a indústria de papel papelão, madeira e alimentos e 45%
restantes cabem ao setor de Serviços.
O município de Turvo tem características agrícolas na maioria de seu território,
condições climáticas favoráveis, preservação do meio ambiente e solos férteis
favoráveis à produção. Grande parte da produção é utilizada na alimentação, por
isso o destaque da agricultura familiar neste município. Portanto, o município de
Turvo quase na sua totalidade é de agricultores familiares. As principais culturas
no município são: culturas de verão (milho, soja, feijão e arroz sequeiro) e culturas
de inverno (trigo, cevada e aveia).
A pesquisa demonstra a realidade das pequenas propriedades rurais de
associados da Cresol Turvo que acessaram o PRONAF, a partir do ano de 2005 até
o ano de 2008, na visão dos responsáveis pela unidade familiar.
A pesquisa mostrou que as propriedades que acessaram o PRONAF no período
analisado são unidades familiares, possuem área de terra que varia entre cinco e 50
hectares. As linhas ou modalidades de financiamento utilizadas foram o PRONAF
Custeio e PRONAF Investimento. Em proporção, todos os anos a Cresol Turvo
disponibilizou para o PRONAF Custeio 60% e para o PRONAF Investimento 40%.
Segundo os respondentes, os recursos financeiros liberados pelo programa
atenderam as expectativas, pois contribuiu para a melhoria da unidade familiar.
Dentre os avanços citados, 92% das pessoas responderam que houve aumento da
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produtividade e consequentemente o aumento na renda. Isso segundo eles, só foi
possível porque tiveram acesso a novas tecnologias que puderam ser incorporadas
na propriedade, aumentando a qualidade e a produção.
Verificou-se também que todos os entrevistados são proprietários, ou seja,
responsáveis pela unidade familiar, residem na propriedade com a família e já
contam com uma vasta experiência na atividade, pois 100% respondeu que
desenvolve atividades rurais há mais de 11 anos.
Observa-se que a educação é considerada importante pelos gestores das
unidades familiares, pois 47% estudaram pelo menos cinco anos, ou seja,
concluíram as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental, 23% concluíram o
Ensino Fundamental, 15% têm o Ensino Médio incompleto e 15 % concluíram
o Ensino Médio. Isso sugere que o apoio de políticas públicas voltadas para a
agricultura familiar, como o PRONAF, contribuem para fixação do homem no
campo, o qual pode ter acesso à educação sem precisar mudar-se com a família
para a cidade. Os anos de estudo, podem ser visualizados no gráfico abaixo.

Gráfico 1 – Anos de Estudo dos gestores das unidades familiares do município de Turvo.
Fonte: Pesquisa sobre a eficácia do PRONAF, 2009.

Verificou-se que 54% das famílias agricultoras possuem três trabalhadores.
Outras 38% possuem de três a cinco trabalhadores por unidade familiar e apenas
8% possuem mais de cinco trabalhadores. Portanto, todos os trabalhadores
fazem parte da família.
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Gráfico 2 - Número de pessoas que trabalham na propriedade. Fonte: Pesquisa sobre a eficácia do PRONAF, 2009.

Todas as propriedades pesquisadas possuem mais de uma fonte de renda.
A atividade que se destaca é a produção leiteira, pois 53% dos entrevistados
sobrevivem ou tem parte da renda oriunda dessa atividade. Outras atividades
que contribuem para a renda das unidades familiares são: a atividade agrícola
(23%), aposentadorias (8%) e outras atividades (8%) como artesanato e de
produtos produzidos na propriedade (ovos, queijo, etc), como se pode observar
no Gráfico 3.
Há atividades desenvolvidas na propriedade que não geram renda, servem
somente para o sustento da família, como o feijão, o arroz e a mandioca. Isso é
importante porque ele reduz custos com alimentação ou outro produto, ou seja,
ele não vai gastar parte da renda com o alimento que é produzido na propriedade
para seu sustento.

Gráfico 3 - Fonte de renda das propriedades. Fonte: Pesquisa sobre a eficácia do PRONAF, 2009.
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Segundo os respondentes, a evolução na renda anual da unidade familiar teve
uma grande melhora, como é apresentado no quadro a seguir.

Ano
2005
2006
2007
2008

Renda anual (em mil reais)
Até 5 Acima de 5 até 10 Acima de 10 até 15
31%
23%
15%
0%
39%
23%
0%
15%
46%
0%
0%
23%

Acima de 15
31%
38%
39%
77%

Quadro 2 – Evolução da renda nas propriedades rurais no período de 2005 a 2008. Fonte: Pesquisa sobre a eficácia do
PRONAF, 2009.

A melhoria na renda é verificada durante todo período analisado. Observa-se
que no período de 2006 ao 2008, nenhuma propriedade possuía renda de até
R$5.000,00, mas acima disso. Houve uma evolução muito positiva porque no início
do período analisado 31% das propriedades possuía renda nesse patamar.
O interessante é que a partir do segundo ano, verifica-se que ocorreu um
aumento na renda, com deslocamento gradativo para patamares mais elevados,
com consequente redução das rendas menores, chegando no último ano a extinção
das duas primeiras faixas de renda estabelecidas na pesquisa, concentrando-se na
faixa acima de R$15.000,00.
Para mostrar claramente a evolução da renda, os gráficos 4 e 5 mostram
o início e o final do período analisado. Pelo crescimento gradativo da renda
apurado na pesquisa, pode-se inferir a eficácia do PRONAF para as unidades
familiares do município de Turvo, uma vez que a melhoria de renda é um dos
objetivos do programa.

Gráfico 4 - Renda em 2005. Fonte: Pesquisa sobre a eficácia do PRONAF, 2009.
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Gráfico 5 - Renda em 2008. Fonte: Pesquisa sobre a eficácia do PRONAF, 2009.

Considerações finais
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)
constituído por recursos para crédito rural, criado para beneficiar pequenos
agricultores, causou impacto considerável na agricultura familiar nos últimos
anos. Por esse motivo ele deve ser permanentemente revisto, avaliado e
aperfeiçoado para que não perca sua característica original de proteger de
forma eficiente um segmento da população rural que tem uma importante
participação na vida nacional.
Diante dos resultados da pesquisa, pode-se concluir que o PRONAF atende
unidades familiares que têm em sua constituição quatro a cinco pessoas, todas
residindo na propriedade. Os gestores possuem no mínimo dois anos de estudo e
experiência na atividade rural.
A pesquisa mostra que no período analisado apenas 4% dos respondentes
declararam que alguém da família saiu da propriedade para se dedicar
a outra atividade e também apresenta uma visível evolução da renda nas
propriedades. Embora o estudo tenha escolhido como universo da pesquisa
os associados da Cresol que utilizaram créditos do PRONAF, e não tenha
pesquisado unidades familiares que não tiveram acesso ao programa para se
fazer um comparativo, a pesquisa revela que o programa indiscutivelmente
contribui para a fixação do homem no campo, com utilização de mão-deobra familiar e melhoria de renda.
Com relação aos objetivos, conclui-se que os mesmos foram alcançados,
pois no decorrer do trabalho foram identificadas as políticas agrícolas voltadas
à agricultura familiar.
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A partir da análise da utilização do crédito rural do PRONAF pelos associados
da Cresol Turvo, conclui-se que as propriedades se desenvolveram e assim
proporcionaram aos associados melhores condições de vida e renda.
Os respondentes acrescentaram que a Cresol tem desempenhado um papel
muito importante, possibilitando o acesso ao crédito aos agricultores familiares.
Por outro lado, os pesquisados disseram que lhes falta apoio na parte de assistência
técnica, tanto da produção, quanto da gestão da propriedade, principalmente na
comercialização.
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A contribuição do Sistema Cresol para o
desenvolvimento da agricultura familiar no
município do Verê/PR
Pablo José Guancino
Hugo Chu Chun Wei

Desde o nascimento da primeira escola econômica, no século XVIII, nota-se
o diferencial existente por parte do Estado, no sentido de beneficiar, através de
suas ações, a grande agricultura em detrimento da pequena agricultura. Até a
chamada Revolução Verde, ocorrida em meados de 1960, a agricultura familiar
brasileira era baseada na produção para subsistência, onde as unidades familiares
produziam para seu sustento e o excedente era comercializado basicamente
para aquisição de gêneros alimentícios que não eram produzidos localmente. O
acesso a políticas de incentivo, como o crédito, era praticamente inexistente para
a parcela de pequenos produtores rurais.
Com a Revolução Verde o panorama agrícola nacional sofreu fortes mudanças.
O Estado, por forte pressão do setor industrial e também pelo fácil acesso ao crédito
externo, passou a liberar altos valores a título de empréstimos para a agricultura,
visando a ampliação da área agricultável e o acesso a tecnologias avançadas que
permitiam aumentar a produtividade, abrindo a possibilidade de ampliação dos
ganhos obtidos no mercado.
Porém, a liberação do crédito estava condicionada a alguns fatores, como a
aquisição de insumos modernos, máquinas e implementos agrícolas fabricados
pelas indústrias de bens de capital que, cabe mencionar, encontravam-se com
capacidade produtiva ociosa, devido à demanda reduzida com relação aos seus
produtos (DESER, 1993).
Em meados da década de 60 e toda a década de 70, o Brasil gozou desses
recursos, financiando a modernização da agricultura e mudando o panorama
agrícola nacional, tornando o setor agrícola totalmente dependente do setor
industrial, pois não se cultivava a lavoura sem o uso de agrotóxicos, sementes
selecionadas e implementos modernos. A agricultura familiar ficava ainda mais
à margem do desenvolvimento, pois para acompanhar essa modernização no
campo necessitava de altos investimentos, enquanto o crédito estava limitado aos
grandes proprietários. Em tal contexto, uma expressiva parcela dos agricultores
familiares deixou suas terras, colaborando com o grande êxodo rural ocorrido na
época. (DESER, 1993).
Cabe ressaltar que aqueles que tiveram acesso ao crédito acabaram
encontrando dificuldades posteriormente, pois a partir da década de 80 e até
meados da década de 90, o setor agrícola entrou em crise, como reflexo da crise na
economia nacional, que não conseguindo pagar os empréstimos externos, passou
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a cobrar altas taxas de juros do crédito rural. Por sua vez, os agricultores familiares
começaram a perder suas terras, aumentando a legião de sem-terra e favelas nas
cidades. A herança de dependência tecnológica e sem agregação de renda fixa
torna o cenário agrícola da época em um dos piores da história (DESER, 1993).
A partir de 1995, o Estado muda minimamente a lógica que vinha sendo
implantada com relação à concessão do crédito agrícola, criando o Pronaf Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, configurandose como o primeiro a destinar linhas de crédito especificamente voltadas à
implementação de uma política de desenvolvimento rural para agricultura familiar
no Brasil, além de inserir esse segmento nos serviços ofertados pelo Sistema
Financeiro Nacional.
A partir de então começou a despontar com mais intensidade os incentivos por
parte do Estado para esta faixa da população rural, que por muito tempo esteve às
margens do processo de desenvolvimento. A expressão “agricultura familiar” tornouse então mais conhecida face a “nova” atenção a que o governo passou a lhe dedicar.
No intuito de buscar a melhor alternativa de acesso e operacionalização do
crédito rural através do Pronaf e visando facilitar aos agricultores familiares o acesso
aos serviços financeiros, constituem-se em 1995 as cinco primeiras cooperativas
do Sistema Cresol de Crédito Rural com Interação Solidária. Tal sistema traz na
bagagem a experiência adquirida na estruturação dos Fundos de Créditos
Rotativos1 (FCR’s). Esses Fundos eram repassados aos agricultores familiares para
que eles desenvolvessem projetos em suas propriedades que possibilitassem a
melhorias e que estas se refletissem na qualidade de vida das famílias.
Na lógica de que não é apenas de crédito que o agricultor familiar necessita,
o Sistema Cresol articula-se com outras entidades e organizações da agricultura
familiar, como Sindicatos, Casas Familiares Rurais e ONG’s, buscando conjuntamente
o amplo desenvolvimento da classe com vistas à sustentabilidade (CRESOL, 2002).
Assim, a pesquisa buscou destacar a importância para o agricultor
familiar do fornecimento de crédito rural através do Sistema Cresol, mais
especificamente para aqueles localizados no município de Verê/PR, ressaltando
que tal possibilidade se efetivou através da implantação das linhas do Pronaf,
estabelecidas pelo Governo Federal.

Os primeiros tratados sobre a questão agrária
No século XVIII nasceu a primeira escola econômica, fundada pelo médico
francês François Quesnay, segundo o qual o setor agrícola é responsável pela
riqueza da nação, ou mais especificamente, somente a terra é capaz de gerar o
excedente (riqueza) responsável pelo sustento das classes que compõem a nação.
1 Recurso a fundo perdido, disponibilizado por uma instituição religiosa alemã (MISEREOR) às organizações
da agricultura familiar do Sudoeste e Centro Oeste do Paraná para serem repassados aos agricultores familiares
dessa região de forma rotativa, recebendo de um e repassando a outro agricultor.
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Nesta perspectiva, ele destacava a importância do papel governamental, no sentido
de que fossem tomadas medidas políticas que incentivassem a agricultura, dentre
as quais destacou: uma reforma tributária que desonerasse o produtor rural; um
maior investimento em infraestrutura que facilitasse, por exemplo, o escoamento
da produção, dentre outras.
No conjunto, todas as medidas tinham por objetivo assegurar uma redução
dos custos enfrentados pelo produtor rural e um aumento da capacidade do
mesmo para realizar os adiantamentos produtivos, o que, portanto, levanta a
questão da importância para o agricultor da disponibilidade de capital (crédito)
para investimento a fim de ampliar as possibilidades de retorno da produção.
A despeito da preocupação fisiocrática com a agricultura, cabe, no entanto,
enfatizar que a referida escola destacou que a atenção do governo deveria estar
voltada para o grande produtor rural (grande arrendatário), haja vista que era este
o indivíduo capaz de cultivar a terra de forma eficiente, permitindo, deste modo a
geração do excedente.
Em 1758, Quesnay publicava o “Quadro Econômico dos Fisiocratas”, defendendo
ser a agricultura a única fonte de produção de riquezas. Em sua tese ele afirmava
que o agricultor, produzindo mais do que o necessário para a sua sustentação,
estaria gerando excedentes que sustentariam as demais classes econômicas. Mas
segundo Quesnay, somente a classe produtiva era capaz de gerar novas riquezas,
enquanto as demais apenas podiam transformar as riquezas já existentes
Nessa época já se evidenciava a importância do Estado enquanto definidor
de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura, visto que, se
desviadas as prioridades do Estado desse foco, a economia da nação tenderia a
sofrer consequências graves. Segundo Quesnay, em uma crise, a prioridade de
atendimento são para as necessidades primárias, dentre elas a alimentação, por
exemplo, que tem sua produção na agricultura. As necessidades complementares,
bem como o consumo de artigos de luxo, tendem a ser deixadas de lado. Desta
forma, a nação que não tem na agricultura seu principal foco, tende a sofrer
grandes problemas econômicos e sociais.
Com relação à cobrança de impostos por parte do Estado, os mesmos devem
acontecer sempre em benefício da agricultura, procurando-se diminuir a cobrança
de impostos indiretos, pois estes recairiam sobre a classe produtiva, reduzindo
a sua possibilidade de investimentos e, consequentemente prejudicando o
aumento da renda da classe geradora da riqueza da nação.
Quesnay focalizou ainda a questão da grande propriedade como melhor
alternativa ao desenvolvimento do setor agrícola, observando que o custo para
a manutenção de uma pequena propriedade administrada por camponeses
era muito alto, e o retorno da produção tendia a ser menor do que o de uma
propriedade administrada por arrendatários ricos, que tinham capacidade de,
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além de produzir, procurar meios para melhorar a produtividade. Segundo ele,
as terras cultivadas por pequenos proprietários exigiam mais homens e mais
despesas e os lucros eram então mais limitados.
Outra máxima de Quesnay enfocava que um homem pobre, que com seu
trabalho apenas tira da terra gêneros de pouco valor como batatas, trigo preto
e castanhas, e que se alimentava com eles, que não comprava nem nada vendia,
apenas trabalhando para si próprio, vivia na miséria. Ele e a terra que cultivava
nada rendiam ao Estado.

A questão agrária no Brasil
No Brasil, o grande latifúndio se originou com a própria forma de concessão
de terras feita no período colonial - grandes extensões de terras (sesmarias) para
que sus proprietários produzissem produtos coloniais de exportação – primeiro
a cana-de-açúcar e depois o café. A parte da população que não se configurava
nesta condição de grande produtor, ocupava pequenas áreas, haja vista que havia
grande quantidade disponível (PRADO JR. [1960], 2000).
Com o fim do tráfico de escravos, o governo brasileiro enfrentou carência de
mão-de-obra. Para solucionar o problema, patrocinou a vinda de imigrantes para
o Brasil, principalmente italianos. A fim de impedir o acesso destes estrangeiros
à terra própria, criou-se a Lei das Terras (1850) que só permitia o acesso a terras
não ocupadas através da compra, o que garantiu a configuração do setor agrário
tal como estava colocado – grande latifúndio e economia de subsistência. Assim
seguiu-se ao longo dos anos a manutenção desse modelo de estrutura fundiária,
para o fim a que se destinava - fornecimento em larga escala de produtos primários
aos mercados internacionais (PRADO JR., [1960], 2000).
Do Brasil Colônia até os dias atuais grandes modificações ocorreram, dentre
as quais pode-se citar o crescimento demográfico, a diversificação das atividades
econômicas, incluindo o setor industrial, e o consequente progresso urbano. Por
outro lado, a forma como se trabalhou a questão agrária no Brasil continuou a
garantir que uma pequena parte da população ficasse com a maior quantidade
de terras, enquanto a maioria ficava com uma pequena parte, na qual a produção
esteve fundamentalmente voltada para a chamada agricultura de subsistência e
fornecimento de mão-de-obra barata aos grandes proprietários.
A partir da década de 60, a agricultura assumiu uma nova configuração, exigindo
aumentos crescentes de produtividade para fazer frente à necessidade colocada
pelo desenvolvimento industrial vivido pelo país, enfocando sua estratégia em
alguns eixos, quais sejam: assegurar produtos de subsistência baratos, liberar
mão-de-obra ao setor industrial, adquirir máquinas, equipamentos e insumos
fornecidos pela indústria de meios de produção destinados à agricultura, produzir
matérias-primas necessárias ao desenvolvimento da indústria processadora de
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produtos agrícolas, promover a agroindustrialização do país, além de produzir
excedentes exportáveis para fazer frente aos compromissos internacionais,
principalmente a partir de meados da década de 70, quando as exportações de
produtos agrícolas desempenharam um papel indispensável para o equilíbrio da
balança de pagamentos do país (DESER, 1993).
Da área agrícola total, em 1950, 85% dos estabelecimentos rurais brasileiros
ocupavam 17% da área total, enquanto que 9% dos estabelecimentos ocupavam
75% da área. Isso mostra a alta concentração da propriedade rural em nosso
país em meados do século. Tais dados não tiveram mudanças significativas no
decorrer dos anos, chegando em 1995/1996 a estar nas mãos de 16% dos grandes
estabelecimentos rurais 63% da área total, enquanto que os outros 37% de área
estavam distribuídos entre o restante dos estabelecimentos médios e pequenos
(PRADO JR., [1960], 2000).

Caracterização da agricultura familiar
A expressão agricultura familiar ganhou força no Brasil principalmente a partir
da segunda metade da década de 90, através da criação do Pronaf e das linhas
de crédito destinadas especificamente para o fortalecimento e desenvolvimento
da agricultura familiar.
Como destacado por SCHNEIDER (2003), de meados de 1950 até o final da
década de 1960, essa categoria era conhecida como campesinato, na qual se
englobavam arrendatários, pequenos proprietários e parceiros dos grandes
latifundiários. Nessa época eram poucos os casos de pequenos proprietários
donos de seus pedaços de terra.
A partir da década de 1970, os proprietários de pequenos lotes passaram a
ser chamados de “pequenos produtores”. Essa mudança deveu-se ao fato de o
Estado fazer frente aos movimentos políticos ligados ao campesinato e, ao mesmo
tempo, ao fato de no período estar acontecendo um processo de modernização
agrícola, necessitando-se dar uma nova denominação a tais produtores. Na década
de 1980 acrescentam-se ao conceito de pequeno produtor os termos “integrado”
e “excluído”, sendo que o primeiro seria o produtor ligado a uma agroindústria
e ao mercado consumidor e o segundo aquele que ficou fora do processo de
modernização.
Em 1994 a FAO - Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação,
publica em conjunto com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) uma pesquisa que tinha como objetivo definir diretrizes para um “modelo
de desenvolvimento sustentável”, sugerindo uma nova forma de classificação
dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, baseando-se para tanto em
dois modelos. De um lado, os estabelecimentos patronais, que teriam como
características, a completa separação entre gestão e trabalho, os quais mostravam
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a ênfase na especialização produtiva e no uso do trabalho assalariado. De outro
lado, apareceria em substituição à pequena propriedade, a agricultura familiar,
tendo como característica a relação íntima entre trabalho e gestão, relação de
trabalho conduzida pelos proprietários, diversificação na produção e utilização de
trabalho assalariado em caráter complementar (SCHNEIDER, 2003).

Políticas públicas relacionadas à agricultua a partir da
década de 90
Em 1990, com o início do governo de Fernando Collor, os recursos para o
crédito, que já estavam escassos em função do aumento da inadimplência
agrícola e da recessão vivida pelo país, foram reduzidos ainda mais pelo Plano
Collor I. O sequestro dos recursos financeiros e a correção dos financiamentos
mais elevada que o aumento dos preços mínimos gerou dificuldades até mesmo
para os agricultores iniciarem as atividades de colheita (BITTENCOURT, 2003).
Em agosto do mesmo ano o governo anunciou as Diretrizes de Política
Econômica para a Agricultura, plano que englobava uma nova política de
investimentos, de preços, um programa de competitividade agrícola e de
regionalização da produção.
Como o intuito do governo era reduzir a intervenção do Estado na agricultura,
mesmo porque não existiam recursos para a manutenção de estoques reguladores
de preços, a safra 1990/1991 além de ter uma queda significativa na produção,
enfrentou também uma queda nos preços. Dentro dessa nova política agrícola,
vários órgãos criados durante a década de 70 (milagre brasileiro) foram extintos
ou incorporados a outros, a citar: Cibrazem (Companhia Brasileira de Armazéns),
CFP (Comissão de Financiamento da Produção), Embrater (Empresa Brasileira de
Assistência Técnica e Extensão Rural), dentre outros (GRAZIANO, 1996).
A partir de 1994, com relação ao crédito para pequenos agricultores, nota-se
o início de algumas mudanças na política agrícola brasileira. Segundo MATTEI
(2001),dois fatores foram decisivos para mudar o curso da história:
“Por um lado, as reivindicações dos trabalhadores rurais, que
começaram a ter voz já na Constituição de 1988 e ganharam
destaque nas famosas “Jornadas Nacionais de Luta” da primeira
metade da década de 90, e por outro os estudos realizados
pela FAO e INCRA, definindo com maior precisão conceitual a
agricultura familiar, estabelecendo um conjunto de diretrizes que
deveriam nortear a formulação de políticas para esse segmento
específico (MATTEI, 2001, p. 02).

Em 1994, no Governo de Itamar Franco, foi criado então o Provap - Programa
Nacional de Valorização da Pequena Produção Rural, operando basicamente com
recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social),
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que tinha como objetivo destinar um volume de crédito com taxas de juros mais
acessíveis aos pequenos agricultores. Vale frisar que ainda nessa época os pequenos
agricultores eram enquadrados como “mini-produtores” pelas normas do Manual
de Crédito Rural do Ministério da Agricultura, o que fazia com que tivessem que
disputar recursos com os grandes proprietários, que historicamente foram os
principais beneficiários das linhas de crédito rural destinadas pelo governo.
Em 1995, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, esse programa sofreu
algumas reformulações e em 1996 o Provap deu lugar ao Pronaf. Desse ano
em diante, o programa se firmou e ainda se mantém como a principal política
pública do Governo Federal para apoiar os agricultores familiares. No referido
ano somente as ações relativas ao crédito de custeio foram implementadas. A
ampliação do programa para as áreas de investimento, infra-estrutura e serviços
municipais, capacitação e pesquisa, só ocorreram a partir de 1997, quando o
Pronaf ganhou maior dimensão e passou a operar de forma integrada em todo o
território nacional (CAZELLA, MATTEI, SCHNEIDER, 2003).

Considerações sobre o PRONAF
O Pronaf é um programa que visa o fortalecimento da agricultura familiar,
mediante apoio técnico e financeiro, para promover o desenvolvimento rural
sustentável. Seu objetivo consiste em fortalecer a capacidade produtiva da
agricultura familiar; contribuir para a geração de emprego e renda nas áreas rurais
e melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares.
Do ponto de vista operacional, o Pronaf apresenta, atualmente, cinco
grandes linhas de atuação: a) Financiamento da produção; b) Financiamento
de infraestrutura e serviços básicos; c) Capacitação e profissionalização dos
agricultores familiares, conselheiros municipais e equipes técnicas responsáveis
pela implementação de políticas de desenvolvimento rural; d) Financiamento de
pesquisa e extensão rural; e) incentivo para o abastecimento da merenda escolar
através de produtos oriundos da agricultura familiar.
Em relação à delimitação do público alvo, o programa atende especificamente
os agricultores familiares caracterizados a partir dos seguintes critérios:
1. Possuir pelo menos 80% da renda familiar originária da atividade agropecuária;
2. Explorar a terra na condição de proprietário, meeiro, parceiro ou
arrendatário;
3. Utilizar mão-de-obra exclusivamente familiar, podendo, no entanto,
manter até dois empregados permanentes;
4. Residir no imóvel ou aglomerado urbano próximo;
5. Possuir renda familiar anual de até R$ 110.000,00.
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As fontes de financiamento foram ampliando-se, sendo que, além do BNDES,
principal fonte de recursos até 1996, o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador)
assumiu este lugar. Citamos também os FNE (Fundos Constitucionais do Nordeste)
e do FCO (Fundos Constitucionais do Centro-Oeste), as verbas vindas do Tesouro
Nacional, alocadas no Orçamento Geral da União, a Exigibilidade Bancária (percentual
dos recursos captados pelos bancos comerciais e depositados no Banco Central) e
mais recentemente recursos dos Bancos Cooperativos, como Sicredi e Sicoob.
Baseado em estudo realizado no âmbito do convênio FAO/INCRA2, em 1999,
categorizou-se os agricultores familiares, permitindo que as regras do PRONAF3
fossem mais adequadas à realidade de cada segmento social, sendo que os
encargos financeiros visam auxiliar mais as parcelas com menores faixas de renda
e em maiores dificuldades produtivas4.
No Pronaf Custeio, quando o agricultor demanda até R$ 5 mil, a taxa de juros é
1,5% ao ano (a.a.); mais de R$ 5 mil até R$ 10 mil, juros de 3% a.a.; mais de R$ 10 mil
até R$ 20 mil, juros de 4,5% a.a.; e acima de R$ 20 mil até R$ 40 mil, juros de 5,5% a.a.
No Pronaf Investimento, quando o agricultor demanda até R$ 7 mil, a
taxa de juros é 1% a.a.; acima de R$ 7 mil até R$ 18 mil, juros de 2% a.a.;
mais de R$ 18 mil até R$ 28 mil, juros de 4% a.a.; acima de R$ 28 mil até R$
36 mil, juros de 5% a.a.
Na linha Pronaf Mais Alimentos, o agricultor familiar pode obter financiamento
de até R$ 100 mil, para projetos de investimento destinados à produção de
açafrão, arroz, café, centeio, feijão, mandioca, milho, sorgo e trigo e para
apicultura, aquicultura, avicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite,
caprinocultura, fruticultura, olericultura, ovinocultura, pesca e suinocultura, a uma
taxa de juros de 2% a.a.
Para os assentados da Reforma Agrária, o Pronaf Custeio tem um limite de até
R$ 5 mil por safra, efetuadas em até três operações a uma taxa de juros de 1,5%
a.a. No Pronaf Investimento o limite é de R$ 20 mil, mais 1,5 mil para assistência
técnica a uma taxa de juros de 0,5% a.a, com 44% de bônus de adimplência para
o pagamento em dia.
Outras linhas de crédito relacionadas ao Pronaf estão disponíveis, como o Pronaf
Mulher, Eco e Agroecologia, o Pronaf Agroindústria, Semiárido, Jovem e Floresta.
Os recursos aplicados no Pronaf tiveram um rápido crescimento desde a sua

2 Um primeiro estudo da FAO/INCRA (1994), já citado no trabalho, constitui-se em importante referencial
para classificação quantitativa dos estabelecimentos considerados familiares.
3 Anualmente são editados os Planos de Safra, elencando as especificações necessárias para o enquadramento
do agricultor familiar em determinado grupo. Os dados são para a Safra 2009/2010.
4 Para maiores detalhes sobre enquadramento, limites e demais dados, ver o Plano de Safra da Agricultura
Familiar Safra 2004/2005 disponível no site: www.pronaf.gov.br.
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criação até a safra 1999/005, quando atingiram pouco mais de R$ 2,1 bilhões6,
patamar que se manteve até a safra 2002/03. Na safra 2009/2010, o valor se elevou
531% em relação à 2002/03, passando para R$ 15 bilhões.
O PRONAF significou uma grande conquista para os agricultores familiares,
pois ampliou o acesso ao crédito e contribuiu para o reconhecimento social da
importância da agricultura familiar, além de ser o mecanismo mais eficaz de
política pública para a o setor no momento.
As constantes transformações e melhorias que o programa sofreu desde a sua
constituição contribuíram para ampliar sua atuação e adaptá-lo às especificidades
da agricultura familiar. Entre os avanços podemos citar a redução e fixação das taxas
de juros nos financiamentos; o estímulo à produção orgânica e agroecológica; o
apoio as atividades que agregam mais renda; o cadastro da agricultura familiar; a
simplificação das garantias para o crédito e o estímulo e apoio à constituição de
sistemas cooperativos de crédito.
Por outro lado, vemos que um dos principais entraves vivenciados pela
agricultura, e principalmente pela pequena agricultura, se arrasta há tempos, já
que como destacou a Escola Fisiocrática, a ênfase na grande propriedade agrícola
tem sido uma constante. Evidenciou-se tal fato, desde os estudos de Quesnay
(1758) realizados na França, e a situação de privilégio aos grandes produtores
tem se estendido até os dias atuais, pois vemos a agricultura patronal sendo
beneficiada com maior evidência nos planos de governo, a exemplo dos recursos
disponibilizados, que ano a ano aumentam num percentual mais elevado que os
recursos para a agricultura familiar.
Em relação ao Pronaf, temos ainda o entrave de ser um programa ainda ligado ao
SNCR, enfrentando todos os problemas inerentes ao crédito rural no Brasil. Mesmo
com uma inadimplência baixa, se comparada com os financiamentos destinados
aos grandes produtores, os custos bancários ainda são muito elevados. Os custos
para equalização7 das fontes de recursos dificultam ainda mais os financiamentos
para os agricultores familiares. A falta de assistência técnica aos produtores que
acessam o crédito, principalmente para investimento, ainda é um problema a ser
superado para garantir projetos sustentáveis economicamente e ambientalmente.
O governo federal está tomando algumas medidas que visam melhorar o
programa, a exemplo da destinação de um bom volume de recursos para ser
5 Os dados do PRONAF apresentados referem-se sempre ao ano agrícola (01/07 à 30/06) e não ao ano civil.
Este período retrata os recursos disponibilizados e efetivamente aplicados a cada safra.
6 O Banco de dados da SAF/MDA é atualizado constantemente com informações dos agentes financeiros.
Esta atualização altera dados consolidados dos anos anteriores em função das revisões realizadas pelos bancos
operadores do PRONAF. Portanto, dependendo da data que as informações são coletadas, pode haver pequenas
diferenças em relação aos valores aplicados. Por isso todos os dados sobre recursos aplicados utilizados neste
trabalho foram coletados no dia 18/09/2004, com dados atualizados até 31/07/2004.
7 Recurso destinado para a cobertura do diferencial entre o custo de captação dos recursos aplicados
pelo agente financeiro na realização do financiamento, acrescido dos custos administrativos e tributários, e os
encargos cobrados do tomador final do crédito.
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aplicado na assistência técnica para a agricultura familiar, procurando dessa forma
adequar as políticas agrícolas às necessidades desse público.

Sistema Cresol – história e atuação junto aos agricultores
familiares da região Sul do país
A constituição do Sistema Cresol ocorreu, em grande parte, a partir da
experiência dos fundos de crédito rotativo na região Sudoeste do Paraná, desde o
final dos anos 80 e da necessidade de profissionalizar a gestão desses fundos, visto
que os mesmos enfrentaram problemas de inadimplência, causada principalmente
pela falta de um mecanismo de cobrança formal.
Os fundos rotativos, e posteriormente as cooperativas de crédito,
resultaram da capacidade de organização dos agricultores, estimulados por
suas entidades de representação e assessoria para enfrentar as dificuldades
de acesso ao crédito rural, especialmente a partir da segunda metade dos
anos 80. Pretendia-se constituir uma estrutura local que garantisse o acesso
dos produtores familiares ao financiamento rural e que fosse autônoma ao
sistema de crédito cooperativo convencional, em funcionamento desde a
década de 80. Entendia-se que dessa maneira seria possível garantir, além
do acesso ao crédito rural propriamente dito, também a participação dos
agricultores familiares como sujeitos do processo de constituição e gestão
de um sistema de crédito.
O Sistema Cresol tem como estratégia então, a articulação com diversas
organizações que atuam na promoção da agricultura familiar, quais sejam
associações de produtores, pequenas agroindústrias, casas familiares rurais,
cooperativas, ONGs e sindicatos dos trabalhadores rurais (SCHRODER, 2002).
Atualmente, o Sistema Cresol possui 132 unidades de atendimento singulares
e cerca de 121 mil associados em mais de 450 municípios na sua área de atuação
(dados de agosto de 2009) no Sul do país. São em média, 900 associados por
cooperativa. Sua estrutura é composta pelas cooperativas singulares, integradas
por bases microrregionais de serviços que exercem a função de contabilidade e
apoio operacional às cooperativas singulares e por uma cooperativa central, que é
o órgão de representação política e fiscalizadora das filiadas.
Os recursos captados pelas cooperativas do Sistema Cresol são aplicados
basicamente em quatro blocos, ficando em média 54% aplicado no Sistema
Financeiro, 38% em empréstimos de recursos próprios (a taxa de juros praticada é
igual ou inferior a taxa de juros de mercado), 6% no Ativo Permanente (participação
em coligadas/controladas e Imobilizado) e os outros 2% em outros valores.
Além de administrar os recursos próprios, as cooperativas do Sistema Cresol
repassam aos seus cooperados recursos do Pronaf para Custeio e Investimento. Na
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safra 2007/2008 foram repassados aproximadamente R$ 320 milhões para crédito
do Pronaf Custeio. Para a safra 2009/2010 a previsão é que sejam repassados R$
360 milhões8. Em 1996, o Sistema havia operacionalizado apenas R$ 1,15 milhão
de recursos do Pronaf. Vale ressaltar outro importante programa oficial onde o
Sistema Cresol foi a instituição financeira repassadora de recursos, programa esse
intitulado PSH – Programa de Subsídio à Habitação, onde foram disponibilizados
recursos para a construção de cerca de 3.500 casas para agricultores familiares da
área de abrangência do Sistema no ano de 2009.
As taxas médias de inadimplência do Sistema variam de acordo com as
modalidades de crédito: o crédito pessoal apresenta taxas em torno de 5%, o
crédito rural com recursos próprios de 2,8% e os recursos oficiais (Pronaf) não
ultrapassando 2%. Comparado com os padrões internacionais de inadimplência,
o Sistema Cresol está acima dos mesmos, mas vem evoluindo positivamente
para reduzir esses índices, adequando-os ao aceitável. Tal constatação evidenciase devido principalmente à formalização dos instrumentos de crédito ter sido
ineficiente nos primeiros anos de existência do sistema. Vale ressaltar que os
critérios de provisionamento dos créditos em atraso obedecem aos mesmos
padrões de outras instituições financeiras pertencentes ao SFN.
As cooperativas do Sistema Cresol apresentam custos operacionais reduzidos,
consequência de seu funcionamento em escala bem menor do que os bancos,
constituindo-se de uma estrutura localizada9, com um menor número de associados
e estrutura física mais enxuta e, em função da proximidade social e espacial entre
diretores10 e associados, aplicam-se métodos mais baratos de avaliação do risco
bancário presente nas operações de crédito.
Para compreender a consolidação institucional e a viabilidade econômicofinanceira que o Sistema Cresol tem objetivado proporcionar ao seu quadro
social, optou-se por analisar a contribuição dada pelo Sistema Cresol em uma
comunidade formada quase que exclusivamente por agricultores familiares,
localizada no município de Verê/PR.

A impotância da Cresol para a solidificação da agricultura
familiar: o caso de Verê/PR
Conforme dados do Ministério da Agricultura, 22% dos agricultores familiares
brasileiros estão na Região Sul do país. A região Sudoeste do Paraná é uma região
predominantemente rural, tendo na agricultura familiar seu principal alicerce.
8 Demanda levantada pelo Sistema Cresol para atender o quadro social no crédito de custeio safra 2009/2010.
9 A maioria das cooperativas singulares do Sistema Cresol tem sua área de ação restrita a um pequeno
número de municípios (1 a 5), tendo como recomendação que atuem de forma municipal com postos de
atendimento em municípios vizinhos.
10 Os diretores são eleitos em assembléia para representar o quadro social da cooperativa. São 07
Conselheiros de Administração e 6 Conselheiros Fiscais. As cooperativas não atuam com gerentes, designando,
dentre os 7 conselheiros de administração um ou dois para efetuar a representação diária deste conselho na
cooperativa.
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O município do Verê tem sua base também na agricultura, onde, segundo
o Censo Demográfico de 2000, 69,6% de sua população reside no meio rural,
sendo responsável por 51% do PIB local. São cerca de 1.320 propriedades, sendo
aproximadamente 980 estabelecimentos de agricultores familiares. Destes, cerca
de 75011 são sócios da Cresol, ou seja, 76,5%. Cada estabelecimento familiar possui
em média 16 hectares de terra.
Para o levantamento dos dados utilizou-se questionários com questões
abertas e fechadas, com o objetivo de verificar a contribuição do crédito rural
para o desenvolvimento da agricultura familiar do município. A amostragem da
pesquisa restringe-se a um grupo de 19, de um total de 25 agricultores familiares
da comunidade Nova União, todos associados da Cresol Verê.
No que se refere ao acesso ao crédito, verificou-se que a maioria dos
entrevistados estava excluída do acesso ao crédito, haja vista que 78% não tinham
acesso a esse crédito. Verificou-se também que os 22% dos que responderam ter
acesso ao crédito, obtinham-o em banco público, no caso o Banco do Brasil, não
havendo financiamento por parte de bancos privados.
Verificou-se ainda que além de não acessar o crédito rural, 69% dos
agricultores não tinham acesso a qualquer tipo de movimentação em bancos ou
outras instituições financeiras. Aproximadamente 80% dos que movimentavam,
optaram por encerrar suas contas em outras instituições após a vinculação à
cooperativa, considerando os custos inferiores de movimentação e manutenção
em comparação com os bancos tradicionais.
O Sistema Cresol está com 14 anos de existência e a Cresol Verê com 10 anos.
Nesse tempo, já evidenciou-se a importância de uma instituição de fornecimento de
crédito e demais serviços financeiros aos agricultores familiares. Dos entrevistados,
68% são associados há mais de três anos. Para 100% dos agricultores pesquisados
a cooperativa tem facilitado o acesso ao crédito e aos demais serviços financeiros,
sendo que para 80% foi ressaltado a melhora no acesso/fornecimento do crédito
e o pronto atendimento recebido.
Para 100% dos entrevistados, o crédito acessado vem do Pronaf, repassado
via cooperativa, o que se qualifica principalmente pelos benefícios que esse
crédito traz ao agricultor. Juntamente ao crédito oficial, o associado se beneficia
dos demais serviços oferecidos pela cooperativa, como conta corrente, talão de
cheques, crédito de recursos próprios, aplicações e outros.
Outro dado importante é que 90% dos entrevistados estão conseguindo pagar
seus empréstimos em dia, mostrando a importância dada pelos agricultores
familiares ao crédito tomado na cooperativa, quebrando o tabu ditado pela maioria
11 Número aproximado, visto que dos 963 sócios ativos até o mês de Julho/2009, temos pessoas jurídicas,
funcionários dessas e até mesmo sócios pertencentes ao mesmo estabelecimento, ficando em torno de 750
estabelecimentos familiares sócios à Cresol.
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das instituições financeiras de que o crédito liberado a indivíduos possuidores de
“pouca garantia real” caracteriza-se pela grande dificuldade de retorno.
Ainda um indicador importante é que 79% dos agricultores familiares
entrevistados afirmaram que o crédito está sendo liberado sem muita burocracia,
fato marcante, pois historicamente o excesso de burocracia dos bancos, com
exigências formais de comprovação de garantias de pagamento, dificultou o
acesso dos agricultores a financiamentos rurais.
O crédito oficial tem se revelado suficiente para a maior parte dos entrevistados,
tanto para o custeio quanto para investimentos na propriedade. Para os 5% que
responderam que o crédito está sendo insuficiente, principalmente devido o custo
de produção ficar acima do teto do financiamento, obrigando-os a recorrerem a
créditos complementares, liberados pela própria cooperativa para concluírem
suas atividades, principalmente no custeio da lavoura.
O crédito rural oficial, principalmente na modalidade de custeio da safra, tem
conseguido responder a uma das necessidades centrais do agricultor que é chegar
na época certa, ou seja, na época em que ocorrem os gastos com a preparação
e plantio da lavoura. Isso evidencia-se no fato de que 84% dos pesquisados
responderam que o crédito não tem atrasado. As cooperativas do Sistema Cresol,
em boa parte dos casos, quando o crédito oficial não vem a tempo, antecipam os
recursos para compra dos produtos com empréstimos de recursos próprios a juros
mais baixos que os praticados habitualmente, beneficiando o agricultor que vai
poder comprar os insumos no momento certo.
Também se verifica que 63% dos associados obtiveram a possibilidade de
realizar alguma melhoria na sua propriedade através do crédito, como conservação
de solo, aquisição de novos implementos e melhora no plantel de gado leiteiro.
Para 89% dos entrevistados os trabalhos desenvolvidos na propriedade são
de cunho familiar, ou seja, não há a contratação de serviços para a consecução das
atividades agrícolas. Os 11% que utilizam serviços de terceiros o fazem em momentos
específicos, como nas épocas de plantio de grãos onde são contratados equipamentos
para preparo da terra e no caso do plantio de outros produtos, como o fumo.
Em 68% dos casos não há deslocamento de integrantes da família para outras
atividades que não as ligadas à propriedade e nos casos em que ocorre, a renda obtida
com tal trabalho complementa o orçamento da família, não causando dependência
de recursos externos à atividade agrícola. Isso mostra que os agricultores familiares
estão se consolidando em suas propriedades, conseguindo obter renda suficiente
para a manutenção da família e para realizar investimentos na propriedade.
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Considerações finais
Verificando as políticas públicas compreendidas no período 1960-1994, nos
mais diversos planos de governo editados, concluiu-se que a base da política
agrícola brasileira foi procurar, através da modernização da agricultura, fortalecer
os grandes produtores e os demais setores da economia nacional, ficando os
pequenos produtores, hoje entendidos como agricultores familiares, sempre à
margem do processo de desenvolvimento.
Aliado ao crédito, não só no âmbito de repasse de recursos oficiais, mas
também no atendimento das demais necessidades creditícias dos agricultores
familiares, o Sistema Cresol encontrou um nicho de mercado ignorado até então
pelo Sistema Financeiro Nacional, o que se comprova pelo fato de grande parte
dos agricultores não terem sequer conta corrente numa instituição financeira até
o surgimento da Cresol.
A partir da pesquisa, constatou-se que o Sistema Cresol vem contribuindo
para a solidificação da agricultura familiar em sua área de abrangência. Este fato
se evidencia no repasse de recursos oficiais para custeio e investimento para as
atividades desenvolvidas pelos agricultores associados, ou através do crédito
oriundo de recursos próprios da cooperativa. Esta segunda modalidade de crédito
é tão importante quanto a primeira, pois nos momentos em que o agricultor precisa
antecipar a compra dos insumos para o plantio da lavoura, para custear despesas
médicas ou até mesmo para realizar pequenos investimentos na propriedade, vai
encontrá-lo na cooperativa de crédito, sem muita burocracia, obtendo o recurso
no momento e na quantidade que necessita.
Por outro lado, verifica-se uma mudança de postura dos agricultores junto à
instituição que lhe repassa o crédito. A cooperativa deixa de ser uma instituição
formal e desligada do agricultor para ser uma instituição da qual o mesmo é dono,
junto com tantos outros, na qual ele conhece os demais sócios, participa da escolha
de quem desempenhará cargos de administração e dos resultados obtidos. Neste
contexto, quanto maior a participação, maior a possibilidade da cooperativa
apresentar sobras no exercício social e, portanto, maior o seu benefício.
Contudo, além do crédito, outras ferramentas são de suma importância
para a sustentabilidade dos agricultores familiares, por isso a necessidade de
implementação de medidas que potencializem canais de comercialização
dos produtos da agricultura familiar, passando pela necessidade de melhora
na assistência técnica até chegar a um estágio onde essa classe alcance o
desenvolvimento em sua totalidade.
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Cresol Verê: o crédito de Custeio e Investimento
como instrumento para a permanência do
homem no campo
Valmor Pagnoncelli
Neron Alípio Cortes Berghauser

Ao longo de décadas as políticas de concessão de crédito agrícola no Brasil
beneficiaram uma pequena camada de agricultores, restringindo-se basicamente
a grandes e médios produtores rurais. A partir da década de 1990, com a criação do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e a inclusão
de outros agentes repassadores de recursos, como as cooperativas de crédito, o
cenário agrícola começa a passar por grandes transformações.
Além disso, expansão do cooperativismo de crédito no Brasil trouxe novas
possibilidades para a agricultura. Estas instituições tornaram-se essenciais para que
a cadeia produtiva se concretizasse, da produção à comercialização, até o agente
financeiro para dar o suporte necessário no repasse de recursos. Especialmente
para a agricultura familiar, o Sistema Cresol possibilitou a aproximação entre os
agricultores e as instituições bancárias oficiais, facilitando o acesso ao crédito com
mais facilidades e menos burocracia.
A Cresol Verê, cooperativa localizada no Sudoeste do Paraná, está inserida no
bojo das instituições repassadoras de créditos aos agricultores familiares. Tais
recursos possibilitam cooperados investir em pequenos empreendimentos, bem
como, no custeio das lavouras.
O surgimento da Cresol Verê, no final da década de 1990, teve como papel
principal ser o elo entre os pequenos agricultores e as instituições financeiras
repassadoras de recursos. Em pouco tempo de existência, a cooperativa mostrou
ser um importante instrumento na busca por melhor capacidade de investimento
e produção de renda para seus associados.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi identificar as consequências do
acesso aos créditos de custeio e investimento repassados pela Cresol Verê, bem
como evidenciar os resultados obtidos com a aplicação destes recursos e se estes
estão contribuindo para a permanência dos agricultores na propriedade.

O cooperativismo de crédito no Brasil
No início do século XX, tem-se a experiência mais concreta de cooperativismo
de crédito no Brasil, quando imigrantes italianos e alemães implantaram, em 1902,
na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, um sistema cooperativo
de crédito semelhante aos existentes nos seus países de origem. A partir dessa
iniciativa, outras cooperativas foram criadas no Estado, expandindo-se depois para
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outras localidades. Até os anos 60, esses modelos cooperativos eram responsáveis
pela sustentação financeira de muitos municípios.
O regime militar dificultou a abertura e funcionamento das cooperativas de crédito
no Brasil. Exigências pesadas impostas pelo governo, culminam com o fechamento
de um grande número delas, principalmente as do modelo Luzzatti, criadas em 1864
por Luigi Luzzatti, que segue os parâmetros de bancos populares, bem como obrigou
outras a se estruturarem e limitou sua atuação (BITTENCOURT, 1999).
Segundo Bittencourt (2001), nos anos 1970 e início dos anos 1980, o
cooperativismo de crédito no Brasil restringiu-se à existência de cooperativas de
crédito mútuo e de crédito rural vinculadas às cooperativas de produção.
Na década de 1980, o cooperativismo de crédito voltou a fazer parte do
cenário agrícola brasileiro, impulsionado por políticas governamentais voltadas
ao financiamento da agricultura. Segundo Pagnoncelli (2003), com o aumento
rápido do número de cooperativas de crédito existentes, o Banco Central do Brasil
autorizou a criação de Cooperativas Centrais de Crédito, com o objetivo de dar
autonomia às cooperativas de crédito rural.
O cooperativismo de crédito teve grande aceitação. Desde os anos sessenta
este ramo de cooperativas tornou-se a principal sustentação econômico-financeira
de muitos municípios. No entanto, problemas administrativos ocasionados pela
falta de fiscalização e inexperiência dos associados, criaram uma situação de
desconfiança para o cooperativismo de crédito no Brasil e desvirtuou seus próprios
propósitos iniciais (SCHRÖDER, 1999).
Em 1995, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), com muitas pressões
sobre o governo, consegue a autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN)
para a criação de bancos cooperativos. Em 1996, é fundado o Bansicredi (Banco
do Sistema Sicredi), resultado da união de várias cooperativas de crédito rurais
tradicionais e de crédito mútuo.
O Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural surgiu na década de 1990,
com o objetivo de suprir a necessidade dos pequenos agricultores de melhorar
as condições de acesso ao crédito rural oficial, bem como para fortalecer o
desenvolvimento dos pequenos municípios que tinham na agricultura a sua
principal atividade econômica.
A primeira cooperativa do Sistema Cresol foi inaugurada em 1996, no município de
Dois Vizinhos, Sudoeste do Paraná, formada por agricultores familiares e totalmente
desvinculada das cooperativas de produção. Neste mesmo ano foram criadas as
cooperativas Cresol de Marmeleiro, Pinhão, Laranjeiras do Sul e Capanema.
De acordo com dados da CRESOL (2009), na época de sua criação cerca de
50% dos agricultores familiares não tinham conta corrente em outra instituição
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financeira, dos que possuíam 39% não as movimentavam 85% nunca tinham feito
financiamentos bancário.
Segundo relatórios internos, o Sistema teve um crescimento acelerado já nos
primeiros anos de existência. Em 2002 já existiam 71 cooperativas constituídas,
passando para 112 em 2006. Paralelo ao crescimento do número de cooperativas, o
quadro social também se ampliou. Em 2002 eram 29.990, chegando a 77.455 em 2006.
Em Julho/2009 o Sistema Cresol, na abrangência da Central Cresol Baser, conta
com 76 cooperativas e 56 Postos de Atendimentos Cooperativo (PACs), cerca de
63 mil associados e volume de recursos repassados na ordem de R$ 500 milhões,
distribuídos em mais de 93 mil contratos. Uma das principais características da
Carteira de Crédito do Sistema está no montante de recursos acessados: 64% dos
contratos são de até R$5 mil por operação, o que reflete a característica principal
do quadro social que á ser composto por pequenos agricultores, sendo o micro
crédito a linha mais acessada (CRESOL, 2009).

Particularidades do Sistema Cresol de cooperativas de
crédito rural
O Sistema Cresol é um sistema integrado de cooperativas de crédito rural
com interação solidária. São instituições financeiras amparadas por Lei Federal e
devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Segundo seus Estatutos
Sociais, as cooperativas são constituídas e administradas por agricultores
familiares, possuem autonomia própria, porém, são integradas através de uma
Cooperativa Central, a Cresol Baser.
Os princípios e objetivos que regem o funcionamento das cooperativas
do Sistema Cresol são a interação solidária, a democratização e ampliação do
acesso ao crédito a serviços bancários, a descentralização e horizontalização,
a profissionalização do crédito, a transparência e a contribuição para o
desenvolvimento sustentável.
Entre os principais convênios está o de compensação e repasse de Pronaf
Custeio e Investimento, firmado com o Banco do Brasil, com o BRDE para repasse
de Pronaf Investimento e com o BNDES para repasse de Custeio e Investimento.
O público alvo das cooperativas são os pequenos agricultores, proprietários de
pequenas extensões de terras ou arrendatários, não atendidos pelas instituições
financeiras existentes. Segundo Búrigo (2007), “as cooperativas do Sistema Cresol
têm preferido atender aos agricultores familiares menos capitalizados. Em 1998,
cerca de 44% dos associados da Cresol possuíam entre 10 e 20 ha de terra e 31%
menos de 10 ha”.
Outras diferenças são visíveis, principalmente quanto ao tamanho e o destino
dos lucros obtidos nas operações. Segundo a Revista Cresol (2000), “enquanto
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nos bancos os lucros são apropriados pelos donos, nas cooperativas de crédito as
taxas são menores e, quando existem sobras, são divididas entre os associados ou
utilizadas para capitalização da cooperativa, através da elevação do valor da cota
capital dos associados”.
As cooperativas do Sistema Cresol funcionam como elo entre o governo e
os pequenos agricultores, facilitando a chegada e a acessibilidade dos recursos
governamentais destinados ao crédito rural. Enquanto os bancos oficiais repassam
apenas 25% dos depósitos à vista para a agricultura, a Cresol repassa 60%.

As políticas agrícolas brasileiras
Os recursos oriundos das políticas agrícolas públicas são imprescindíveis para
o desenvolvimento da agricultura brasileira. Segundo Búrigo (2007), o acesso a
eles estabelece as condições ideais que os agricultores necessitam para investir na
melhoria da renda familiar, bem como na diminuição de encargos contratuais e
também na diminuição das taxas de juros pagas nos empréstimos.
A carteira de crédito oficial do Brasil data de 1937, criada pelo Banco do Brasil,
porém somente na década de 1940 o governo brasileiro reconhece a política
agrícola, sendo esta o principal agente de desenvolvimento rural (BÚRIGO, 2007).
Mas somente em 1965 a proposta de institucionalização do crédito é concretamente
posta em prática, ano em que foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR),
com a conotação de instrumento permanente de investimento no meio rural.
Segundo Schroder (2005), foram as reformas no Sistema Monetário Nacional
(SMN) e a criação do SNCR que proporcionaram as condições necessárias para que
o governo pudesse garantir o financiamento das atividades agrícolas com taxas
de juros subsidiadas e prazos longos.
No período correspondente às décadas de 1930-1960, os recursos públicos
destinados ao financiamento da produção eram provenientes das políticas
cambiais. A monocultura cafeeira constituía a principal cultura do país e os
recursos eram direcionados para a produção e comercialização do café.
Com a implementação dos programas e o aumento dos recursos repassados,
outros setores como a indústria de insumos e de equipamentos agrícolas também
se beneficiaram, abocanhando grande fatia desses valores. Conforme destaca
Schroder (2005), o volume de crédito de investimento chegou a um patamar de
30% do volume total do crédito rural em 1976. Já o crédito de custeio tornou-se
ferramenta importante para a continuidade do processo produtivo.
Segundo Búrigo (2007), o repasse de recursos a partir da década de 1970
cresceu vertiginosamente, chegando ao patamar de 30 bilhões de dólares anuais
na década de 1980. Esses, porém, não eram acessíveis a todos os agricultores, ao
contrário, eram altamente concentrados.
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Com o início de um período recessivo na economia brasileira no final da década
de 1970, houve grandes cortes no repasse de recursos para o setor agrícola. Os
juros contratados também sofreram aumentos significativos com a inclusão
da correção monetária nos contratos de crédito rural, que passou ter sistema
de correção pós fixada entre 60% e 80% da Obrigação Reajustável do Tesouro
Nacional (ORTN) (Schroder, 2005).
Outras políticas governamentais eram priorizadas e abocanhavam grande fatia
dos recursos, tais como o setor industrial, de construção de estradas de rodagem.
Em meados da década de 1980, com a implantação do Plano Cruzado que
continha, dentre outras medidas, o combate a inflação, houve alterações nas
políticas agrícolas que possibilitaram o aumento no repasse de recursos. Como
este plano foi ineficaz no combate a inflação, seguiu-se outros ao longo da década.
Com a desvinculação da correção monetária dos saldos devedores dos recursos
acessados pelos agricultores, estes passaram a ser corrigidos pelos juros praticados
pelo mercado financeiro, acarretando grandes problemas para os agricultores
honrar o pagamento de seus empréstimos.
O cenário agrícola no Brasil manteve-se praticamente inalterado até meados da
década de 1990, quando a luta incessante das organizações ligadas à agricultura
familiar, teve como ponto alto a criação do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf), que veio dar novo alento aos agricultores que
necessitavam de crédito oficial com juros subsidiados.
A partir da criação do Pronaf os pequenos agricultores passaram a ter a
oportunidade de acessar financiamentos com juros mais baixos, tanto para custeio
da lavoura como para pequenos investimentos que visam aumentar a capacidade
produtiva e consequentemente o aumento da renda familiar.

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – Pronaf
Durante anos as organizações ligadas à agricultura, representadas pelo
Sindicatos de Trabalhadores Rurais, os Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra
(MST) e Organizações Não Governamentais ligadas ao setor, reivindicaram do
Governo Federal a criação de um programa que melhorasse de maneira concreta
as condições dos pequenos agricultores, historicamente excluídos do processo
de desenvolvimento do país, principalmente pela falta de crédito para custeio e
investimento. As lutas das entidades representativas, culminou com a criação do
Pronaf em 1995.
Vários fatores foram decisivos para criação deste programa. Um deles era
o contexto rural brasileiro, onde milhares de famílias estavam abandonando
o meio rural e migrando para o meio urbano. Excluídos do acesso ao crédito e
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pela falta de políticas voltadas para o setor, os pequenos agricultores vendiam
suas propriedades e partiam para os grandes centros urbanos em busca de
oportunidades, provocando enormes problemas sociais.
Outro aspecto importante do programa é alavancar as economias dos
pequenos municípios brasileiros que têm na pequena agricultura sua principal
ferramenta de geração de renda. Além de ser um programa capaz de melhorar as
condições dos pequenos agricultores, tem como objetivo capacitar a agricultura
familiar1, tornando-a uma opção viável para combater problemas sociais gerados
pelo desemprego rural e urbano.
Segundo Búrigo (2007), o Pronaf é dividido em quatro linhas de ação:
financiamento da produção gerada pela agricultura familiar; financiamento da
infra-estrutura aos municípios piloto; geração de políticas públicas a favor da
agricultura familiar e suporte técnico aos projetos financiados pelo programa.
Os beneficiários do programa são os agricultores familiares, atualmente
conceituados pela a Lei 11.326 de 24 de julho de 2006, conhecida como Lei da
Agricultura Familiar, que traz as diretrizes que formulam as Políticas Nacionais da
Agricultura Familiar.
Um dos méritos do Pronaf é romper com o modelo até então existente que dava
tratamento diferenciado entre a pequena agricultura e a empresarial. A conotação
quantitativa, preservada por muitas décadas, passa a ser também qualitativa, isso
foi possível com a criação de regras de enquadramento da pequena agricultura e
sua importância no contexto econômico e social brasileiro.
Os problemas de enquadramento anteriores se expressavam, principalmente,
nas políticas de financiamento das safras, nas quais a pequena agricultura, embora
majoritária, sempre foi discriminada (BÚRIGO, 2007).
Outro fator importante do programa é a inclusão de linhas de crédito para
pequenos investimentos na propriedade, que estavam fora das políticas agrícolas
desde meados da década de 1980. Essa medida trouxe a possibilidade de
investimentos para viabilizar projetos para o aumento na geração de renda das
pequenas propriedades.
Um dos principais entraves no processo de concessão de crédito aos pequenos
agricultores está na imposição de normas burocráticas para a liberação do crédito
vinculado ao programa. Segundo Búrigo (2007), as modalidades do Pronaf necessitam
de instrumentos técnicos e outros mecanismos capazes de amenizar as dificuldades
de acesso, tais como a falta de garantias exigidas pelas instituições financeiras.
1 Unidade agrícola basicamente administrada e operacionalizada pela mão de obra familiar. Segundo
Lamarche (1993), “corresponde a uma unidade de produção agrícola, onde propriedade e trabalho estão
intimamente ligados à família". A interdependência desses três fatores no funcionamento da exploração
engendra necessariamente noções mais abstratas e complexas, tais como a transmissão do patrimônio e a sua
reprodução.
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Estes entraves, no entanto, são amenizados pelo impacto positivo do crédito
vinculado ao programa, que proporciona a uma classe até então esquecida, o acesso a
recursos oficiais que historicamente eram aplicados somente na agricultura empresarial.
A representatividade produtiva da agricultura familiar é fator importante para ações
governamentais para o setor. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, (MDA), a agricultura familiar responde por mais de 40% do valor bruto da
produção agropecuária brasileira e as cadeias produtivas agregadas, correspondem a
10% do Produto Interno Bruto (PIB).
Nos últimos anos os recursos destinados para o financiamento da agricultura
através do Plano Safra aumentaram significativamente. Paralelamente aos volumes
disponibilizados, os recursos destinados à agricultura familiar cresceu nas mesmas
proporções, conforme matéria divulgada pela Cresol em 2009, intitulada “Agricultura
Familiar terá R$ 15 bilhões para Safra 2009/2010”.
Segundo a reportagem, os recursos destinados ao financiamento das atividades da
agricultura familiar para a safra 2009/2010 são 652% maiores que os disponibilizados para
a safra 2002/2003. Para a safra 2009/2010 serão colocados à disposição dos agricultores
familiares R$ 15 bilhões, enquanto na safra 2002/2003 foram repassados R$ 2,4 bilhões.

Agricultura familiar brasileira
Dentre as várias obrigações que um país têm com a sua população, encontramos
a segurança alimentar, que se caracteriza pelo acesso de todos à alimentação básica
em quantidade e qualidade necessárias e de modo permanente para a subsistência
e desenvolvimento da pessoa humana (INCRA/FAO, 1999). Segundo dados do
Centro de Pesquisas Agropecuárias (CEPEA), a agricultura familiar responde por
mais de 60% da produção de produtos essenciais à alimentação humana.
Neste contexto, a agricultura familiar cria e estabelece as relações primordiais
para a segurança alimentar do país através da diversificação da produção, bem
como as relações humanas entre família/cultura/sociedade. Dentre alguns dados
importantes, segundo relatório do Instituto de Colonização de Reforma Agrária
(INCRA) (1999), consta que a agricultura familiar representa 85% do total de
estabelecimentos rurais no Brasil é responsável por 37,9% do Valor Bruto da Produção
(VPB) apesar de receber somente 23,5% dos recursos destinados à agricultura.
Conforme destaca Almeida e Assad (2004), a agricultura familiar é responsável
por um grande número de empregos gerados no campo, além de contribuir
significativamente para o aumento das exportações brasileiras, bem como para
atender a demanda de consumo interno do país. Assim, da mesma forma que a
agricultura familiar não pode ser considerada de subsistência, nem mesmo o agro
negócio pode ser considerado como característica comum da agricultura patronal,
sendo este compartilhado pelas duas formas de agricultura.
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Ainda de acordo com dados do INCRA e do Censo Agropecuário 1995/1996,
em meados da década de 1990 o Brasil possuía 4,8 milhões de estabelecimentos
rurais, destes, 85,2% eram de propriedades familiares e 11,4% pertenciam
à categoria de agricultura patronal. Na Região Sul do país, o número de
estabelecimentos considerados familiares gira em torno de 90,5%, ultrapassando
907 mil propriedades. No Paraná, o número de pequenas propriedades era de
321,3 mil, representando 86,9% do total, respondendo por 48,2% do VBP. Em
termos de representatividade na balança comercial, são R$ 227,9 bilhões que,
divididos pelo total de estabelecimentos, gera uma renda familiar média de R$
4.658,00 por estabelecimento.
Esses números sofreram alterações consideráveis ao longo de uma década.
Conforme dados preliminares do Censo Agropecuário do IBGE em 2006, o número
de estabelecimentos rurais passou para 5,2 milhões.
Ainda sobre a produção da agricultura familiar, os dados do Censo 1995/1996
mostram a representatividade da mesma no contexto geral da agricultura
brasileira. Em relação ao VBP da pecuária de corte, representa 24% do total; 54%
da produção de leite, 58% da suinocultura, 40% da avicultura, 33% da produção
de algodão, 72% da cebola, 67% do feijão, 97 % do fumo, 84% da mandioca, 49%
do milho, 32% da soja, 46% do trigo, 58% da banana e 25% da produção de café.
Apesar de ser o grande celeiro do país, a renda familiar média gerada por
estabelecimentos familiares brasileiros na década de 1990, segundo dados do
INCRA/FAO ficou em R$ 2.217,00 anuais enquanto a chamada agricultura patronal
gerava renda de R$ 19.085,00.
Quanto ao repasse de recursos governamentais para o setor agrícola, conforme
dados do INCRA e Censo Agropecuário 1995/1996, houve uma inversão de valores.
Enquanto a agricultura patronal ficou com 75% dos financiamentos agrícolas, a
agricultura familiar recebeu apenas 25,3% (Almeida e Assad, 2004).
Quanto a participação no VBP brasileiro, a agricultura patronal respondia por 50,9%
enquanto que a agricultura familiar apresentava cifras em torno de 37,9%. Isso mostra
a capacidade da agricultura familiar gerar renda, mesmo ficando com a minoria dos
recursos recebidos, em termos produtivos, posiciona-se em patamares parecidos.
Número total de estabelecimentos, área total, Valor Bruto da Produção (VPB),
Financiamento Total por categoria de agricultura, segundo dados do Censo
Agropecuário 1995/96
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Categoria

Total
Estabelecimentos

Familiar
Patronal
Outras
Total

4.139.369
554.501
165.994
4.859.864

Área Total
(mil ha)
107.768
240.042
5.801
353.611

VBP total em
(mil R$)
18.117.725
29.139.850
538.894
47.796.469

FT (mil R$)
937.828
2.735.276
34.008
3.707.112

Fonte: INCRA/FAO. Brasília, 1999.

Em relação a renda produzida por hectare, os dados mostram que a
produtividade da agricultura familiar ultrapassa a agricultura empresarial na
maioria das regiões brasileiras. Enquanto a agricultura familiar produz renda de R$
104,40/ha/ano, a agricultura patronal consegue atingir somente R$ 44,00/ha/ano.
A participação da agricultura na composição do Produto Interno Bruto (PIB)
é bastante significativa e vem tendo um crescimento gradual nos últimos anos.
Segundo dados do MDA, a agricultura e a agropecuária brasileira respondem por
30,2% do PIB nacional.
Separando-se a participação da agricultura familiar da patronal, os números
confirmam a importância da agricultura familiar na formação de divisas para o
Brasil. Em 1998 a agricultura familiar participava com 9,10 %, enquanto a agricultura
patronal girava em torno de 18,7%, percentuais praticamente inalterados até 2005.
Nota-se a importância que a agricultura familiar representa no contexto
socioeconômico do País, tanto na geração de divisas como na diversidade da
produção, necessária para suprir as demandas internas de consumo, bem como
possui papel importante na formação do rural brasileiro.

Coleta, análise e interpretação dos dados
As transformações sofridas pelo meio rural brasileiro no que tange às modificações
do seu espaço, assim como mudanças nas políticas governamentais para o setor
agrícola que inseriram milhares de pequenos agricultores no contexto do crédito,
proporcionaram à classe novas possibilidades de diversificação da renda familiar.
Para evidenciar tais mudanças entre os agricultores familiares associados à
Cresol Verê, foram aplicados 136 questionários, representando cerca de 30% dos
cooperados que acessam recursos nas modalidades do Pronaf Custeio e Investimento
regularmente. A coleta de dados foi feita entre os dias 01 e 31 de julho de 2009.
Os resultados da pesquisa foram formatados de forma a evidenciar o
impacto do crédito de custeio e investimento na vida dos associados e se estes
recursos estão proporcionando as condições necessárias para que o cooperado
permaneça no meio rural.
319

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

Perfil do associado
Através dos dados coletados, pode-se constatar que a faixa etária dos associados
da Cresol Verê é bem distribuída, com predominância entre 40 a 49 anos que
representam 36,03% dos entrevistados e uma pequena oscilação entre estes e os
cooperados com mais de 50 anos. Considerando as faixas etárias entre 30 e mais de
50 anos, representa 70,59% dos pesquisados, como mostra a tabela abaixo.
Faixa etária dos associados da Cresol – Verê – 2009

Faixa etária
Até 19 anos
De 20 a 29 anos
De 30 a 39 anos
De 40 a 49 anos
Mais de 50 anos
Total

Nº. de associados
0
16
24
49
47
136

%
0
11,76
17,65
36,03
34,56
100,00

Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2009.

Segundo dados do IBGE e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNUD), o
nível de escolaridade da população rural brasileira maiores de 15 anos de idade e que
não concluíram o ensino fundamental, que em 1993 era de 37,7%, caiu para 29,5%
em 2005. Se considerarmos o total da população, o percentual cai para 18% em 2005.
O grau de escolaridade dos sócios da Cresol Verê mostra uma elevação em
relação aos números do Censo/Pnud. Os cooperados que não concluíram o Ensino
Fundamental somam 52,95%. Já os que concluíram o Ensino Superior representam
somente 2,21% do número de associados pesquisados.
Escolaridade dos associados da Cresol Verê– 2009

Grau de escolaridade

N.ºde associados

%

Fundamental completo

21

15,45

Fundamental incompleto
Ensino médio completo
Ensino médio incompleto
Curso Superior completo
Curso Superior incompleto
Total

72
30
05
03
05
136

52,95
22,05
3,67
2,21
3,67
100,00
Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2009.

Quanto ao estado civil, predominam aqueles que são casados legalmente,
perfazendo um total de 75% dos cooperados pesquisados.
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Quando perguntados sobre o tempo de residência no município, os dados mostram
que a maioria dos associados mora em Verê há mais de 25 anos, representando
um percentual de 90,45%. Esses dados mostram que os associados da cooperativa
possuem um vínculo forte com o município e com o meio rural, sendo que 55,15% dos
cooperados nunca tiveram experiências de trabalho fora da agricultura.
Entre aqueles que já tiveram outro tipo de atividade, com outras formas
de vínculos empregatícios, o resultado da pesquisa evidencia que 44,86%
dos associados pertenceram a outras classes de trabalhadores. Nesse ponto,
cooperativa teve papel importante no retorno dessas pessoas às atividades
essencialmente agrícolas.
Experiência de trabalho anterior – 2009

Outras experiências
Autônomo
Assalariado Rural
Assalariado Urbano
Outro
Total

N.ºDe sócios
31
05
25
75
136

%
22,80
3,67
18,38
55,15
100,00

Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2009.

Em relação ao vínculo com a terra onde residem e trabalham, a pesquisa
mostra que 71,33% dos questionados são proprietários e 27,95% são
arrendatários. Em relação aos associados que responderam que exerceram
outra atividade, refere-se aqueles que nunca tiveram uma outra atividade
senão a agricultura. Os dados revelam que 55,15% dos associados sempre
trabalharam na agricultura.
Segundo o Estatuto Social, quanto ao relacionamento com a cooperativa,
tanto proprietários como arrendatários possuem os mesmos direitos e
deveres, tanto nas concessões de créditos como nos serviços prestados
pela instituição.
Os arrendatários geralmente são filhos dos próprios agricultores
associados que fracionam a propriedade, dando aos filhos a possibilidade de
continuar residindo no mesmo local, mesmo depois de casados. Esta ação,
em muitos casos, possibilita a continuidade na agricultura.
No tocante ao tamanho da propriedade, a maioria (91,92%) não ultrapassa
30 hectares. Do total dos associados que participaram da pesquisa,
predominam aqueles que estão na faixa de 10,1 a 20 hectares, comprovando
a predominância da estrutura fundiária do município, que é formado por
pequenas propriedades.

321

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

Tamanho da propriedade – 2009

N.º hectares
De 01 a 5 Ha
De 5,1 a 10,00 Ha
De 10,1 a 20,00
De 20,1 a 30,00 Ha
Acima de 30 Ha
Total

N.º de sócios
20
32
47
26
11
136

%
14,71
23,53
34,56
19,12
8,08
100,00
Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2009.

Nas propriedades rurais familiares são produzidos principalmente milho, soja
e leite, sendo este último o que proporciona renda mensal para o cooperado,
fundamental para a manutenção da família, já que as culturas são sazonais,
impedindo uma rentabilidade mensal.
A pesquisa mostra também que 66,18% dos cooperados produzem ao mesmo
tempo, milho, soja e leite, caracterizando a diversificação das atividades na
propriedade. Além desses produtos, o agricultor familiar produz basicamente
tudo o que necessita para sua alimentação. Esta produção proporciona uma maior
rentabilidade, pois, ao produzir a maioria daquilo que consome, deixa de adquirir
no comércio. Este tipo de organização produtiva possibilita aos agricultores uma
renda contínua durante o ano todo. Além de maximizar os trabalhos, evita a
ociosidade, aumenta e diversifica a renda da propriedade.
Do ponto de vista da vinculação à cooperativa, o resultado da pesquisa mostra
que a maioria dos sócios (51,47%) ingressou no quadro social há mais de sete
anos, muitos possivelmente sejam associados desde a criação da cooperativa em
1999. Os associados há cinco e seis anos totalizam 27,2%, enquanto os associados
até dois anos representam apenas 1,49%.

A relação cooperado/cooperativa
Uma instituição financeira depende de vários fatores para sua estabilização e
crescimento no âmbito social. Um dos principais são as relações entre os clientes
e a organização. Neste sentido, os dados apresentados pela pesquisa mostram a
assiduidade das transações entre os cooperados e a cooperativa, bem como os
montantes acessados pelos associados e o destino dos recursos.
As deliberações mais importantes que orientam o destino de uma cooperativa
do Sistema Cresol são aprovadas em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária,
no entanto, para que as decisões tomadas tenham êxito, é imprescindível a
efetiva participação do quadro social nas deliberações, tanto no sentido de
haver mais pessoas envolvidas nas mudanças, como para dar maior respaldo
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aos administradores da entidade. Segundo a pesquisa, 66,17% dos entrevistados
participa das Assembléias da cooperativa.
Quando perguntados sobre o tipo de recursos e montantes solicitados,
nota-se que a maioria acessa recursos na faixa de R$ 5.000,00 a R$ 20.000,00.
Como os valores máximos acessíveis dentro das linhas do Pronaf podem chegar
até R$ 28.000,00, conclui-se que todos os recursos acessados encontram-se
amparados pelo Programa.
Ainda, constata-se que os associados da Cresol Verê costumam acessar recursos
para custeio e investimento concomitantemente, o que caracteriza a busca pela
diversificação produtiva onde predominam os créditos de custeio de lavouras e
investimentos produtivos que visam a melhoria da renda familiar.
Tipo de recurso solicitado junto à cooperativa – 2009

Tipo de Recurso

N.ºsócios

%

Custeio

39

28,68

Investimento
Ambos
Nenhum
Total

18
77
02
136

13,23
56,61
1,48
100,00
Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2009.

Montante de recursos acessados pela Cresol Verê – 2009

Faixa de valor (R$)
Até 5.000,00
De 5.000,00 a 10.000,00
De 10.000,00 a 20.000,00
Acima de 20.000,00
Total

N.ºAssociados
26
45
48
17
136

%
19,12
33,09
35,29
12,50
100,00
Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2009.

Quando questionados sobre a importância dos créditos acessados junto a
cooperativa, 55,89% dos cooperados responderam que estes foram essenciais
para sua permanência no meio rural. Para 39,7% os créditos foram parcialmente
importantes, enquanto 2,94% responderam que o crédito foi minimamente
importante e apenas 1,47% o considera sem nenhuma importância para a
permanência na agricultura.
Sobre a maior importância que a instituição representa para eles, 57,35%
das respostas evidenciam que a Cresol fornece condições para que os mesmos
permaneçam no campo. Outro fator percebido pelos cooperados é o aumento
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na renda das famílias pelo acesso aos recursos de Custeio e de Investimentos,
representando 27,95% dos participantes da pesquisa.
Quando perguntados sobre o Regimento Interno e o Estatuto da cooperativa,
percebe-se que poucos associados conhecem o conteúdo dos mesmos. Os
principais instrumentos que regem uma cooperativa do Sistema Cresol é o Estatuto
Social e o Regimento Interno. Neles estão contidos os principais procedimentos
que devem ser seguidos, tanto pela cooperativa, como pelos associados. Contudo,
somente 12,5% conhecem o Estatuto Social da cooperativa e 10,29% diz conhecer
o Regimento. Somando-se os que não tem conhecimento algum do Regimento
Interno e do Estatuto Social, o número chega a 44,12% dos entrevistados.
Com base nos resultados referentes a participação dos cooperados nas
assembléias, conhecimento do Regimento e do Estatuto da Cresol e principalmente
sobre a maior importância que os cooperados atribuem à cooperativa, pode-se
afirmar que estes vinculam-se à Cresol, fundamentalmente, para garantir sua
reprodução enquanto agricultor e pelos resultados que esta proporciona. Ou seja,
o que leva os associados a se vincularem à Cresol Verê não é o interesse coletivo,
mas a obtenção de ganhos e vantagens individuais.

A cooperativa e as mudanças produzidas na vida dos
cooperados
O cooperativismo surgiu da necessidade das pessoas se unirem em busca por
melhores condições de vida. Neste sentido, uma das prioridades é o crescimento
pessoal e financeiro das famílias associadas à Cresol, através da união e do
comprometimento com a instituição.
Quando perguntados se a vida melhorou após a inserção na cooperativa, constatase que a maioria dos associados (50,73%) afirma que a situação melhorou em nível
médio. Aqueles que evidenciaram que a situação melhorou muito representam 24,26%,
demonstrando um crescimento considerável nas condições de vida dos agricultores
associados à cooperativa. A avaliação regular foi feita por 16,18% dos entrevistados, e
8,83% responderam que a situação melhorou pouco. Nenhum associado respondeu
que a situação não tinha melhorado depois da vinculação à cooperativa.
Sobre a renda mensal dos associados, a pesquisa mostra concentração na
faixa de 01 a 03 salários mínimos mensais, totalizando 77,95%. Porém a faixa de
renda mensal de 01 a 02 salários responde sozinha por 33,09% dos entrevistados,
enquanto para 15,44% dos entrevistados a faixa de renda está entre 03 e 05 salários
mínimos, e para 6,61% está acima de 05 salários.
Esses dados revelam que a cooperativa expressa uma heterogeneidade no
tocante a situação econômica dos associados e que estes estão conseguindo uma
renda razoável frente à situação geral dos pequenos produtores.
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Quanto a propriedade de maquinários agrícolas, a pesquisa mostra que a
maioria dos associados não possui, indicando prevalência de trabalho manual
e familiar. Dentre os que possuem, predomina os tratores com implementos
(41,92%). Quanto a aquisição dos mesmos, 34,56% responderam que houve
pequena participação da cooperativa e 50,74% disseram que não houve
participação nenhuma da cooperativa na aquisição dos implementos.
Em relação a mão de obra usada nas propriedades, a pesquisa revela que em 92,65%
das mesmas usa-se somente a familiar e somente 7,36% dos cooperados possuem
empregados registrados que trabalham e executam tarefas juntamente com a família.

Considerações Finais
Os dados apresentados corroboram o objetivo principal da pesquisa através
da melhoria das condições de vida dos associados após a inserção na cooperativa.
Partindo-se da premissa da lógica destrutiva do capital e da grande propriedade,
que historicamente acentua a desigualdade e a desterritorialização no campo,
a Cresol Verê se expressa como uma alternativa organizativa para garantir a
reestruturação e reprodução do agricultor familiar.
O conjunto das informações levantadas analisadas permite concluir que a
Cresol Verê apresenta-se como instrumento alternativo para contrapor-se aos
problemas enfrentados pelos agricultores no acesso a recursos de custeio e
investimentos, necessários para a viabilização das pequenas propriedades. Tais
recursos, como foi visto, têm contribuído na melhoria das condições de vida e
de produção das famílias associadas, refletindo em avanços socioeconômicos do
conjunto da sociedade onde a cooperativa se insere.
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Avaliação do Programa de Vitivinicultura do
município de Verê/PR
Adão Carlos dos Santos
Nilsa Maria Guarda

Nos últimos anos, a agricultura familiar brasileira recebeu destaque significativo,
e a região Sudoeste do Paraná que a tem como principal identidade, também
recebeu este vigor graças às transformações provocadas pelos arranjos produtivos
locais e pela capacidade organizacional dos colonizadores.
A região teve imensa capacidade de superação de crises econômicas, políticas
e sociais, desde a colonização com a Revolta dos Posseiros (1957) e depois na
contramão da lógica pensada para o meio rural do Estado, mas também foi afetada
pelo êxodo rural, principalmente da juventude, e pela concentração de terras, o
que também ocorreu no município de Verê/PR.
Considerando a grande competitividade do setor, tanto do mercado interno
quanto externo, bem como o avanço tecnológico em cultivares de uvas finas,
produção e industrialização, é importante estudar e avaliar nichos de mercado,
para se propor alternativas viáveis e adequadas, tanto para a agricultura familiar,
quanto para a região.
Assim pretende-se com este estudo analisar as interferências econômicas e
sócio-ambientais da diversificação da agricultura familiar, através do Programa
de Vitivinicultura desenvolvido pelo município de Verê/PR, avaliar o impacto da
introdução da vitivinicultura como proposta alternativa para agricultura familiar, a
importância da agregação de valor e fabricação de produto diferenciado, bem como
as estratégias organizacionais dos agricultores para a evolução do projeto. Também,
contribuir com a construção de propostas que visem a incrementação do programa
de fruticultura diversificado, voltado ao desenvolvimento sustentável da atividade
rural do município, nos seus aspectos econômicos, ambientais e sociais.
Buscar conhecer a importância da contribuição do crédito e da apropriação
do conhecimento é fundamental para desenvolver iniciativas viáveis à
agricultura familiar, com a integração aos arranjos produtivos locais, buscando
melhorias nas condições de vida do agricultor e sua família, contribuindo para
sua permanência no meio rural.
Dos 4,8 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil, 4,1 milhões são de
agricultores familiares e que são responsáveis por 70% da produção brasileira
de feijão, 40% da produção da soja e 95 % da produção de hortaliças, ocupando
apenas 30,5% da área total e apenas 25,3 % do crédito destinado para a agricultura.
No Brasil, nos últimos dois anos, a inflação dos alimentos foi de 23%, enquanto a
média mundial ficou na casa de 85%, percebe-se a necessidade e a importância de
criar políticas e alternativas viáveis para a agricultura familiar brasileira.
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Do município de Verê
Verê está situado na região Sudoeste do Paraná. Tornou-se distrito administrativo
de Pato Branco, por meio da Lei Municipal nº 06, de 26 de junho de 1953. Em 1960
passou para jurisdição do município de Dois Vizinhos, do qual se desmembrou em
24 de junho de 1963 pela Lei 4.729. Oficialmente se tornou município no dia 26 de
outubro de 1963, através da Lei Estadual nº 4.730 de 24 de Junho de 1963.
O início da colonização se deu por volta de 1934, quando chegaram os primeiros
pioneiros ainda nas matas virgens da região. Os colonos chegaram em lombos de
burros, através de picadas abertas por eles mesmos, vindos principalmente de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, a maiorias imigrantes europeus, principalmente italianos,
oriundos do norte da Itália, território de Vêneto, tradicionais produtores de uva.
O nome Verê origina-se do idioma indígena Caiguangue ‘VIRY’, que foi
um cacique dos índios de Guarapuava, região histórica de Palmas, amigo dos
povoadores. Seu significado na língua caiguangue é traduzido por ‘SEMPRE,
ETERNAMENTE’.
Verê possui área territorial de 312.418 km, altitude de 505 metros, uma população
de 8.144 habitantes (IBGE/2008). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,
774 (segundo média do PNUD/2000) e o PIB de R$ 53.591,00 (IBGE/2005). Sua economia
é essencialmente agrícola com predominância na agricultura familiar. De um total de
1250 propriedades, 525 possuem área de até 15 hectares, 230 propriedades possuem
área de 15 a 30 hectares, 200 propriedades possuem área de 30 a 50 hectares, e 295
propriedades com área acima de 50 hectares. Dentre as lavouras cultivadas, destacase o milho e soja ocupando 91% da área agricultável. A produção de uva está presente
em 31 propriedades ocupando uma área de 35 hectares.
Em Verê, mais de 50% da população reside em propriedades agrícolas, às
quais é necessário oferecer ferramentas que gerem oportunidades para evolução,
motivação e bem estar das futuras gerações, que poderão ficar no meio rural por
opção, entendendo que este pode e deve ser um lugar agradável de viver.

Breve histórico da Cresol Verê
O Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária é
fruto da luta dos agricultores familiares por acesso ao crédito e por uma vida digna
e sustentável no campo. As primeiras cooperativas do Sistema foram inauguradas
em 1996, sendo três no Sudoeste do Paraná (Dois Vizinhos, Marmeleiro e
Capanema) e duas no Centro-Oeste do Estado (Pinhão e Laranjeiras do Sul).
Verê fazia parte da área de abrangência da Cresol Dois Vizinhos, que em junho
de 1997 abre um Posto de Atendimento Cooperativo (PAC) na cidade de Verê. Já
em 1998, um comissão de agricultores apoiados pelo Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Verê, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA), Conselho Municipal
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de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Poder Público Municipal e também pela
Câmara Municipal de Vereadores, inicia-se um movimento em prol da criação da
Cresol Verê. No dia 16 de abril de 1999, um grupo de 27 sócios fundadores, através
de assembléia geral, cria a cooperativa.
Em setembro do mesmo ano a Cresol firma convênio com o Banco do Brasil para
compensação de cheques e para repasse de custeio agrícola através do Programa
Nacional para Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), repassando R$
96.300,00 para atender as necessidades dos sócios fundadores, já no primeiro ano
de funcionamento. No final de 1999, já possuía 119 sócios. Em dezembro de 2003,
já totalizava 564 associados. Em dezembro de 2006, encerrou o exercício com 802
associados e no ano de 2008 atingiu um total de 929 sócios ativos.
A evolução da Cresol Verê, também pode ser vista através do seu patrimônio,
que inicialmente era de R$ 904,50 e no final de 2003 já estava em R$ 367.119,19.
Em 2006, passou para R$ 870.423,62, encerrando 2008 com R$ 1.577.697,00.
Como gerenciamento de risco, somado aos conceitos do Novo Acordo de
Capitais da Basiléia (Basiléia II) – consolidada no país através da Resolução
3.380/2006, publicada em 29 de junho de 2006 – a Cresol Central Baser promoveu
uma série de ações relativas à gestão de riscos, contemplando a adoção de
melhores práticas de mercado e adequação de normativos pertinentes, dentre
as quais implantou um sistema de medição de risco operacional baseado em
pontuação, no qual, define-se por 100 pontos risco mínimo, e zero pontos risco
máximo. A Cresol Verê, tem sido classificada como risco mínimo.
Dentre os itens financiados pela Cresol Verê, está a produção orgânica,
horticultura, fruticultura, com destaque para a vitivinicultura, haja vista as
condições clomáticas favoráveis e tradições dos colonizadores, além de estar
entre as prioridades do plano de desenvolvimento municipal.

Considerações sobre a inserção da vitivinicultura de Verê
Dados históricos revelam que a primeira introdução da videira no Brasil foi feita
pelos colonizadores portugueses no ano de 1532, através de Martin Afonso de
Souza, na então Cidade de São Vicente, estado de São Paulo. A partir deste ponto
e através de introduções posteriores a vitivinicultura expandiu para outras regiões
do Brasil, sempre com cultivares originados de Portugal e Espanha. Mais tarde,
com a importação de uvas americanas procedentes da América do Norte, foram
introduzidas as doenças fúngicas, que levaram a viticultura colonial a decadência.
A variedade “Izabel”, plantada em várias regiões do país, tornou-se a base para
o desenvolvimento da viticultura comercial nos estados de São Paulo e Rio Grande
do Sul. Mais tarde, no início do século XX, foi substituída pelas variedades Niágara
e Seibel e através de estímulos governamentais, expandiu-se para as regiões
Sul e Sudeste do país. No Paraná a produção de uva está concentrada na região
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Norte, com produção de uva de mesa, porém no Sudoeste do Estado o cultivo é
predominante com variedades tintórias.
Em Verê, no ano de 1998, o Conselho Municipal de Agricultura elegeu dentre
suas prioridades no Plano Municipal de Desenvolvimento, o desenvolvimento
da vitivinicultura. Esta decisão aconteceu após especialistas do setor visitarem
o município e comprovarem que o mesmo possuía solo, clima e localização
adequada para o cultivo da uva.
Outro fator determinante na decisão deve-se ao fato dos colonizadores locais
serem de origem italiana, procedentes do norte de Itália, território de Veneto, região
tradicional em cultivo da uva e produção de vinhos. Estes imigrantes trouxeram
a tradição para o Rio Grande do Sul e depois para o Sudoeste do Paraná, onde
era cultivada artesanalmente em praticamente todas as famílias descendentes
de italianos, até a chegada da Revolução Verde, onde a maioria dos agricultores
erradicaram os parreirais para dar espaço à monocultura de milho, trigo, aves em
sistema de integração e soja, atividades que predominam no município até hoje.
Em muitos casos os parreirais foram contaminados e destruídos por herbicidas
aplicados inadequadamente em lavouras próximas.
Por sua vez a implantação do projeto da vitivinicultura no município de Verê, foi
um resgate da cultura dos colonizadores, facilitando assim todo trabalho. Dentre
as estratégias de ação do ano de 1999 foram plantadas as primeiras 500 mudas
em 10 propriedades distribuídas geograficamente no município como meio de
difusão do projeto.
A preocupação sobre a comercialização era um dos grandes entraves para a
implantação do programa, porém os agricultores descobriram em Santa Catarina,
na cidade de Tunápolis, uma indústria produtora de suco concentrado de uva. Essa
indústria se propôs a de fornecer as mudas de uva para o plantio, além da garantia
do recebimento de toda produção, bem como o pagamento das mudas com a
própria produção e também a fornecer a assistência técnica especializada aos
produtores. Motivados pela proposta, 33 agricultores de Verê iniciaram o plantio
de um hectare de uva cada um, com custo médio de R$ 4.000,00 por parreiral,
além do valor das mudas, sendo 15 deles financiados pela Cresol Verê, através do
Pronaf Investimento.
Surge então o primeiro problema do projeto. A referida indústria abriu falência
um ano após a implantação dos parreirais. A falta opção para a comercialização
e de assistência técnica leva seis agricultores a eliminar os parreirais e desistirem
do projeto. Contudo, os 27 restantes se desafiam a continuar e começam a se
organizar em busca de alternativas.
O primeiro passo foi o estabelecer parcerias com as entidades locais para
orientação técnica aos produtores. Esta atividade começa a mudar a vida desses
agricultores, pois até então só produziam cereais a comercializavam através de
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intermediários. Com a produção de uva o agricultor precisa vender o seu próprio
produto diretamente ao consumidor, e é desafiado a iniciar também um processo
de agregação de valor através da fabricação de vinhos, vinagres, doces e graspas,
sendo esta última produzida com o reaproveitamento da casca da uva.
A capacitação dos agricultores envolvidos no programa, além da assistência
técnica através de convênio com a Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor –
CAPA, ocorreu através de cursos de formação, e intercâmbios com outras regiões
produtoras do Paraná e Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul.
Outra iniciativa importante, organizada pelos produtores como forma de
divulgação e comercialização do produto, foi a promoção da Festa da Uva de
Verê, que em janeiro de 2009 completou sua sétima edição. Com o aumento da
produção, os agricultores criaram em 2004 a Associação dos Vitivinicultores de Verê
(APROVIVE), a qual viabilizou recursos junto ao governo federal para construção
de uma indústria de suco. Na safra 2007/2008, foram produzidas 25 mil garrafas de
500ml de suco orgânico e na safra de 2008/2009 ampliou-se a produção para 40
mil garrafas de 500ml, ou 20 mil litros do produto.
Atualmente o suco é comercializado na região Sudoeste do Paraná, e também
na alimentação escolar através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). É
certificado como produto orgânico, através da certificadora Ecovida. A certificação é de
suma importância para o produtor e para o consumidor final, pois valoriza o produto
do agricultor familiar, além de proporcionar agregação de valor e maior segurança
para o consumidor que está consumindo um produto com qualidade garantida.
O custo médio de um hectare de uva no ano agrícola 2009/2010, segundo valores
levantados por amostragem em quatro propriedades de Verê, foi de R$ 2.970,00 por
hectare, considerando o valor de R$ 40,00 por dia/homen, com base no seguinte
cálculo: poda e amarrio dos galhos, 19 dias/homen R$ 760,00; controle de ervas
daninhas, 06 dias/homen R$ 240,00; desbrotagem, 04 dias/homen R$ 160,00; tratos
culturais, 09 dias/homen R$ 360,00; aquisição de insumos, R$ 250,00; colheita, 30
dias/homen R$ 1.200,00. Cabe destacar que a produção atual de uva está na média
de 12 toneladas por hectare, com estimativa técnica de atingir 16 toneladas por
hectare no pico de produção, o que deverá acontecer nas próximas quatro safras.

Organizações locais, suas articulações e parceria com
Universidade
Visando a construção e execução de um plano de desenvolvimento para a
agricultura familiar de Verê, a Cresol, o CAPA Verê, o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, a APROVIVE, a Associação dos Produtores Agroecológicos de Verê (APAVE)
e o Poder Publico Municipal se articulam através de um “espaço democrático de
debate” denominado informalmente de “Fórum de Desenvolvimento”.
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Este fórum tem como objetivo principal a construção e reestruturação
permanente de um plano de desenvolvimento sustentável para a agricultura
familiar local, debatendo e definindo propostas orientadoras para as ações
estratégicas a serem desenvolvida pelas entidades ligadas à agricultura familiar de
Verê, possibilitando a harmonia do trabalho, evitando ações paralelas e utilizando
os trabalhos técnicos, bem como os recursos financeiros aplicados.
Cada instituição desenvolve suas atividades conforme definição dos papéis e
funções, e periodicamente os trabalhos são avaliados e reajustados, se for o caso.
Este plano de desenvolvimento tem como objetivo melhorar a renda e a qualidade
de vida dos agricultores familiares, através de alternativas economicamente
viáveis, socialmente justas, e ecologicamente corretas, estimulando a produção
de alimentos saudáveis e adotando práticas de preservação proteção ambiental.
O desenvolvimento deste plano deverá ocorrer através das seguintes ações:
a) Fortalecimento, complementação e expansão do programa de proteção de
fontes e mananciais;
b) Ampliar e fortalecer a produção de alimentos saudáveis, principalmente para
autoconsumo, porém na perspectiva da geração de emprego e renda, através de
produção de hortifrutigranjeiros, com prioridade ao projeto de vitivinicultura;
c) Assessorar e agilizar o registro do suco orgânico da APROVIVE junto ao
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), bem como sua
documentação para comercialização em território nacional como “suco integral
orgânico de uva, com a marca “VEREDA ECOLÓGICA”;
d) Orientar a transformação de produtos na agroindústria de hortifrutigranjeiros
da APROVIVE, visando o aproveitamento de subprodutos oriundos da fabricação
de sucos, como também de outra frutas da época, assim como a industrialização de
conservas do excedente de hortaliças orgânicas não comercializadas em in-natura.
e) Administrar e ampliar a comercialização dos produtos da agricultura familiar,
através do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal (PAA), através do
comércio local e criar outros espaços de comercialização regional, estadual e nacional.
Para garantir e viabilizar o acompanhamento técnico e a gestão das ações
foram realizados os seguintes convênios e parcerias:
a) Convênio de cooperação técnica entre a prefeitura e Capa Verê para liberação
do tempo parcial (50%) de um técnico do Capa-Verê, para prestar assessoria
técnica ao projeto;
b) Convênio de cooperação técnica entre a Cresol Verê e Capa Verê, para
liberação de um técnico, em tempo integral, para assessorar o projeto;
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c) Ajuda de custo através da Cresol Verê e do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais para viabilizar a capacitação de um agricultor no curso de agroecologia,
ministrado pela ASSESOAR, e subsídio financeiro para o mesmo realizar o trabalho
de proteção de fontes nas propriedades da agricultura familiar;
d) Apoio financeiro da Cresol Verê à Aprovive, para liberação de um dirigente
para realizar a gestão da entidade e promover a comercialização dos produtos dos
vitivinicultores e dos agricultores agroecológicos do município.
Outro avanço muito importante alcançado pelas organizações da agricultura
familiar de Verê, que qualifica e democratiza o acesso à formação e a educação, é
a parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) através de
dois convênios. Um deles, firmado com a Capa Verê objetiva promover capacitação
para os técnicos envolvidos nos projetos de hortifrutigranjeiros, bem com para os
agricultores, através de cursos, palestras e reuniões práticas, visando à difusão de
conhecimento, haja vista a disponibilidade de professores especialistas na área de
hortifruticultura no campus de Dois Vizinhos.
O segundo convênio, firmado com o Instituto de Formação do Cooperativismo
Solidário (INFOCOS) tem por objetivo a difusão do conhecimento entre os
técnicos de Sistema Cresol, Agentes Comunitários de Desenvolvimento e
Crédito e Agentes de Ater. Este convênio também garante a oportunidade
de estudantes do curso de horticultura da Universidade realizar estágios nas
cooperativas singulares filiadas à Cresol Baser.

Fundamentos teóricos
Com advento da revolução verde, intensificada a partir dos anos 1980, o meio
rural é bombardeado por novos conceitos onde tecnologia passa a significar
insumos e ou quimificação, adquirida externamente e aquisição de máquinas e
equipamentos para preparo do solo, plantio e manejo das lavouras.
A grande maioria das pequenas propriedades por sua vez também modificou
sua matriz produtiva, bem como suas estruturas e assim como as grandes
propriedades, ingressaram na produção de commodities (milho, soja, trigo e aves
em sistema de integração). Com este modelo deixam então de utilizar diversos
recursos naturais disponíveis nas propriedades, perdendo com isso, a prática de
produção de alimentos para autoconsumo.
No primeiro momento, esta mudança parecia correta, pois se tornava
mais barato comprar adubos químicos, rações para complementação da
alimentação animal ou até mesmo produtos básicos para alimentação
da família, como açúcar, queijo, carne, e a verdura, do que produzir na
propriedade, além da redução da mão-de-obra e também a comodidade.
Passadas três décadas, começa-se reavaliar o modelo e “pôr em xeque” a
chamada Revolução Verde. No Sudoeste do Paraná onde mais se resistiu a
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tudo isso, o debate se torna mais evidente, pois os índices de população no
meio rural ainda é o dobro da média do Estado e no município de Verê passa
de 50% da população no meio rural.
(...). A agricultura familiar do sudoeste do Paraná, de forma cada
vez mais intensa, foi submetida a um processo de mercantilização
da vida social e econômica. Mas ao contrário do que previam os
estudos sobre a modernização na região na década de 1970,
os agricultores foram capazes de se diversificar e demonstrar
que o processo de mercantilização não produz uma necessária
e inexorável uniformidade produtiva, além de proporcionar
perda de autonomia, perda da independência e uma crescente
dominação monopolítica sobre as atividades agropecuárias
(ABRAMOVAY,1981).

A agricultura familiar como uma categoria socioeconômica particular
sobreviveu por traçar um caminho oposto ao processo de mercantilização.
Mesmo nas regiões mais desenvolvidas da Europa, a agricultura é heterogênea,
num complexo de atividades produtivas e reprodutivas que absorvem numerosos
elementos que podem se transformar ou não em mercantilização.
Sendo assim, a mercantilização é mais ampla que a própria “modernização”,
ou seja, que a aquisição ou não de “insumos modernos e ou máquinas e
equipamentos”, que pode acontecer até mesmo na própria agricultura familiar
sem que ela perca suas características de diversificação de produção de alimentos
para auto consumo e uso dos recursos disponíveis na propriedade.
(...) As bases endógenas da geração de emprego pode advir de
investimentos que reduzem a dependência do mercado, então
a mesma mercantilização que provoca a adoção tecnológica,
a especialização e a organização da produção; também pode
conduzir para uma estratégia que proporciona maior autonomia
na produção e redução da dependência de determinadas relações
com o mercado (NORDER, 2004).

Esta teoria ajuda compreender, o que aconteceu com a agricultura familiar
de Verê e do Sudoeste do Paraná em superação ao “Modelo da Revolução
Verde”, e agora com o grande debate que está emergindo sobre a questão do
desenvolvimento sustentável. Entendendo “desenvolvimento” como uma
garantia de futuro, é necessário levar em conta as questões ambientais, sociais, de
gênero, gerações e culturais, respeitando os conhecimentos e os “saberes locais”
e que o processo de desenvolvimento não acontece nas pequenas propriedades
se não for considerada a diversificação da agricultura familiar, totalmente ao
contrário do que propunha a revolução verde. Então pequena estratégia de
diversificação, mesmo com a produção de commodities, já pode garantir uma
melhor sustentabilidade econômica para a agricultura familiar.
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Pode-se definir a diversificação como a criação de diferentes processos sociais e
econômicos que oportuniza às famílias se adaptarem e a explorarem seus meios de
vida que podem ser considerados como um indicador de desenvolvimento rural, pois
contribui com a melhoria de distribuição de renda, diminui a necessidade de exploração
do solo com práticas agrícolas extrativas e contínuas e melhora também a relação de
gênero e gerações, e consequentemente contribui com a diminuição do êxodo rural.

Apresentação e análise dos dados
A pesquisa foi realizada numa amostragem em 20 propriedades, em um
universo total de 27 agricultores familiares do município de Verê que desenvolvem
o projeto de vitivinicultura. Na análise dos dados, para classificar a intensidade das
respostas para cada alternativa, considera-se a nota atribuída de 01 a 04 como
sem importância; notas de 05 a 06 como pouco importante; notas de 07 a 08
importante e notas de 09 a 10 muito importante.
Ao analisar a importância do crédito para viabilizar a atividade da vitivinicultura,
pode-se constatar que o mesmo é de suma importância. Isto deve principalmente
à descapitalização do agricultor familiar devido ao alto custo de produção e
redução da receita líquida com a produção de monocultura, agravado pela grande
dependência que o agricultor possui da aquisição de insumos externos, usando
cada vez menos recursos naturais e alternativas disponíveis na propriedade.
Pode-se considerar que, assim como na cidade, nos últimos anos o consumismo
desenfreado mais habitual no meio urbano, também chegou ao meio rural, tanto
no que se refere às tecnologias, como eletrodomésticos e vestuários.
Com base nos dados coletados, conclui-se que o crédito é indispensável
para implantar novas iniciativas, e sem ele dificilmente haverá implantação de
novos projetos no meio rural, pois 30% dos entrevistados consideraram o crédito
importante para viabilização do projeto e 70% o consideram muito importante,
evidenciando a sua relevância para implantação de novos projetos na propriedade.
É preciso compreender que o crédito é um instrumento meio e não fim, e que também
são necessários outros elementos transversais, como o conhecimento, para o êxito e
eficácia de qualquer projeto. Assim, para implantar a diversificação e consequentemente
promover o desenvolvimento sustentável na agricultura familiar, dois elementos são
fundamentais: o acesso ao crédito e a apropriação do conhecimento.
Para que mudança de processos produtivos aconteça, é preciso análise,
planejamento e tomada de decisão. Para isso, é necessário informação, formação
e conhecimento a fim de que se tenha capacidade de decidir com segurança.
Sendo assim, a pesquisa procurou evidenciar a importância da capacitação e
da formação para o desenvolvimento da vitivinicultura. Dos entrevistados, 60%
responderam ser importante e 40% muito importante, confirmando a necessidade
de assistência técnica e extensão rural (Ater) para a evolução do programa.
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A expressão qualidade de vida foi empregada pela primeira vez em 1964, pelo presidente
dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, quando declarou que “os objetivos não podem ser
medidos através do balanço dos bancos. Eles podem ser medidos através da qualidade
de vida que proporcionam às pessoas. Também ressalta outros indicadores importantes,
como a situação econômica, acesso ao serviço de saúde, transporte e educação.
Para o Programa das Nações Unidas (PNUD), indicadores como o acesso a serviços
de saúde e educação, bem como outros parâmetros mensuráveis de longevidade,
como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice de Condições de Vida
(ICV), são considerados para avaliar parâmetros de qualidade de vida.
Pode-se então considerar a aproximação do grau de satisfação encontrado
na vida familiar, afetiva, social e ambiental, principalmente com o bem estar e
qualidade de vida das famílias. Essas teorias podem ser confirmadas pelos próprios
pesquisados quando perguntados se a atividade trouxe melhoria na qualidade de
vida, como se observa em algumas respostas: “produzimos e consumimos produtos
de qualidade’’, “é um trabalho gratificante e auto-sustentável, isto melhora a
autoestima”, “melhorou nossa capacidade de compra”, “trouxe perspectiva para
a agricultura familiar”, “praticamente não se usa veneno”. Sendo assim para estas
famílias, a qualidade de vida se traduz em autonomia, esperança, felicidade.
Dentre os entrevistados, ninguém considerou a vitivinicultura como sem importância
ou pouco importante para a qualidade de vida, 40% responderam ser importante e 60%
responderam ser muito importante para obterem melhorias na qualidade de vida.
O resultado da pesquisa reforça os estudos sobre a importância da diversificação
na melhoria da renda das famílias, proporcionando melhores condições de vida e
tornando a propriedade sustentável.
A importância da diversificação na melhoria da renda da família, com a introdução da
vitivinicultura, foi confirmada pelos agricultores entrevistados. Para 30% a vitivicultura
é importante e para 50% é muito importante na melhoria da renda familiar. Já os 20%
restantes a consideram pouco importante, porém justificaram a resposta pelo fato de
estarem no início da atividade, com parreiras ainda em formação.
Os vitivinicultores de Verê são agricultores familiares com pequenas áreas de
terras, assim distribuídas:
Área das propriedades

Nº de propriedades

Até 5 hectares

6

De 5,1 a 10 hectares
De 10,1 a 15 hectares
De 15,1 a 20 hectares
Acima de 20 hectares

5
5
3
1
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Portanto, o incremento da vitivinicultura na propriedade torna-se um arranjo
produtivo importante na medida em que possibilita aos agricultores uma nova
forma de geração de emprego e renda, diminuindo a ociosidade de mão-de-obra e
melhoria na distribuição da mesma, e também por possibilitar a entrada de recursos
em épocas diferente das demais atividades da propriedade, principalmente
provenientes da produção de grãos. Esta nova receita possibilita desenvolver
outras atividades na propriedade, evita ou diminui o pagamento de juros e
garante melhor sustentabilidade financeira da propriedade, proporcionando
maior segurança ao agricultor.
A pesquisa registrou que 50% consideram a atividade importante para o
conjunto da propriedade e 50% muito importante, permitindo inclusive novas
alternativas produtivas. Isto autoriza afirmar a relevância da atividade para a
sustentabilidade da agricultura familiar.
Com a introdução da vitivinicultura os produtores perceberam a importância de
ampliar as ações do programa, tanto com agregação de valor ao produto, também com
ampliação dos parreirais com variedades de uvas tintórias, as quais permitem melhor
qualidade na fabricação de vinho e de suco. Os agricultores participantes do programa
consideram importante incrementar a atividade da fruticultura com outras espécies.
Segundo dados da Aprovive e da Capa Verê, em 2009, 16 produtores iniciaram
o cultivo de diversas variedades de frutas, dos quais, cinco estão integrados
no programa de vitivinicultura. Outro elemento importante segundo dados
da Aprovive, foi o resultado obtido em dezembro/2009 e janeiro/2010 com a
industrialização de produtos excedentes, como conservas de cenoura, pimentão
e couve-flor, geléia de morango e uva, e a produção de extrato de tomate, com um
custo de produção de R$ 6.201,77 e receita bruta de R$ 11.246,90, sobrando para
os produtores uma renda líquida de R$ 5.045,13.
Considerando que nas monoculturas cultivadas na região, a renda líquida
considerada como indicador utilizado para as análises econômicas é de 30%, e esta
experiência gerou uma renda líquida de 44,81%, além da pequena quantidade
de terra utilizada e aproveitamento da mão-de-obra ociosa, há uma vantagem.
Assim, este complemento, além de ser uma excelente receita extra em relação às
atividades tradicionais, ajuda otimizar a indústria de sucos e a cozinha industrial
instalada a partir da implantação do projeto de vitivinicultura.
Todos os agricultores pesquisados afirmaram a necessidade de ampliação
do programa, tanto pelo resultado positivo alcançado, como pela viabilização
do próprio projeto.
Mesmo considerando que os parreirais ainda não alcançaram produção plena,
e que alguns ainda estão em fase de complementação do manejo de solo ou de
população de plantas, a atividade já possui uma importante participação na renda
total das propriedades, como se pode observar no quadro abaixo:
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Participação da atividade vitivinicola na renda total da propriedade

% de participação
Até 10 %
De 10 a 20%
De 20 a 30%
De 30 a 40%
De 40 a 50%
De 50 a 60%
De 60 a 70%
De 70 a 80%
De 80 a 90%
De 90 a 100%
Total

Nº de agricultores
0
3
6
3
3
2
2
1
0
0
20

%
0
15,0
30,0
15,0
15,0
10,0
10.0
5,0
0
0
100,0
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.

Pode-se concluir que a partir da ampliação das ações do programa, a atividade
poderá aumentar a receita das famílias e gerar o maior índice de participação na
renda da maioria das propriedades participantes do programa.
Quanto a capacitação dos agricultores sobre custo de produção, visando
desenvolver o potencial da vitivinicultura, 50% dos entrevistados responderam
que considera a ação importante, mas 40% consideram esta capacitação pouco
importante, e apenas 10% a consideram muito importante. O resultado chama
atenção, dada a demonstração de uma parcela dos agricultores desprezarem a
importância da boa gestão financeira das atividades agrícolas. Segundo Milton
Luiz Silvestro, quem costuma ficar na propriedade é justamente o filho mais velho,
com menos grau de escolaridade, os quais possuem maior dificuldade de realizar
controles de custo de produção, tornado a tarefa de difícil execução e não sendo
considerada prioritária.
Por outro lado, os bons resultados obtidos com a vitivinicultura e a possibilidade
de maximizar o potencial da atividade, desperta nos vitivinicultores o interesse por
capacitação em manejo do vinhedo. Nos intercâmbios realizados, os agricultores
tiveram a oportunidad ede conhecer experiências com produtividade mais
elevada que as obtidas em Verê, em condições de solo e topografia inferiores.
Devido ao grande distanciamento da assistência técnica oficial das demandas
da agricultura familiar do município, a capacitação dos vitivinicultores é realizada
pelos técnicos do Capa Verê, através de um convênio de cooperação técnica
financiado pela Cresol e Prefeitura Municipal, e também por um acadêmico do
curso de horticultura da UTFPR/Dois Vizinhos, através de convênio firmado com a
Cresol, os quais orientam vitivinicultores no manejo do vinhedo, na industrialização,
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na organização da produção e na comercialização. As orientações acontecem
através de visitas nas propriedades, reuniões, dias de campos e intercâmbios, cujos
trabalhos são coordenados pelo fórum das entidades participantes do programa.
A importância dessa demanda ficou bastante explicitada nas respostas dos
entrevistados, onde 100% consideraram importantes ou muito importantes.
Segundo informações da Aprovive, apenas dois produtores produzem
vinho com qualidade e escala comercial. Os principais fatores que dificultam
essa atividade são as estruturas e equipamentos exigidos para fabricação, que
demandam de um investimento razoável, e também a falta de conhecimento
adequado para fabricar um produto de qualidade, caso contrário, não
comercializa, causando enorme prejuízo. Porém, é uma importante forma de
agregação de valor, além de possibilitar a transformação dos produtos que
não são vendidos “in natura” devido o curto espaço de tempo da maturação e
colheita, podendo desta forma serem comercializados durante todo o ano, com
melhor distribuição da renda.
No sentido de qualificar a produção, 90% dos entrevistados consideram
muito importante a capacitação em vinificação e os outros 10% a consideraram
importante, reforçando muito positivamente a ideia sobre a necessidade de
ampliação das ações do programa.
Quando a comercialização, esta ainda é uma ação que precisa de atenção.
Os produtores da região Sudoeste estão acostumados a entregar a produção
de grãos a intermediários. Culturalmente a comercialização não faz parte do
cotidiano dos agricultores, que assumem a função de produzir e delegam a
terceiros a comercialização. Com a diversificação, há necessidade de construir
uma nova dinâmica de mercado. Para o agricultor isso representa um desafio
a ser superado, necessitando, portanto, de assessoria e apoio externo, uma vez
que para 20% dos pesquisados a comercialização foi considerada importante e
para 80%, muito importante.
Nesse sentido, Vieira (1997) destaca que o enfoque da maior parte dos projetos
e programas de desenvolvimento da agroindústria de pequena escala tem sido
bastante concentrada no apoio ao investimento e na assistência tecnológica
para a produção, com muito menor ou nenhuma ênfase à capacitação gerencial
ou à busca de soluções para os gargalos da comercialização. Considerando
que o retorno financeiro do aporte tecnológico e de gestão só se dará se a
comercialização for realiza, talvez a efetividade dos projetos e programas de
apoio às agroindústrias familiares, medida pelo número de taxa de sobrevivência
daquelas instaladas, pudesse ser muito aumentada se fossem implementados
outros programas com enfoque no mercado, com igual ênfase na assistência
e financiamento para capacitação gerencial, para capacitação tecnológica e
qualidade e para a comercialização.
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A implantação do projeto de vitivinicultura exige um investimento inicial
considerado alto para a renda da agricultura familiar. Sem os financiamentos
de investimento realizados, seria impossível realizar tal projeto. Além disso, os
agricultores necessitam de outros investimentos para incrementar o potencial
da atividade. Cabe lembrar ainda que a produção de grãos nos últimos três anos
foi afetada por problemas climáticos, alto custo de produção e baixo preço de
comercialização, o que levou à descapitalização dos agricultores familiares da região.
Uma decisão importante foi tomada em reunião realizada no início de 2009,
entre a Cresol Verê e as entidades locais da agricultura familiar, que decidiram, por
unanimidade, rigor nas análises do Pronaf Mais Alimentos para que ele cumprisse
sua missão de “produzir alimento”. Também aprovaram como prioridades os
financiamentos dos projetos de fruticultura, como forma de incrementar o
programa já existente. Isto permitiu uma expansão importante da fruticultura, a
qual deverá ser ampliada ainda mais nas liberações do ano agrícola que se inicia
em novembro de 2009, possibilitando oportunidades de atender as demandas de
financiamento de investimento para incrementar o potencial da atividade.
Segundo a pesquisa, para 70% dos entrevistados o financiamento de
investimentos para incrementar o potencial da vitivinicultura é considerado muito
importante e os outros 30% o consideram importante.

Considerações finais
Ao concluir a análise, é seguro afirmar que existe um cenário de motivação e
uma perspectiva promissora entre os envolvidos no Programa de Vitivinicultura
do município de Verê. A estruturação da atividade está alavancada pela agricultura
familiar e pelo engajamento dos agentes sociais ao seu entorno, mas ao mesmo
tempo seu desenvolvimento surge como um fator, dentre outros, de sustentação
da mesma agricultura familiar. A pesquisa orienta que, apesar dos avanços, há uma
considerável barreira econômica para continuidade de investimentos na atividade,
com necessidade de injeção de novos recursos. Nesse sentido convém resgatar
Chambers,Conway (1992) e lembrar que é preciso compreender a importância da
capacidade como um processo “emancipatório”.
Com base no conjunto de informações levantadas e analisadas, pode-se afirmar
que a vitivinicultura poderá ser um arranjo produtivo local capaz de contrapor
ao modelo excludente, imposto desde a “Revolução Verde”, que provoca a
concentração de terras e consequentemente o êxodo rural, agravando problemas
sociais e ambientais no campo e nas cidades.
Os dados analisados corroboram o objetivo da pesquisa, pois ressalta a
importância do crédito e da apropriação do conhecimento no desenvolvimento do
projeto de vitivinicultura em Verê. Afirma também que o mesmo contribui com a
geração de emprego e melhoria da renda, elementos fundamentais para avanços
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na qualidade de vida das pessoas envolvidas no projeto, pois ampliam o poder de
compra das famílias e o acesso a outras necessidades essenciais, oferece segurança,
sustentabilidade e melhoria de grau de satisfação e a autoestima dos produtores.
Cabe considerar também que a interação existente entre as entidades locais
é um elemento muito importante que facilita e contribui com a promoção do
desenvolvimento do projeto, pois a soma de esforços faz com que as ações sejam
complementadas. Percebe-se que se fossem realizadas de forma individual,
haveria trabalhos paralelos e redução dos resultados. As parcerias existentes,
o claro entendimento de seus papéis e a disposição em colaborar em torno da
atividade, geram sinergias que qualificam a vitivinicultura no município.
A partir dessa premissa, pode-se afirmar que o desenvolvimento sustentável
não acontece com ações isoladas ou fragmentadas e sim com o envolvimento
de todos os segmentos da sociedade, pois cada um tem o seu papel e sua função
no desenvolvimento local, e a falta de apenas uma das ações pode comprometer
o resultado final.
Ainda, pode-se afirmar que existe viabilidade na incrementação do programa,
através da expansão do projeto da uva, da industrialização da uva e dos seus
subprodutos, da melhoria do design dos rótulos e embalagens e da introdução de
outras espécies complementares de frutas e verduras, haja vista a possibilidade de
fabricação de sucos de diversas frutas, geléias e conservas, com o escalonamento
da produção em outras épocas do ano e otimização das estruturas.
Para a efetiva expansão do projeto alguns problemas e desafios apresentados
e observados na elaboração deste trabalho precisam ser superados, como a
orientação efetiva aos produtores, desde o manejo dos parreirais, bem como
na gestão da indústria e na comercialização. A capacitação dos produtores para
fabricação de vinho, bem como a aquisição de equipamentos e instalação de
infraestrutura para esta atividade. Atualmente, apenas dois produtores produzem
vinhos em escala comercial por falta de conhecimento e de estrutura adequada
devido o alto custo de produção. Outro desafio a ser superado é a burocracia na
legalização do produto. Cabe destacar ainda que o êxodo rural, principalmente
da juventude, é um fator preocupante e limitante para a expansão do programa,
tornando necessária a aquisição de máquinas e equipamentos para suprir a falta
de mão de obra.
Superados tais desafios, a atividade tem condições de ampliar a renda para
os participantes do programa e é possível afirmar que a diversificação com
vitivinicultura é capaz de contribuir na sustentabilidade do agricultor e na
promoção do desenvolvimento local.
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Implantação do Cartão do Crédito na Cresol Ouro
Irineu Lovatel

O cenário atual do cooperativismo, em particular do cooperativismo de crédito
rural, exige destas instituições financeiras muito mais do que disponibilizar
crédito e serviços bancários básicos. Hoje, tanto do ponto de vista da viabilidade
econômica e financeira, como da competitividade de mercado, as cooperativas
precisam inovar na oferta de produtos e serviços, além de qualificar o crédito
disponibilizado aos cooperados, visando o desenvolvimento adequado da
produção e a melhoria da qualidade de vida.
O ambiente em que operam as cooperativas vem se caracterizando pela
participação estatal mais restrita nos investimentos produtivos e na formulação
de políticas públicas. Um mercado cada vez mais competitivo, com inserções e
competitividade internacionais e intensa tendência à concentração, além da
necessidade de estabelecer relações com um número maior de agentes no
ambiente econômico, associados e não associados.
As características desse contexto demandam maiores níveis de escala,
de diversificação e qualidade da produção e também imprimem maior
complexidade à gestão dos empreendimentos econômicos para responder aos
requisitos de competitividade.
O Sistema Cresol possui um portfólio de produtos ajustado às reais
necessidades dos cooperados, que são também gestores das cooperativas.
Portanto, a adequação das novidades no cenário das microfinanças caminha
em sintonia com as demandas dos agricultores. O leque de produtos e serviços
a disposição dos cooperados inclui conta corrente, cheque, custeio agrícola,
investimento agrícola, microcrédito, financiamento habitacional (Habitasol),
Pronaf, crédito com recursos próprios, crédito agroecológico, seguro proteção
para a família, recebimento de títulos e contas, recarga de celulares e
pagamento de aposentados, entre outros.
Um dos mais recentes produtos implementado pelo Sistema foi o Cartão de
Crédito Cresol, que alia a necessidade de inovação, com segurança e praticidade,
à redução custos com as operações derivadas do uso do cheque. Nesse contexto,
o objetivo deste estudo foi desenvolver uma proposta de implementação
do cartão de crédito na Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária
de Ouro/SC- Cresol Ouro, situada no estado de Santa Catarina, avaliando a
viabilidade, oportunidades e ameaças que surgem com este novo produto, além
de desenvolver um plano comercial para sua introdução junto ao quadro social.
Para as instituições financeiras, mais que um item de diferenciação, o cartão
de crédito tornou-se um item essencial. Para a Cresol Ouro, este item passará a
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alavancar o setor comercial da agência e principalmente será um agente de
redução dos custos ocasionados pelas elevadas taxas de devolução, compensação
e folhas de cheque emitidas.
Com menores custos, a Cresol Ouro poderá aumentar a competitividade e
investir no seu negócio os recursos economizados com o uso do cartão de crédito
pelos associados. Ao mesmo tempo, a cooperativa pode alcançar um índice
aceitável de devolução de cheques, que não serão abolidos completamente do
leque de produtos a partir da implantação do cartão.

Informações gerais e histórico da Cresol Ouro
A criação da cooperativa começou a ser discutida em meados de abril do ano
2003, em uma reunião da microrregião do baixo Vale do Rio do Peixe, em Piratuba,
promovida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa
Catarina (FETAESC). Associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Ouro
que participaram desta reunião, iniciaram a elaboração de um plano de viabilidade
que posteriormente foi encaminhado ao Banco Central do Brasil (Bacen).
Vários encontros foram promovidos para discutir a implantação de uma
cooperativa de crédito no município. Passaram-se três anos e por duas vezes foi
lançada a cooperativa em festas comunitárias do interior. No entanto, o resultado
não era satisfatório, pois o sistema não estava bem definido.
Em junho de 2005, através da Base Regional Litoral foi obtida a aprovação do
plano de viabilidade da cooperativa junto ao Banco Central. A autorização para
criação da Cresol Ouro foi publicada no Diário Oficial da União em 26 de dezembro
de 2005 e dois dias depois foi constituída a primeira diretoria e eleito o primeiro
presidente, Irineu Caetano Lovatel, autor do presente estudo.
Em janeiro de 2006 estabeleceu-se a sede da cooperativa numa pequena sala do
prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ouro e inaugurada oficialmente
no mês seguinte.
Em março de 2006 iniciaram as primeiras operações, como abertura de contas
e contratação de mais colaboradores. Em 2008 foram abertos os Postos de
Atendimento (PAC) Cooperativo em Herval D'Oeste e em Zortéa. Para 2009 está
prevista a inauguração de mais três PACs nas cidades de Lacerdópolis e Água Doce.
Atualmente a Cresol Ouro conta com 10 colaboradores, dois diretores, 750 sócios
e mais de R$ 1.250.000,00 de capital social e vários outros recursos oficiais liberados.
O quadro social da cooperativa é composto exclusivamente por agricultores
e agricultoras familiares, que são responsáveis pela administração da instituição.
Na maioria dos casos, os diretores e conselheiros conciliam o trabalho na
propriedade e na cooperativa. Desta forma, o Sistema visa o fortalecimento do
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controle social para que, mesmo com o seu crescimento, possa garantir que
a gestão das cooperativas fique nas mãos dos agricultores. São os associados
que discutem e definem os rumos do Sistema Cresol, inseridos na dinâmica das
organizações da agricultura familiar.

Breve histórico das microfinanças no Brasil
As microfinanças no Brasil têm sua fase inicial a partir dos anos 1970, onde os
principais atores eram ONG’s e alguns fundos rotativos informais focados no meio
rural. O setor começou a se desenvolver nos anos 1990, com a entrada dos governos
locais por meio de programas municipais de microcrédito, conhecidos como Bancos
do Povo, ajudado pelo cenário econômico mais estável após o Plano Real.
As experiências de microfinanças rurais mais importantes têm sido capitaneadas
no Brasil, é preciso ressaltar, por cooperativas de crédito rural. De acordo com
Panzutti (2001):
Na cooperativa, os cooperados são, ao mesmo tempo, usuários
e proprietários. Dessa forma, são idênticos os interesses dos que
fazem uso dos serviços da cooperativa (os usuários) e os que
possuem o empreendimento cooperativo (os proprietários). Não
há a figura do dono, mas sim de um conjunto de “donos”. No
caso das cooperativas de crédito, em particular, os associados
são ao mesmo tempo acionistas, poupadores e devedores, e isso
estimula um compromisso dos tomadores de crédito, à medida
que eles percebem que seu acesso aos financiamentos também
depende da viabilização da cooperativa.

As cooperativas de crédito são entidades privadas sem fins lucrativos que
oferecem serviços financeiros aos seus associados. Repassam recursos de
programas oficiais de crédito e coletam aplicações financeiras de seus associados,
de modo a financiar suas atividades e aplicar os recursos financeiros no meio em
que foram captados. É por meio da interação solidária, ou da mutualidade, que
a cooperativa faz com que um indivíduo empreste a outro, disponibilizando um
instrumento formal que ofereça garantias seguras a esse indivíduo.
Dessa maneira, ofertam empréstimos pessoais e crédito para capital de giro.
Podem oferecer, ainda, serviços financeiros como abertura de conta corrente e
aplicações financeiras, seguros e pagamento de contas (água e luz, telefone e
impostos) e títulos diversos. Mesmo ofertando os mesmos serviços disponibilizados
pelos bancos, apresentam maiores vantagens em relação à rede bancária, o que
assegura um papel importante às cooperativas na ampliação do acesso a serviços
financeiros para populações de pequenos municípios e para empreendimentos
econômicos de porte reduzido.
O Sistema Cresol adequou a oferta de produtos e serviços financeiros, em
particular das modalidades do crédito, para garantir o financiamento das
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diversas demandas financeiras e das atividades econômicas desenvolvidas pelos
agricultores familiares; flexibilizou os prazos de entrega desse crédito (disponível
em diferentes épocas do ano); diversificou as fontes de recursos para o crédito (a
começar por garantir o acesso a recursos públicos, como o Pronaf) e adaptou as
metodologias de análise e controle da concessão do crédito.
Sendo assim, possibilita aos dirigentes das cooperativas e aos agentes
comunitários de desenvolvimento e crédito avaliarem a concessão do crédito para
além das garantias oferecidas pelo demandante, tomando em conta sua própria
experiência como agricultor e liderança comunitária e informações variadas
(viabilidade técnica e econômica do projeto, condições materiais da unidade de
produção, capacidade de pagamento e trajetória social e profissional do agricultor
e sua família, entre outras).
Brandenburg (1999) defende que:
As cooperativas exercitam diversas modalidades de empréstimos
ou financiamentos, com taxas de juros distintas. As taxas de juros
dos financiamentos com recursos oficiais são menores que as com
recursos próprios devido ao fato do governo federal subsidiar os
empréstimos por meio da equalização de uma parte dos juros.
Os recursos de repasse não podem ser destinados para o crédito
pessoal, sendo imprescindível cumprir as regras estabelecidas
para cada programa e pelas instituições intermediárias desses
recursos.

As cooperativas da Cresol inovam também ao coletarem e aplicarem recursos
financeiros dos agricultores familiares na perspectiva do desenvolvimento comunitário.
Para compreender o conteúdo inovador, a experiência das cooperativas
de crédito rural com interação solidária do Sistema Cresol constitui um marco
no cooperativismo de crédito no Sul Brasil, por sua história, por seus desafios e
principalmente pela capacidade de construir respostas, que vão além do quadro
social, além do poder público e além do próprio cooperativismo.

Breve contextualização do cartão de crédito
O cartão de crédito, que era até recentemente era visto como inviável por
agentes financeiros, posiciona-se hoje com distinção considerável no mercado
mundial. Os cartões de crédito tornaram-se elemento de pagamento popular
graças aos benefícios únicos oferecidos aos consumidores e corporações e às
oportunidades de lucro aos bancos.
O mercado brasileiro de cartões de crédito, bem como o mundial, vem
deparando-se com um crescimento sucessivo, tanto nos índices de faturamento
do setor como na quantidade de transações envolvendo cartões de crédito e no
valor médio das transações realizadas.
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Tavares e Fiori (1997) dizem que “aliado ao crescimento desse mercado,
expandiram-se as preocupações relacionadas à eficiência e à defesa da
concorrência na indústria de cartões de crédito”.
As empresas de cartão trabalham para que, com maior intensidade, o cartão de
plástico substitua o uso do dinheiro, do cheque e outras formas de pagamento,
além de ser utilizado para outros fins, considerando a sua possibilidade de
armazenar informações. Desta maneira, documentos como RG, título de eleitor,
carteira de trabalho, certidões, tickets de alimentação, vales para compra de
combustíveis em postos de gasolina, vales supermercado, vales cinema, entre
outros, poderão ser acoplados ao cartão.
Anualmente, milhares de vendas são realizadas com o cartão de crédito.
Transações com o cartão beneficiam tanto os usuários quanto os comerciários. De
um lado, os portadores ao realizar seus pagamentos, recebem maior segurança,
comodidade e facilidade, e do outro, os estabelecimentos comerciais têm
pontualidade no recebimento do dinheiro, rapidez e segurança na transação para
alavancar seus lucros.
Para acompanhar toda esta evolução, faz-se primeiramente necessário que toda
a tecnologia e inovação, se tornem conhecidas pelas pessoas e consequentemente
se tornem comuns e usuais.
O maior empecilho para a expansão tecnológica é o grau de aceitação. No
caso do cartão, seu desenvolvimento e conquista de mercado é mais complexa
em regiões de menor poder aquisitivo, pois, o cartão se vincula diretamente a
finalidade de consumo de bens e serviços. Ou seja, os fatores socioeconômicos,
tecnológicos e culturais são limitações importantes da expansão desse mercado.
As organizações buscam superar esses impedimentos, já que a conquista do
público de média e baixa renda no Sul Brasil em termos de valores e faturamento
é muito significativo, por representar grande parte da população.
Visando estimular o mercado de cartões de crédito e torná-lo mais eficiente,
instituições como a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda (SEAE), a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE) e
o Bacen já celebraram convênio de cooperação técnica para elaboração, análises
e estudos sobre esta indústria.
Este convênio formaliza a ação conjunta e coordenada dessas entidades no
sentido de, primeiramente, constatar a existência de possíveis deficiências de
mercado. Espera-se que a indústria de cartões de pagamentos, além de mais
eficiente, amplie o grau de inovação no setor e que os ganhos sejam repassados
para portadores e estabelecimentos comerciais.
A celebração do convênio com a SDE e a SEAE complementa outras ações do
Bacen no âmbito do projeto de modernização dos instrumentos de pagamento de
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varejo que vêm sendo conduzidos pela instituição. São projetos de modernização
semelhantes a iniciativas da mesma natureza desenvolvidas pelos bancos
centrais de vários países, e buscam promover ainda mais o uso dos instrumentos
eletrônicos de pagamento em substituição aos meios de pagamento em papel,
especialmente o cheque, cujos custos de processamento e de liquidação são
consideravelmente maiores e, portanto, são menos eficientes.

Levantamento e análise de dados
A pesquisa foi desenvolvida a partir da consulta bibliográfica sobre o tema,
documentos, boletins informativos, regulamentos, entre outros materiais que
trazem informações sobre a Cresol Ouro, onde será implantado o cartão de crédito.
Para o estudo foi utilizada amostragem não probabilística, quando a seleção
é feita de maneira intencional, com o pesquisador dirigindo-se a determinados
elementos considerados típicos da população que deseja estudar.
As informações utilizadas para o desenvolvimento do estudo foram obtidas
através de fontes primárias, por meio de entrevistas e observação. Também foram
consideradas fontes secundárias, como dados existentes na forma de arquivo,
banco de dados, índices, relatórios e outras fontes bibliográficas.

Viabilidade da implantação do cartão de crédito para a
Cresol Ouro
Ao longo de suas atividades a Cresol Ouro tem percebido em seus resultados
o impacto ocasionado pelos custos com a devolução de cheques, custos de
compensação e com as folhas de cheque. O gráfico abaixo demonstra os custos
totais que a unidade possui atualmente em decorrência do índice de utilização
dos cheques.

Fonte: pesquisador

Com base na análise de custos da cooperativa, o objetivo da implantação
do cartão de crédito no leque de produtos oferecidos aos associados não é
apenas comercial, mas também pela economia gerada com a utilização desta
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forma de pagamento. A cooperativa poderá aplicar os recursos economizados
na capacitação dos colaboradores, no desenvolvimento de novos produtos, na
estrutura da agência e em outros benefícios para os associados. Ainda, desta
forma a Cresol se adaptaria ao índice de devolução de cheques determinado
como meta para a agência.
Sabe-se que a mudança de hábito do consumidor é um processo demorado.
Contudo, através da ação de implantação do cartão de crédito pretende-se atingir
uma redução de mais de 15% destes custos. Ou seja, após a implantação deste
plano e através do processo de avaliação que deve ocorrer em setembro de 2009,
espera-se uma redução da utilização dos cheques por parte dos associados e,
portanto, a minimização dos custos da cooperativa.

Oportunidades e ameaças na implantação do cartão de
crédito Cresol
Segundo Oliveira (1991), oportunidades "são forças ambientais incontroláveis
pela empresa, que podem favorecer a sua ação estratégica, desde que conhecidas
e aproveitadas satisfatoriamente enquanto durarem" Ainda de acordo com o
autor, ameaças "são forças ambientais incontroláveis pela empresa, que criam
obstáculos à sua ação estratégica, mas poderão ou não ser evitadas, desde que
conhecidas em tempo hábil".
A partir disso foi possível elaborar a tabela abaixo para demonstrar estes
aspectos:
Oportunidades

Ameaças

Redução do número de devoluções
de cheque.

A população considerada possui baixa
renda, desconhecimento e até rejeição
à tecnologia.

Diminuição do custo de compensação
em virtude da diminuição do uso de
cheques.

Taxas cobradas para a filiação do
estabelecimento, taxa mensal de
aluguel das tecnologias, taxas
descontadas sobre o faturamento
(valor total) dos pagamentos com o
cartão e o prazo de recebimento do
estabelecimento.
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Oportunidades
Aumento do número de internautas/
consumidores da região onde atua a
Cresol Ouro, estimulada pelo acesso
à Internet, mesmo em comunidades
do interior.
Aumento
da
sensação
de
insegurança por parte da população
em relação ao uso de cheques que
estão suscetíveis a adulterações. Isso
é mais difícil de ocorrer com o cartão
de crédito, que também substitui o
dinheiro no dia a dia.
Mudança de hábito do consumidor
que favoreça a adesão ao cartão de
crédito da Cresol Ouro.

Ameaças
Possibilidade de cancelamento do
cartão Cresol pela opção de número
de estabelecimentos conveniados com
Visa ou MasterCard, as duas maiores
bandeiras no Brasil. Somente elas
detém cerca de 90% do mercado de
cartão de crédito no Brasil.
Mudança no hábito do consumidor
com relação à aceitação de outras
formas de pagamento por outras que
não sejam o cartão de crédito.

Mudança na legislação.
Fonte: Pesquisador

Plano comercial: campanha publicitária para a promoção
do cartão de crédito Cresol
O principal objetivo do plano comercial é implantar o cartão de crédito na Cresol
Ouro. Para tanto propõe-se que seja desenvolvida uma campanha publicitária
abordando os aspectos da praticidade e segurança do produto, com o slogan:
“Cartão Cresol, é fácil...é seguro... e você merece!”.
Os associados da Cresol receberão em suas residências ou através dos
funcionários ou diretores uma carta de apresentação do produto, onde consta uma
mensagem que relaciona o cartão a um presente da cooperativa para o associado,
um presente que ele conquistou com o desenvolvimento da agricultura familiar.
Também será enviado um folder com informações sobre o procedimento para
desbloqueio do cartão e as vantagens do seu uso no comércio local credenciado.
Os materiais impressos, como panfletos e folders, também serão utilizados
nas conversas com os agricultores para embasar o processo de argumentação e
auxiliar no convencimento.
Também será utilizado na campanha duas vinhetas, que serão veiculadas em
rádios locais que atinjam o público-alvo, em horários alternativos. Uma destas
vinhetas objetiva o convencimento e a outra explica as vantagens do uso do
cartão. Ambas poderão ser utilizadas como espera telefônica na cooperativa.
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A campanha também estará disponível na Internet. Através do site www.
cartaocresol.com.br serão disponibilizadas todas as explicações sobre o
funcionamento e as vantagens do uso do cartão de crédito Cresol. O site também
disponibilizará a relação de estabelecimentos credenciados em cada cidade.
Outra ferramenta de apoio para os encontros e/ou reuniões da cooperativa será
uma apresentação do cartão de crédito em PowerPoint (ppt), com explanações
sobre o funcionamento e vantagens desta forma de pagamento.
A campanha também distribuirá adesivos para sinalizar a rede de estabelecimentos
credenciados (lojas, mercados, postos de combustível, farmácias, agropecuárias,
entre outros) e dar mais visibilidade a estes pontos de comércio.

Plano de Ação
Ação proposta

Justificativa

Quem?

Onde?

Quando?

Os diretores se O treinamento
com a
responsabilizarão
colaboradora
Somente
por agendar os
Treinar os
treinamentos
acontecerá na
capacitados os
colaboradores
para seus
Central Baser
colaboradores
da Cresol
colaboradores na em Francisco
poderão
De 18 à 22 de
Ouro para que
Central Baser. 1
Beltrão. O
trabalhar
pessoas receberão
Maio de 2009.
possam orientar
repasse
das
em prol da
o treinamento
os associados
informações aos
promoção
e ficarão
sobre o novo
do cartão de
responsável por demais colegas
produto.
repassar aos
acontecerá na
crédito.
demais colegas as Cooperativa
instruções.
Cresol Ouro.
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Como?

Quanto?

Deslocandose até a
Central Baser R$ 350,00
em Francisco
Beltrão.

Ação proposta

Justificativa

Quem?

Onde?

Os diretores e os
colaboradores
ficarão
O processo
responsáveis
O processo de
de mudança
por repassar
sensibilização
de hábito do aos associados
Sensibilizar os
poderá ocorrer
consumidor
informações
associados para
na própria
é demorado,
sobre o uso
que adquiram e
cooperativa, nos
portanto, serão
do cartão
utilizem o cartão
sindicatos dos
necessárias
de crédito. É
de crédito Cresol
trabalhadores
várias ações para importante
Ouro.
rurais, nas festas
estimular o uso
que todos,
da comunidade,
do cartão de
independente
etc.
crédito.
de suas funções
se dediquem a
promover o uso
do cartão.

Ação proposta

Justificativa

Quem?

Onde?

Propiciar aos
comerciários
interessados em
Os colaboradores
firmar convênio a
que receberam
possibilidade de
treinamento
mais uma forma
e os diretores
Em
de pagamento,
que estejam
estabelecimentos
segura, pois, o
habilitados não
comerciais,
Contato com as valor é repassado
apenas para
industriais ou de
empresas de Ouro- pela cooperativa,
fazer o processo
serviços onde
SC e região para
evitando
de divulgação,
se visualize
firmar convênio.
questões como
mas que
possibilidades
inadimplência e
tenham grandes
de adesão ao
possibilitando aos
habilidades de
convênio.
usuários do Cartão
persuasão para
Cresol a aquisição
convencer os
de produtos e
empresários.
serviços próprios
da atividade da
contratada.
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Quando?

Como?

Quanto?

Em
reuniões na
cooperativa,
Datas a serem encontros nas
programadas comunidades
para os meses do interior
de Maio, Junho e sindicatos
e Julho.
ou visita às
Outras ações
residências
dos
após esse prazo
poderão se
associados.
R$ 700,00
Nestas
repetir para
esclarecer
situações
possíveis
poderão
ser fixados
dúvidas e
lembrar os
cartazes e
associados adesivos, além
desta opção de de anúncios
nas festas.
pagamento.
Spots podem
ser veiculados
nas rádios.
Quando?

Nos meses de
Maio, Junho e
Julho.

Como?

Quanto?

Visitando estes
estabelecimentos,
sempre que
possível com
a presença do
diretor para causar
a impressão de
formalidade e
exclusividade.
É interessante
que sejam
selecionados os
pontos com maior
movimentação
de consumidores
e os demais,
mas não muito
frequentados
R$ 200,00
devem ser
contatados mas
em segundo plano,
afinal, o interesse
maior é pelos que
apresentam maior
demanda.
Poderão ser
apresentados
dados como,
por exemplo,
o número de
associados/
famílias que a
cooperativa possui
e que possam vir a
adquirir produtos.
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Ação proposta

Justificativa

Quem?

Onde?

Quando?

Como?

Quanto?

Apesar de todos os
Deverá coordenar
colaboradores se
os trabalhos
comprometerem
realizados na
com as ações de
Agência Cresol
Delegar a um
promoção deste
O diretor irá eleger
Ouro e nos Postos
a colaboradora
colaborador a
novo produto, é
de Atendimento
responsável pela
responsabilidade primordial ter uma
A colaborador Cooperados, bem
de coordenar a pessoa responsável
A partir de Maio campanha a partir
de critérios como
treinadas na Cresol como, os trabalhos
campanha de
pela coordenação
até Julho.
competência,
Baser.
executados nas
marketing do da campanha para,
habilidade,
empresas ou fora
Cartão Cresol
além de executar
responsabilidade e
delas, que tenham
desempenho.
Ouro.
demais atividades
relação com os
atentar aos
associados e a
detalhes e garantir
implantação do
a efetiva aplicação
cartão de crédito.
do plano.

R$ Salário do
colaborador.
(Representa
custo fixo
para a
cooperativa).

Através do
levantamento
do número
de associados
Avaliação dos
Todo objetivo
que aderiram
Os diretores da
resultados
precisa de um
ao Cartão
Cresol Ouro,
do plano de
plano, todo o
Cresol Ouro, a
responsáveis
implantação do plano de execução
Na própria agência Em Setembro de
mensuração
pelo resultado de
cartão de crédito e para mensurar
da Cresol Ouro.
2009.
da diminuição
sua gestão e da
na Cooperativa
os resultados é
de utilização
implantação deste
de Crédito Rural
necessária uma
de cheque ou
plano.
Cresol Ouro.
avaliação.
dinheiro em
cédula para
as operações
realizadas pelos
associados.

R$ Salário do
colaborador.
(Representa
custo fixo
para a
cooperativa).

Fonte: Pesquisador

Orçamento
Segundo Roesch (1999), “o orçamento é um instrumento de planejamento
e controle financeiro e administrativo no qual se identifica os custos alocados
no projeto e que atende as necessidades da execução do mesmo”. Para que o
plano de implantação do cartão de crédito na Cresol Ouro, alguns custos foram
levantados:
Atividades

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Impressão

2

R$ 10,00

R$ 10,00

Encadernações

2

R$ 6,00

R$ 6,00

CDs e etiquetas

2 CDs

R$ 2,50

R$ 2,50

Transporte/Combustível

400 Km no total

Transporte coletivo e táxi

R$ 450,00

Alimentação

15

R$ 15,00

R$ 225,00
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Atividades

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Material bibliográfico

Sem necessidade de
aquisição, a consulta
em bibliotecas e
internet.

-

-

Pesquisa de Campo

Pesquisa bibliográfica,
entrevistas para
levantamento de dados
e consulta a relatórios
da Cresol.

-

-

Investimento para execução
do plano comercial

1

Não é possível mensurar
devido ao número de
ações necessárias e
veículos utilizados.

R$ 700,00

Tabulação dos dados

A tabulação é realizada
por parte do autor
através do Programa
Excel, portanto, não
acarreta nenhum custo.

-

-

Total

-

-

R$ 1.393,50
Fonte: Pesquisador.

Considerações finais
A globalização da economia tem exigido das organizações e de seus
colaboradores cada vez mais profissionalismo e capacidade de inovação. Não
poderia ser diferente com as cooperativas de crédito rural, onde os mecanismos
de seleção e monitoramento de clientes apresentam custos elevados e podem
interferir no seu desempenho econômico.
Para desenvolver a eficiência e alcançar a autossustentabilidade em seus
negócios é necessário trabalhar com baixas taxas de juros, de inadimplência e de
custos de transação. No entanto, as cooperativas de crédito rural, exercem taxas
de juros e tarifas inferiores às cobradas pelo mercado. Portanto, qualquer tipo de
economia que possa ser feita, levando-se em consideração a questão de processos
ou portfólio de produtos, sem alterar o padrão de qualidade, é fator relevante para
estas instituições.
Desta forma, a Cresol Ouro, constatando o alto custo em seu histórico de
operações com cheque, aliou a este ponto fraco a oportunidade de incrementar os
produtos e serviços oferecidos para os seus colaboradores, associados e comunidade
em geral lançando um plano de implantação do Cartão de Crédito Cresol.
Este plano contou com um estudo da organização, fundamentação teórica para
sustentar a proposta de implantação, a seleção da metodologia mais adequada
para sua realização, elaboração de um plano comercial e de um plano de ação para
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sua efetivação, levantamento de custos e concluiu-se com o desenvolvimento de
um plano de implementação para o cartão de crédito da cooperativa, atendendo
ao objetivo geral deste estudo.
Por meio da pesquisa foi possível aprofundar o conhecimento quanto a missão,
visão e princípios do Sistema Cresol e deixa em pauta a questão delimitada pela
pesquisa, sugerindo que outros estudos mais específicos sobre o cooperativismo
sejam possíveis, tendo em vista sua amplitude e complexidade.
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A importância do Pronaf Investimento Pecuário
para a agricultura familiar
Valdecir Martins
Hugo Chu Chun Wei

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
criado em 1995, é um programa de apoio ao desenvolvimento rural, que visa o
fortalecimento da agricultura familiar como segmento gerador de ocupação e
renda. Tem por objetivo possibilitar um padrão de vida melhor aos agricultores
familiares, gerando novas opções de renda e viabilizando a diversificação produtiva.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi identificar qual a importância do Pronaf
para a agricultura familiar, mais especificamente na modalidade Investimento
Pecuário, verificando-se se os empréstimos tomados pelos associados da Cresol
Francisco Beltrão, estão contribuindo para aumentar a capacidade produtiva e,
consequentemente, melhorar a qualidade de vida das famílias agricultoras. Ainda,
avaliar se propriedade está sendo um empreendimento capaz de produzir o retorno
necessário e se o crédito está contribuindo para o crescimento da propriedade rural.
O intuito foi encontrar respostas para a verdadeira eficácia do crédito, como
instrumento de desenvolvimento sócio-econômico para os agricultores familiares,
produtores de leite, sócios de organizações de iniciativa popular como a Cresol Beltrão.

Caracterização da organização
Desde 1989 operava na região Sudoeste do Paraná um Fundo de Crédito
Rotativo, fruto do convênio entre a Misereor (Alemanha) e a Assesoar (ONG sediada
em Francisco Beltrão, fundada em 1966). Este fundo era gerido por um conselho
de entidades populares da região, que incluía também a Comissão Pastoral da
Terra (CPT), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Movimento dos
Agricultores Sem Terra (MST). Por meio deste fundo eram financiados pequenos
investimentos junto aos grupos de agricultores. Até 1995 foram realizados mais
de 300 operações de crédito em sacas de milho, e como a inflação era alta, usavase como indexador da dívida o preço médio regional do milho, principal cultura
dos pequenos agricultores.
Mas era preciso fazer com que o crédito retornasse, baixando os índices de
inadimplência, sendo para isto necessário promover o controle social, ampliar a
captação e a disponibilidade de recursos, bem como amparar juridicamente os
contratos. Tudo indicava a necessidade de uma instituição financeira. Assim, em
1995 forem constituídas as cinco primeiras cooperativas de crédito do Sistema
Cresol, que entraram em funcionamento em 1996.
O Sistema Cresol deu origem à construção de um outro cooperativismo,
diferente do chamado cooperativismo empresarial. Em vez de estruturas
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centralizadas, com forma de pirâmide e grandes unidades, o Sistema optou
por estruturas descentralizadas, com forma de rede e unidades pequenas, mas
articuladas entre si e com a comunidade local.
Em termos estratégicos, o Sistema Cresol tem como objetivo a promoção do
desenvolvimento local com base na agricultura familiar, o que requer seu próprio
fortalecimento como agente deste desenvolvimento. Para a cooperativa, o acesso
ao crédito é fundamental para o avanço da organização econômica e social dos
agricultores, mas não a solução para o conjunto de seus problemas. Daí sua
estratégia de articular e de vincular-se a diversas organizações que tem como eixo
de atuação a promoção da agricultura familiar, como associações, agroindústrias,
Casas Familiares Rurais, Escolas Comunitárias, organizações não governamentais,
sindicatos, entre outras.
O Sistema é constituído por muitas pequenas cooperativas, dirigidas,
controladas e a serviços de muitos, o que permite o melhor acompanhamento
à orientação e fiscalização dos projetos implementados, e não poucas e grandes
cooperativas, controladas e a serviço de poucos, como ocorreu na maioria dos
casos no Brasil (CRESOL, 2002).
A Cresol Francisco Beltrão nasceu do desmembramento da Cresol Marmeleiro,
que até setembro de 1998 também atuava em Francisco Beltrão. Com o
desmembramento, a nova cooperativa ficou com 342 cooperados, abrangendo
também os municípios de Salgado Filho e Manfrinópolis que em setembro de
2001 desmembraram-se criaram uma nova cooperativa com sede em Salgado
Filho. O processo de desmembramento faz parte da estratégia de descentralização
de democratização do sistema.

Fundamentação teórica
De acordo com a Secretaria da Agricultura Familiar, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA), aproximadamente 85% das propriedades
do país são de agricultores familiares, número que justifica a existência de
políticas públicas focadas no fortalecimento do setor, além da criação de melhores
oportunidades de trabalho e renda, visando reduzir o êxodo rural, diversificando
a produção e promovendo também os pequenos municípios (SANTANA, 2006).
O Pronaf, criado há 14 anos, passou a disponibilizar à agricultura familiar
diversas linhas de crédito, com diferentes condições para atender cada grupo
de pequenos produtores. A partir da safra 2001/2002, o Pronaf sofreu alterações
importantes que possibilitaram atender também projetos de mulheres e jovens,
iniciativas diferenciadas de base agroecológica, florestal e o fortalecimento da
pecuária de leite, da fruticultura e da olericultura.
Segundo Carneiro (1997), o Pronaf tem como referência experiências
européias, principalmente da França, que elegeram a agricultura familiar como a
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forma de produção sobre a qual a modernização se deu no pós-guerra. Na França,
a “revolução agrícola” se realizou com o esforço de vários setores da sociedade
interessados em transformar o campesinato – a base social histórica da agricultura
francesa– em um setor produtivo dinâmico, ao mesmo tempo produtor e
consumidor (Lamarche, 1993).
No Brasil a agricultura familiar se sobressai em alguns setores produtivos superando
a agricultura patronal. Segundo o Censo Agropecuário de 1995/1996, dos quase 5
milhões de estabelecimentos rurais existentes no Brasil, 85,2% são estabelecimentos
de agricultores familiares, que ocupam 30,5% da área agrícola total e respondem por
37,9% do Valor Bruto da Produção Agropecuária Nacional – VBP.
CATEGORIAS

Estab. Total

% Estab.
Sobre o total

Área Total
(mil ha)

% Área sobre
%VBP sobre
VBP (R$ 1.000)
o total
o total

FAMILIAR

4.139.369

85,2

107.768

30,5

18.117.725

37,9

PATRONAL

554.501

11,4

240.042

67,9

29.139.850

61,0

Outros

165.994

3,4

5.801

1,6

538.849

1,1

TOTAL

4.859.864

100,0

353.611

100,0

47.796.469

100,0

BRASIL – Estabelecimentos, Área e Valor Bruto da Produção (VBP). FONTE: Censo Agropecuário 1995/96 – IBGE –
Tabulação especial. Elaboração: Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO

Com o Pronaf, o pequeno produtor, habituado a enfrentar todo o tipo de
obstáculos, passou a contar com uma política de crédito específica, com medidas
que, além da disponibilização de recursos, simplificam e agilizam todo o processo
de concessão dos empréstimos.
Os engenheiros agrônomos Luís Mauro Santos Silva e Sérgio Roberto Martins,
fazem um levantamento sobre a distribuição do Pronaf por região, conforme
gráfico abaixo.

Evolução recente da distribuição dos recursos do Pronaf. Fonte: adaptado de Nunes (2005) e Guanziroli (2006).
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Em seu artigo “Pronaf Dez Anos Depois: Resultados e Perspectivas Para o
Desenvolvimento Rural”, Carlos E. Guanziroli, professor adjunto Universidade
Federal Fluminense, relaciona o número de estabelecimentos para linhas do
Pronaf, bem como a renda monetária destes estabelecimentos.
Tipos

Estab. Total

A
B
C
D
Total

406.291
993.751
823.547
1.915.780
4.139.369

% Estab. s/ total
8,4
20,4
16,9
39,4
85,1

RM / Estab. (em
R$/ano)
11.898
2.172
714
(104)

Agricultores Familiares – Renda monetária (RM) por estabelecimento segundo os tipos familiares. Fonte: Censo
Agropecuário 1995/96 – IBGE. Elaboração: FAO /INCRA (2000). Projeto de Cooperação Técnica. Guanziroli, C. et al
(2001)

O gráfico abaixo mostra a evolução na distribuição do recurso nas linhas do
Pronaf no período de 1999 a 2004. Percebe-se uma diminuição no Pronaf A e
um grande aumento no Pronaf D. A linha Pronaf E, por se tratar de uma linha,
apresenta pouco acesso.

Evolução do volume de recursos distribuídos pelas diferentes categorias do Pronaf .
Fonte: adaptado de Nunes (2005) e Guanziroli (2006).

Conquistas do crédito rural do Pronaf
Segundo o MDA, em todo o território nacional o Pronaf alcança cerca de 2
milhões de famílias agricultoras, viabilizando crédito com as menores taxas de
juros dos financiamentos rurais. Cerca de 60% das operações alcançam os grupos
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de baixa renda, favorecendo os descapitalizados com subsídios e acesso às fontes
do Sistema Nacional de Crédito Rural. A taxa de inadimplência fica em torno de
2,5% e os custos das operações e dos riscos são compartilhados com o sistema
financeiro e a União. Além disso, os Planos de Safra são construídos em parceria e
diálogo com os movimentos sociais rurais.

Beneficiário do Pronaf
O público benefíciário do Pronaf nos Grupos C, D e E são agricultores que explorem
parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou
concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária, residam na propriedade
ou em local próximo e não disponham, a qualquer título, de área superior a quatro
módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor. Além disso, cada um
dos grupos deve atender a condições específicas, expplicitadas a seguir.
1) Grupo “C”: são agricultores familiares que:
Obtenham, no mínimo, 60% da renda familiar da exploração agropecuária e
não agropecuária do estabelecimento;
Tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do
estabelecimento, utilizando apenas eventualmente o trabalho assalariado, de
acordo com as exigências sazonais da atividade agropecuária;
Obtenham renda bruta anual familiar acima de R$ 4.000,00 e até R$ 18.000,00
excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de
atividades rurais.
2) Grupo “D”: são agricultores familiares que:
Obtenham, no mínimo, 70% da renda familiar da exploração agropecuária e
não agropecuária do estabelecimento;
Tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do
estabelecimento, podendo manter até dois empregados permanentes, sendo
admitido ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal
da atividade o exigir;
Obtenham renda bruta anual familiar acima de R$ 18.000,00 e até R$ 50.000,00
incluída a renda proveniente de atividades desenvolvidas no estabelecimento e
fora dele, por qualquer componente da família, excluídos os benefícios sociais e
os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais.
3) Grupo “E”: são agricultores familiares que:
Obtenham, no mínimo, 80% da renda familiar da exploração agropecuária e
não agropecuária do estabelecimento;
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Tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do
estabelecimento, podendo manter até dois empregados permanentes, admitido
ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da
atividade o exigir;
Obtenham renda bruta anual familiar acima de R$ 50.000,00 e até R$ 110.000,00,
incluída a renda proveniente de atividades desenvolvidas no estabelecimento e
fora dele, por qualquer componente da família, e excluídos os benefícios sociais e
os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais.
São também beneficiários e se enquadram nos Grupos C, D ou E, de acordo
com a renda e a caracterização da mão-de-obra utilizada:
Pescadores artesanais que se dediquem à pesca artesanal, com fins comerciais,
explorando a atividade como autônomos, com meios de produção próprios ou
em regime de parceria com outros pescadores igualmente artesanais;
Extrativistas que se dediquem à exploração extrativista ecologicamente
sustentável;
Silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o
manejo sustentável daqueles ambientes;
Aquicultores, maricultores e piscicultores que: a) se dediquem ao cultivo de
organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida; b)
explorem área não superior a dois hectares de lâmina d’água ou ocupem até 500 m3
(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanque-rede;
Tenham na bovinocultura, na bubalinocultura ou na ovinocaprinocultura, a
atividade preponderante na exploração da área e na obtenção da renda;
Não disponham, a qualquer título, de área superior a seis módulos fiscais
quantificados segundo a legislação em vigor;
Comunidades quilombolas que pratiquem atividades produtivas agrícolas e/
ou não-agrícolas e de beneficiamento e comercialização de produtos;
Povos indígenas que pratiquem atividades produtivas agrícolas e/ou nãoagrícolas e de beneficiamento e comercialização de seus produtos;
Agricultores familiares que se dediquem à criação ou ao manejo de animais
silvestres para fins comerciais, conforme legislação vigente.

Critérios adicionais de enquadramento nos grupos C, D ou E
Para efeito de enquadramento nos grupos C, D ou E, devem ser rebatidas:
a) 50% a renda bruta proveniente das seguintes atividades intensivas em capital:
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avicultura não integrada, ovinocaprinocultura, pecuária leiteira, piscicultura,
sericicultura, fruticultura e suinocultura não integrada;
b) 70% a renda bruta proveniente das atividades de turismo rural, agroindústrias
familiares, olericultura e floricultura;
c) 90% a renda bruta proveniente das atividades avicultura e suinocultura
integrada ou em parceria com a agroindústria.
A renda proveniente da venda de produtos das agroindústrias e as oriundas
de serviços de turismo rural obtidas por agricultores familiares, será somada à
renda da exploração agropecuária e não agropecuária obtida no estabelecimento,
quando da emissão da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP.
O beneficiário enquadrado em grupo de menor renda pode ser reenquadrado
em grupo de renda superior, desde que demonstre capacidade produtiva,
representada por terra, mão-de-obra familiar e acompanhamento técnico, ou
apresente projeto com capacidade de pagamento compatível com os limites de
endividamento e as condições financeiras estabelecidas para o grupo de maior
renda pretendido. Já o beneficiário que recebeu crédito em qualquer grupo não
pode ser reenquadrado em grupo de menor renda.
É vedada a concessão de crédito ao amparo do PRONAF relacionado com a
produção de fumo desenvolvida em regime de parceria ou integração com
indústrias fumageiras. Admite-se a concessão de financiamento de investimento
a produtores de fumo que desenvolvem a atividade em regime de parceria
ou integração com agroindústrias, desde que o investimento não se destine
exclusivamente à cultura do fumo e seja utilizado em outras atividades que
fomentem a diversificação de explorações, culturas e/ou criações e a reconversão
da unidade familiar, e no cálculo da capacidade de pagamento, especificado em
projeto técnico, fique comprovado que, no mínimo, 20% da receita gerada pela
unidade de produção tenha origem em outras atividades que não o fumo.
Os créditos podem ser concedidos de forma individual, quando formalizado
com um produtor, para finalidade individual; coletiva, quando formalizado com
grupo de produtores, para finalidades coletivas; ou grupal, quando formalizado
com grupo de produtores para finalidades individuais. Neste caso, é necessário
que os produtores apresentem características comuns de exploração agropecuária
e estejam concentrados espacialmente.

Linhas de financiamento do Pronaf
1) Linha Convencional “C”, “D” e “E”: A finalidade desta linha é viabilizar
investimentos para implantação, ampliação ou modernização da infraestrutura de
produção e serviços agropecuários e não agropecuários no estabelecimento rural
ou em áreas comunitárias rurais próximas, de acordo com projetos específicos.
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2) Pronaf Agroindústria: linha destinada a investimentos, inclusive em
infraestrutura que visem ao beneficiamento, processamento e comercialização da
produção agropecuária, de produtos florestais e do extrativismo, ou de produtos
artesanais, e a exploração de turismo rural, como por exemplo pequenas e médias
agroindústrias, unidades centrais de apoio gerencial, ampliação, recuperação, ou
modernização de unidades agroindustriais de agricultores familiares já instaladas
e em funcionamento. Também viabiliza capital de giro associado limitado a 35%
do financiamento para investimento fixo.
3) Pronaf Mulher: tem a finalidade de atender propostas de crédito das
agricultoras, segundo o que o projeto técnico ou a proposta de crédito determinar.

Itens financiáveis no âmbito do Pronaf
Observado o disposto no Manual do Crédito Rural (MCR), são financiáveis
os itens diretamente relacionados com a atividade produtiva e de serviços,
destinados a promover o aumento da produtividade e da renda do produtor,
ou economia dos custos de produção, tais como construção, reforma ou
ampliação de benfeitorias e instalações permanentes; obras de irrigação,
açudagem, drenagem, proteção e recuperação do solo; desmatamento,
destoca, florestamento e reflorestamento; formação de lavouras permanentes e
formação ou recuperação de pastagens; eletrificação e telefonia rural; aquisição
de instalações, máquinas e equipamentos novos e aquisição de máquinas e
equipamentos usados, com certificado de garantia.
Também de passível de financiamento caminhões, inclusive frigoríficos,
isotérmicos ou graneleiros, camionetas de carga e de uso misto ou múltiplo e
utilitários rurais, desde que destinados especificamente à atividade agropecuária.
Na Linha Pronaf Agroindústria, o crédito destinado a veículo utilitário está limitado
a 50% do valor de aquisição do bem.
Ainda, são financiáveis projetos de implantação de cultura permanente, gastos
com tratos culturais (fertilizantes, adubos, corretivos de solo) até a ocorrência da
primeira safra em escala comercial, desde que os gastos para a implantação da
cultura também estejam sendo financiados.
Na pecuária, gastos tradicionalmente considerados como de custeio, tais como
aquisição de larva, pós-larva, pintos de um dia e ração, desde que ocorram até
a primeira safra em escala comercial e que os demais gastos de implantação do
projeto estejam sendo financiados.
Pode ser ainda financiada a aquisição de equipamentos e de programas de
informática voltados para melhoria da gestão dos empreendimentos rurais e/ou
das unidades agroindustriais, mediante indicação em projeto técnico.
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Taxas de juros, Bônus de Adimplência, prazos de carência
e amortização
As taxas de juros variam conforme os grupos. Para os grupos C e D, a taxa é de
2% ao ano, enquanto para o grupo E, a taxa é de 5% ao ano.
Nas Linhas Convencional e Pronaf Mulher, às operações realizadas com
Beneficiária do Grupo “C”, aplica-se um Bônus de Adimplência no valor de R$
700,00 por beneficiária, distribuído de forma proporcional sobre cada parcela
do financiamento paga até a data de seu respectivo vencimento, observado
que a mesma perde o direito ao bônus relativo à parcela da dívida não paga
até a data de seu respectivo vencimento. Na Linha Convencional, o Bônus de
Adimplência é devido exclusivamente na primeira e na segunda operações de
crédito contratadas pelo produtor.
Os prazos de carência e de amortização são estabelecidos em função da
capacidade de pagamento do beneficiário, compatível com o retorno financeiro
do empreendimento financiado, definido no projeto técnico ou proposta
simplificada de crédito, respeitado sempre a opção do beneficiário.

Limites de crédito para os Grupos C, D e E
1) Linha Convencional Grupo C: Os créditos deverão ter valor mínimo de
R$1.500,00 e máximo de R$ 6.000,00 por operação, admitida a obtenção de
até três créditos da espécie por beneficiário, consecutivos ou não, em todo o
Sistema Nacional de Crédito Rural, observado que o segundo crédito, com direito
ao Bônus de Adimplência, de R$ 700,00, somente pode ser concedido após a
quitação de pelo menos uma parcela da operação anterior, se atestada em laudo
de assistência técnica a situação de regularidade do empreendimento financiado
e se comprovada a capacidade de pagamento do mutuário e a nova operação for
realizada sob risco exclusivo do Agente Financeiro.
2) Linha Convencional Grupo D: Cada produtor não poderá ter financiamentos
“em ser” cuja soma dos valores contratuais ultrapasse R$ 18.000,00, considerandose, inclusive, operações realizadas anteriormente à Resolução BACEN n° 3.299, de
15.07.2005, na Linha Convencional Grupo “D” ou outro.
3) Linha Convencional Grupo E: Cada produtor não poderá ter financiamentos
“em ser” nesta linha cuja soma dos valores contratuais ultrapasse R$ 36.000,00,
considerando-se, inclusive, operações realizadas anteriormente à Resolução
BACEN n° 3.299, de 15.07.2005, na Linha Convencional (Grupo “E” ou outro).
Os limites de valor de financiamento destinado a beneficiários dos Grupos C, D
ou e podem ser elevados em até 50%, desde que o projeto técnico ou a proposta
de crédito comprove o incremento da renda ou economia de custo e que os
recursos sejam destinados a:
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a) Bovinocultura de corte ou de leite, bubalinocultura, carcinicultura,
piscicultura, fruticultura, olericultura e ovinocaprinocultura e em projetos de
infra-estrutura hídrica, inclusive aquelas atividades relacionadas com projetos
de irrigação e demais estruturas produtivas que visem dar segurança hídrica ao
empreendimento;
b) Avicultura e suinocultura desenvolvidas fora do regime de parceria ou
integração com agroindústrias;
c) Sistemas agroecológicos de produção, conforme normas estabelecidas pela
Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário;
d) Sistemas orgânicos de produção, conforme normas estabelecidas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
e) Atividades relacionadas com o turismo rural;
f) Aquisição de máquinas, tratores e implementos agrícolas, veículos utilitários,
embarcações, equipamentos de irrigação, equipamentos de armazenagem e
outros bens dessa natureza destinados especificamente à agropecuária, exceto
veículos de passeio;
g) Implementação, utilização e/ou recuperação de: tecnologias e energia renovável,
como o uso da energia solar, da biomassa, eólica, mini usinas de biocombustível e
a substituição de tecnologia de combustível fóssil por renovável nos equipamentos
e máquinas agrícolas; tecnologias ambientais, como estação de tratamento de
água, de dejetos e efluentes, compostagem e reciclagem; armazenamento hídrico,
como o uso de cisternas, barragens, barragens subterrâneas, caixas d’água e outras
estruturas de armazenamento e distribuição, instalação, ligação e utilização de água;
pequenos aproveitamentos hidroenergéticos; e silvicultura, entendendo-se por
silvicultura o ato de implantar ou manter povoamentos com uma ou mais espécies
florestais destinadas ao uso industrial ou queima.
4) PRONAF Agroindústria: Os financiamentos no âmbito desta linha estão
sujeitos aos seguintes limites, independentemente dos definidos para outros
investimentos ao amparo do PRONAF: Pessoa Física (contrato individual ou
grupal): cada produtor não poderá ter financiamentos “em ser”, cuja soma dos
valores contratuais ultrapasse R$18.000,00, por Beneficiária, aplicável a uma ou
mais operações, considerando-se, inclusive, aquelas realizadas anteriormente à
Resolução BACEN n° 3.299, de 15.07.2005.
5) Linha Pronaf Mulher: Nesta linha poderá ser concedido apenas um
financiamento para a unidade familiar em todo o Sistema Nacional de Crédito
Rural, observados os seguintes limites:
a) Grupo “C”: mínimo de R$ 1.500,00 e máximo de R$ 6.000,00;
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b) Grupo “D”: máximo de R$ 18.000,00;
c) Grupo “E”: máximo de R$ 36.000,00.

Universo e amostra da pesquisa
O universo ou a população da pesquisa correponde ao quadro social da
Cresol Francisco Beltrão, composto por 1.869 cooperados. O critério para
definir a amostragem foi a obtenção de financiamentos de investimento, com
empreendimentos relacionados à atividade pecuária, no período de 2007, o que
corresponde a exatamente 81 cooperados, dos quais foram entrevistados 73. A
opção por pesquisar este público decorre de vários fatores, mas principalmente
por ser um dos itens mais financiados pelas cooperativas do Sistema Cresol.
Para a coleta de dados foi utilizado um questionário, aplicado pelo técnicos
da Cresol Francisco Beltrão na sede da cooperativa. No caso dos agricultores que
não compareceram na cooperativa, foi realizada uma visita até à propriedade para
aplicação do questionário.
Com relação ao tempo de associação à cooperativa, percebeu-se que a
maioria dos agricultores (45%) são sócios há mais de seis anos. Esta medida, de
emprestar para sócios mais antigos, é adotada devido a confiança nos cooperados
e conhecimento da propriedade dos mesmos, podendo orientá-los melhor sobre
os projetos de financiamentos.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009.

A maioria dos entrevistados (69%) tem renda familiar mensal acima de R$ 1.500,00.
O resultado indica que os cooperados conseguiram aumentar a renda, o que os
habilita a tomar outros financiamentos para potencializar a atividade desenvolvida.
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2009.

Quanto a finalidade dos investimentos, 44% dos entrevistados financiam
animais para a produção de leite, 21% financiam máquinas e equipamentos,
sendo que boa parte são para a produção de leite, 21% para correção de solo e
14% para instalações, principalmente estábulos para vacas leiteiras.
Quanto aos valores dos empréstimos, 48% acessa a faixa que vai de
R$ 5.000,00 a R$10.000,00. Já 21% dos entrevistados acessam de R$2.500,00 a
R$5.000,00. Contudo, somente 7% acessam mais de R$18.000,00, que são os
cooperados com renda maior, propriedade melhor estruturada e a finalidade do
financiamento geralmente é a compra de novas máquinas.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009.

Observa-se que dentre os entrevistados as condições da propriedade são boas
(90%). Segundo alguns cooperados, essas condições se devem a oportunidade
oferecida pela Cresol, de melhorar a propriedade com financiamentos, aumentar
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a renda da família e até as condições habitacionais. “Assim consegui arrumar o
rancho”, declarou um dos entrevistados.
A busca dos agricultores pelas cooperativas de crédito ocorre pelo fato de
identificarem maiores vantagens em relacionar-se a ela. Para 45% dos entrevistados
a principal vantagem é a agilidade na liberação do crédito, para 27% é por ter
um planejamento dos projetos junto às famílias associadas, para 21% é devido
ao atendimento dos funcionários e para 7% é em função de ter menos burocracia
na contratação dos projetos. Lembrando que o Sistema Cresol, para efetivar as
liberações, segue as regras estabelecidas pelo MCR, bem como as estabelecidas
pelo BNDES.
De acordo com os agricultores familiares entrevistados, 69%, não vê nenhum
problema em tomar empréstimos na Cresol Francisco Beltrão, 14% observa que a
dificuldade maior é a falta de documentos exigidos para fazer a contratação e 10%
reclamaram da demora na liberação das operações, mas entendem que o recurso
vem de outros agentes financeiros ocasionando a demora. Somente 7% reclamam
de mal atendimento prestado na cooperativa.
O baixo índice de desvantagens atribuído pelos cooperados à Cresol, deve-se ao
fato de as vantagens serem mais expressivas e, consequentemente, compensam
mais. Isso possibilita ao agricultor familiar realizar seus projetos agrícolas com
mais tranquilidade.
A grande maioria dos entrevistados (91%) respondeu que o crédito está sendo
suficiente, e para 3% não é suficiente. Isso se deve ao fato de que o valor do
empréstimo desejado é incompatível com a renda do agricultor. Ainda, para 5%
o crédito nem sempre é suficiente, mas destacam que, por outro lado, evita-se o
excessivo endividamento. Na opinião dos entrevistados a orientação dos técnicos
da cooperativa é fundamental nessa hora. Apenas 1% respondeu que o crédito
nunca é suficiente.
Sobre a liberação dos recursos em tempo hábil, 71,23% dos entrevistados
consideram que crédito concedido pela Cresol vem na época certa, enquanto
que 9,59% considera que a liberação não ocorre em tempo desejado. Para 16,44%
dos entrevistados está bom assim, mas às vezes o crédito não acontece na época
desejada e eles acabam perdendo oportunidades como descontos e prazos. O
atraso na liberação dos empréstimos acontece principalmente devido a Cresol
Francisco Beltrão depender de agentes financeiros externos, como o BNDES, BRDE
e BB, para obter recursos para repassar para o quadro de cooperados.
Quando se perguntou aos cooperados da Cresol se há burocracia para a liberação
do crédito, a maioria (89%) respondeu não, 7% revelou existir certa burocracia e 4%
disseram existir burocracia às vezes, até o financiamento ser liberado. Com base nas
respostas pode-se auferir que os cooperados aceitam e entendem que a cooperativa
segue regras do Pronaf para fazer a liberação de empréstimos.
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Para 89% dos entrevistados o Pronaf contribuiu para aumentar a sua
capacidade produtiva, que é o objetivo específico desta pesquisa. Para estes,
o investimento possibilitou uma renda mensal, no caso da produção de leite,
melhorando as condições de vida e produção. Já 5,48% responderam que os
recursos do Pronaf às vezes melhoram a capacidade produtiva, é o caso de quem
financia empreendimentos relacionados a suínos, cujo preço do produto oscila
com a oferta/procura. Para 2,74% dos entrevistados o investimento não contribuiu
e nem sempre contribui para aumentar a produtividade.
Sobre o retorno financeiro obtido com os empreendimentos financiados,
apenas 3% dos entrevistados disseram que não sabem mensurar quanto obtém
de renda. Outros 10% disseram que a renda agregada está acima de R$ 3.000,00,
neste caso geralmente são produtores de leite. Para 14% a renda agregada está
na faixa de R$ 2.500,00 a R$3.000,00 e outros 14% de R$ 500,00 a R$ 1.000,00,
neste caso são cooperados que financiam empreendimentos imobilizados, tipo
galpões, estábulos, cercas, etc. A maioria (59%) declarou que a renda agregada em
média é de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00.
Sobre as melhorias na qualidade de vida da família, a maioria dos entrevistados
(95%) respondeu que houve melhoras após a associação à Cresol devido aos
financiamentos adquiridos, o que possibilitou melhorias na renda, nas condições
financeiras e no conforto em casa. Uma das entrevistadas declarou: “Tinha
vergonha de sair de casa, pois não tinha nenhuma roupa bonita para sair. Depois que
comprei umas vaquinhas e comecei a vender leite, minha vida melhorou, agora posso
participar da sociedade novamente”.

Considerações finais
Analisando a trajetória do cooperativismo de crédito no Brasil, percebe-se
um campo muito grande a ser conquistado, entendendo ser um mecanismo de
fundamental importância para o desenvolvimento do país, para o setor produtivo,
e especialmente à agricultura familiar.
Considerando o desenvolvimento regional, a sustentabilidade poderá ser
alcançada através de um processo contínuo e comprometido com a agricultura
familiar, setor cuja característica é de produzir uma grande diversidade de alimentos.
Notou-se também que o Sistema Cresol se consolida cada vez mais neste
segmento da sociedade, possibilitando que os agricultores se viabilizem com
a melhoria de suas propriedades, com uma expressiva participação da família na
elaboração e execução dos projetos, bem como na orientação ao crédito. Enfim,
oferecendo condições para que os agricultores familiares desenvolvam em suas
propriedades empreendimentos capazes de ser atrativos tanto do ponto de vista
social como econômico. Pode-se afirmar que o leite é uma alternativa de renda que
se encaixa perfeitamente no “leque” das cadeias produtivas da agricultura familiar.
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Os agricultores pesquisados, em sua grande maioria, estão satisfeitos com o
papel das organizações que os representam, no caso a Cresol Francisco Beltrão,
e com os recursos conquistados para dar ênfase a sua produção, ao consumo
e, consequentemente, à viabilização de uma propriedade bem estruturada e
propícia para ter qualidade de vida.
Um dos problemas encontrados para a realização deste estudo foi como medir
o crescimento dos cooperados entrevistados depois de fazer os financiamentos
através do Pronaf, já que o Sistema Cresol não possui uma ferramenta que forneça
um histórico de desempenho. Na ausência desta ferramenta, dentro da pesquisa os
objetivos foram alcançados, conforme constatado através do questionário aplicado.
Por fim, podemos afirmar que o crédito viabilizado pela Cresol está sendo uma
ferramenta alternativa capaz de aumentar a capacidade produtiva dos agricultores
familiares, consequentemente, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida.
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A dinâmica de funcionamento das Cooperativas
de Produtores de Leite da Agricultura Familiar
com Interação Solidária dos municípios de
Ampére, Dois Vizinhos e Itapejara do Oeste
Ovídio José Constantino

O cooperativismo, em particular as cooperativas de leite instaladas no Sudoeste
do Paraná surgidas nos meados de 1990, representam uma alternativa para os
pequenos produtores se contraporem ao modelo agropecuário apresentado pela
globalização no Brasil.
Morato e Costa (2001), citado por Ninaut e Matos (2008), entendem que
o cooperativismo é uma forma avançada de organização da sociedade civil:
“Proporciona o desenvolvimento sócio econômico aos seus integrantes e à
comunidade e resgata a cidadania por meio da participação, do exercício da
democracia, da liberdade e autonomia”.
O movimento cooperativista no Brasil está subdividido em 13 ramos de
atividades: agropecuário, educacional, crédito, saúde, infraestrutura, habitacional,
transporte, turismo e lazer; produção especial, mineração, consumo e trabalho
(NINAUT E MATOS, 2008).
As cooperativas de leite existentes no sudoeste paranaense têm uma orientação
política e econômica baseada nos preceitos de economia solidária que Paul Singer
define como:
A empresa solidária nega a separação entre trabalho e posse dos
meios de produção, que é reconhecidamente a base do capitalismo.
(...) A empresa solidária é basicamente de trabalhadores, que
apenas secundariamente são seus proprietários. Por isso, sua
finalidade básica não é maximizar lucro mas a quantidade e a
qualidade do trabalho (SINGER, 2002,p.4)

A identificação das cooperativas de leite com o modelo de cooperativismo
proposto pela economia solidária pode ser percebida na nomenclatura das
entidades definidas como Cooperativas de Produtores de Leite da Agricultura
Familiar com Interação Solidária (CLAFs) que perfazem um total de 27 entidades
organizadas por municípios e interligadas pelo Sistema de Cooperativas de Leite
da Agricultura Familiar com Interação Solidária (SISCLAF). Através da pesquisa,
buscou-se estudar as cooperativas de leite do Sudoeste do Paraná, em especial
a Central SISCLAF e as cooperativas de Ampére, Dois Vizinhos e Itapejara do
Oeste, visando compreender as dinâmicas em relação à gestão das entidades, a
organização da produção e venda do leite e a relação dessas com os produtores
oriundos da agricultura familiar.
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Problema, sua importância e justificativa
A partir do inicío dos anos 1980 os Estados Unidos e a Inglaterra começam a
aplicar políticas econômicas que ficaram conhecidas como “neoliberais”. Nos
Estados Unidos a supervalorização do dólar aumentou significativamente a dívida
externa de países devedores como o Brasil. De outra forma, a política neoliberal
norte-americana estancou os empréstimos, que eram muito facilitados no período
caracterizado como desenvolvimentista.
Para Bonamigo (2002), o avanço do processo neoliberal no Brasil significou “[...]
a terceirização, e a introdução de novas tecnologias de ponta passam a substituir,
nas grandes empresas, a forma anterior de organização de trabalho. Em essência
trata de desregulamentar o mercado.”
A abertura política e a formação do Mercosul provocaram também mudanças
importantes na cadeia de produção leiteira no Brasil, empurrando esse setor à
competição de mercado. Para Santos e Barros (2006), isso parece ter sido positivo,
pois houve uma reorganização intensa na pecuária leiteira com aumento da
competição para enfrentamento da concorrência externa.
Essa melhora na produtividade leiteira no Brasil é evidenciada com exatidão
a partir de 2004 quando pela primeira vez o país fechou o ano “com superávit
positivo no comércio de produtos lácteos, exportando mais que importando”
(MEZZADRI, 2005).
No estado do Paraná, segundo o mesmo autor, essa realidade também é
percebida, tendo como motivações, incentivos governamentais, valorização do
produto e políticas públicas como o programa “Leite das Crianças”, desenvolvido
pelo Governo do Estado. Os pequenos produtores “cada vez mais se organizam,
incrementam seus rebanhos e suas técnicas, o que contribui em muito com a
diminuição do êxodo rural e para a melhoria de qualidade de vida no campo”
(MEZZADRI, 2005).
Essa perspectiva de melhoria da produtividade e das condições de vida
dos pequenos produtores tem colocado em questionamento afirmações que
professavam o desaparecimento do pequeno produtor em virtude, principalmente,
das poucas condições de competição no mercado.
Dessa forma, necessita-se verificar e construir novas hipóteses sobre a pequena
propriedade leiteira e a melhoria dos índices de produção do setor no Paraná.
Para Bressan (2009), pesquisador da Embrapa sobre gado leiteiro, existem várias
estratégias para isso. Uma delas é de caráter técnico, por intermédio da utilização
de gado de origem européia, confinado ou semi-confinado e práticas de manejo.
No viés econômico e sociológico o autor aponta como aspecto positivo a
presença de ações associativas ou comunitárias, “os produtores podem associar377
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se em grupos de compra e venda em comum, constituírem associações e grupos
de pressão para obterem melhores preços por seus produtos” (BRESSAN, 2009).
Nessa estratégia, têm papel preponderante as Cooperativas de Leite da Agricultura
Familiar – as CLAFs.
A demanda mundial e nacional do leite e seus derivados têm crescido
substancialmente, e isto faz com que os interesses econômicos das grandes
empresas e grupos econômicos nacionais e multinacionais do ramo, avancem na
modernização tecnológica das instalações e na busca da matéria prima, o leite.
Esta disputa de mercado leva as cooperativas singulares e o Sistema a enfrentarem
enormes desafios para ter um modelo de gestão que de fato mantenha a fidelidade
de seus associados, ao tempo em que os mesmos esperam lucratividade na
entrega de sua produção à cooperativa.
O Sudoeste do Paraná vem se destacando no Estado pelo crescimento na
produtividade de leite e já está na marca da maior bacia leiteira do Estado. Isto
se deu pelas características da região, uma agricultura familiar preponderante e
uma rede de organizações sociais que propiciou o surgimento de um movimento
cooperativo forte. O bom desempenho atrai para a região empresas interessadas
na comercialização e industrialização, que acabam disputando mercado com as
cooperativas que, por sua vez, ainda contam com estruturas e estratégias frágeis
na área de gestão.
Segundo Farina (1999), as definições das ações estratégicas das empresas
estão ligadas ao ambiente competitivo, “como a capacidade que as empresas
demonstram, individualmente ou em conjunto, de alterar, em seu favor,
características do ambiente competitivo, tais como a estrutura do mercado e os
padrões de concorrência”.
A partir desse contexto, buscou-se investigar se as CLAFs dos municípios de
Dois Vizinhos, Itapejara do Oeste e Ampére, e a Central do Sisclaf adotam um
modelo de gestão que proporciona sustentabilidade aos associados, favorecendo
a inserção no mercado e garantindo a conquista de cidadania pelos agricultores
familiares. Essa questão parece crucial a médio e longo prazo para a manutenção e
crescimento das cooperativas, visto que o modelo de economia solidária leva em
consideração aspectos de produção e de mercado que não devem estar dissociados
de aspectos de caráter social e político, que visem à construção de relações sociais
voltadas ao crescimento econômico sustentável, justiça e solidariedade.

O mercado leiteiro no Brasil
As previsões dos especialistas de economia, principalmente aqueles ligados
a leituras mais liberais da sociedade, sempre deram ênfase ao processo de
concentração da indústria leiteira nas mãos de grandes multinacionais, mas a
realidade tem negado essa tendência. Fato é que as cooperativas de agricultores
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familiares vêm ampliando sua posição no mercado da região Sul do Brasil
(MAGALHÃES, 2007).
A maioria dos estudiosos do assunto que manifestam suas visões sobre o
mercado, tem concentrado suas análises sobre a concorrência entre empresas
pelo mercado consumidor e não abordam o problema da concorrência pelo acesso
à matéria prima. Para Magalhães (2007), “sem levar em conta as influências do
mundo social, importantes fenômenos econômicos tornam-se incompreensíveis
ou, pior que isso, negligenciados pelos estudos de mercado baseados nas teorias
econômicas neoclássicas”.
O estudo do mercado do leite deve levar em conta a existência de mercados
territoriais. Nessa ótica, as cooperativas são formas peculiares a um território
específico. No caso das cooperativas de leite, existem interações complexas de
agentes que compartilham pressupostos científicos, padrões culturais, regras e
interações sociais.
Para Magalhães (2007), existem quatro estruturas sociais que compõem o
modo de funcionamento dessas cooperativas: “direito de propriedade, estruturas
de governança, regras de trocas e concepções de controle” (MAGALHÃES, 2007).
Nesse sentido é possível fazer novas reflexões sobre o mercado do leite, sob
influência das cooperativas, quando se analisa o mercado não somente do ponto
de vista do consumo, mas também da produção a partir das realidades territoriais
e estruturas sociais descritas acima.

As experiências e formas de organização do cooperativismo
do leite no Sul do Brasil
De acordo com MAGALHÃES, 2007, O sistema de cooperativismo está
articulado nos três estados sulistas com um modelo de organização específico em
cada estrutura territorial. No Rio Grande do Sul o modelo de cooperativa tornouse alternativa a partir do sucateamento da estatal Corlac. O governo gaúcho
caminhava rumo à privatização da empresa, porém produtores e sindicatos
construíram uma negociação que permitiu tornar a empresa uma cooperativa.
O modelo de organização e administração das cooperativas teve como base
as antigas estruturas da Corlac. Os postos de recolhimento e as indústrias foram
desmembradas em cooperativas. “Atualmente o Sistema é formado por uma
central estadual – Coorlac, quatro centrais regionais e 22 cooperativas singulares,
sendo 21 formadas por agricultores familiares e uma formada por ex-funcionários
da estatal”.
A organização da Coorlac passa por um processo de reestruturação. No novo
desenho as cooperativas singulares serão responsáveis pelo contato direto com o
produtor. As centrais regionais serão responsáveis pelo acompanhamento técnico,
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pela coleta do leite e pela comercialização regional dos produtos industrializados.
Por fim, a Central Estadual será responsável apenas pela comercialização do leite
junto ao mercado varejista.
As cooperativas do leite em Santa Catarina começaram a ser formadas em 2001,
pela iniciativa de 26 famílias do município de Arvoredo, com o apoio do Sindicato
Rural de Chapecó e Coronel Freitas. Dessa primeira organização foram criadas sete
cooperativas que integram a Associação das Cooperativas Produtoras de Leite do
Oeste Catarinense (ASCOOPER).
As cooperativas possuem uma organização descentralizada cuja principal
função é manter uma relação contínua e estreita entre os associados. Cada
cooperativa possui uma coordenação formada por representantes dos municípios
que fazem parte da sua área de abrangência. Em cada município existe uma
coordenação local, formada por um coordenador municipal, um secretário geral e
um secretário de finanças.
No Paraná, o Sistema de Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar com
Interação Solidária (SISCLAF) é composto hoje por 27 cooperativas singulares, as
CLAFS. A Primeira Cooperativa do sistema foi criada em 1998 e a Central em 2004.
As Cooperativas singulares têm abrangência municipal, com papel de organizar
grupos de produtores e coordenar a assistência técnica local.
A organização das cooperativas do sudoeste do Paraná teve mudanças em
2002, iniciando o trabalho de coleta de leite nas propriedades, armazenando em
tanques a granel e transportando em caminhões contratados pelas cooperativas
(MAGALHÃES, 2007).
Umas das características das Cooperativas de Leite no Sudoeste do Paraná
é o suporte dado à gestão de produção e coleta de leite. As cooperativas são
organizadas através de pequenos grupos comunitários, que se reúnem a cada 60
dias para discutir condições de mercado, da produção, do transporte, assistência
técnica e as estratégias da cooperativa. O modelo organizacional é visivelmente
inspirado no Sistema Cresol, cooperativa de crédito baseado na organização
de pequenas cooperativas de âmbito municipal, articuladas a organizações
comunitárias e a uma Central com a função de prestar serviços de apoio às
singulares (MAGALHÃES, 2007).

Metodologia
Para a realização da pesquisa foram utilizados dois tipos de questionário com
questões fechadas. Um destinado aos diretores e funcionários e outro destinados
aos cooperados das Clafs de Ampére, Dois Vizinhos e Itapejara do Oeste. Para os
primeiros aplicou-se o questionário a três pessoas ligadas à direção e ao corpo
de funcionários. Aos cooparados aplicaram-se dez questionários. Também se
trabalhou com os questionários específicos aos coordenadores das seguintes
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áreas da SISCLAF: contabilidade e finanças, departamento técnico e fomento,
mais três questionários aplicados aos diretores. Portanto, ao todo foram aplicados
nove questionários a diretores e funcionários, trinta questionários a associados e
sete questionários aos membros da Central SISCLAF.
As origens da agricultura familiar e suas organizações no sudoeste
paranaense
Para se entender o processo de fomento e criação das Cooperativas de Leite da
Agricultura Familiar no sudoeste paranaense, é necessário adentrar-se na história
desta região, em especial, sob o ponto de vista dos agricultores familiares e suas
instituições (HOBSBAWM, 1998).
A ocupação mais efetiva da região ocorre durante o governo de Getúlio Vargas,
a partir do ano de 1943, numa política conhecida como “Marcha para o Oeste”.
Desde aquele momento os pequenos agricultores têm sido protagonistas de
um processo que mantém na região a tradição do modelo baseado na pequena
propriedade e na criação de instrumentos de organização social que permitam
a manutenção e o melhoramento dessas propriedades. Na revisão da história da
formação e organização da agricultura familiar, mesmo que rapidamente, podese compreender ou apontar importantes elementos para a construção de uma
compreensão sobre a organização das cooperativas de leite na região.
No âmbito regional, os pequenos agricultores começam efetivamente a
ocupar o sudoeste paranaense a partir de 1940. O processo de ocupação segundo
WACHOWICZ (1985) ocorreu de forma extensiva até 1940 e de forma intensiva
a partir dessa data. Naquele período vieram para a região Sudoeste, migrantes
gaúchos e catarinenses que tinham descendência direta de europeus que
haviam ocupado as regiões antigas do Rio Grande do Sul. A migração ocorreu em
consequência do Decreto do Governo Federal nº 12.417 de 12 de maio de 1943
que criava a Colônia Agrícola General Osório (CANGO).
Segundo GOMES (2005), o sistema de pequena propriedade adotado na
colonização, sem ônus para o agricultor, com serviço de infra-estrutura e forte
assistência de educação e saúde gratuita atrai para região inúmeras famílias
agricultoras. “A CANGO, em fins de 1956, tinha cadastrada 15.284 pessoas e 26.000
esperavam cadastramento, em 1960 a região estava com 230.379 pessoas, sendo
119.787 na área rural” (GOMES, 2005).
Segundo LAZIER (1996), desde o processo inicial de ocupação desta região uma
questão foi determinante: a posse da terra. Esse território, composto por cerca de
470.000 hectares de terra, era questão de disputa judicial desde o século XIX. Por
esse motivo as diferentes fases de ocupação de 1940 até 1962, sejam elas oficiais
através da CANGO ou espontâneas, não garantiam títulos de terra aos agricultores,
por isso, toda ocupação foi feita sob a forma de posse da terra.
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Conforme LAZIER (2003), a ocupação da região se fez em três momentos
significativos. Até 1950 através da CANGO, após 1950 até 1957 com a ação da
Clevelândia Industrial Territorial Ltda (CITLA), em forma de grilagem e de 1962
até 1973, por intermédio do Grupo Executivo para Terras do Sudoeste do Paraná
(GETSOP), que transformou mais de 50.000 posseiros em proprietários.
Essa transformação dos agricultores familiares da região de posseiros para
proprietários tem ação direta dos trabalhadores rurais que em 1957 expulsaram as
companhias colonizadoras da região e garantiram de forma definitiva um modelo
peculiar de propriedade de terra: a pequena propriedade agrícola (LAZIER, 2003).
O episódio é conhecido por “Revolta de 57” ou “Revolta dos Colonos”.
No início dos anos de 1960 surge na região uma entidade denominada de
Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural, conhecida por ASSESOAR.
Sua fundação tem influência direta dos padres belgas que aqui chegaram àquela
época. Nesse período o processo migratório para região ainda era alto, a origem
e os objetivos dos migrantes eram os mesmos daqueles que aqui chegaram em
grande número desde 1943, ou seja, conquistar um pedaço de terra para plantar e
viver de forma digna (ASSESOAR, 1998).
Neste sentido, houve uma aliança entre os portadores da fé católica, os padres
belgas e os camponeses que resultou na fundação da ASSESOAR, em 1966
(ASSESOAR, 1998). A entidade foi fundada por 33 jovens rurais com apoio dos
padres, religiosos e outras pessoas oriundas de setores urbanos.
Sua atividade, desde o início, estava ligada ao apoio à entidades pastorais,
sindicais e cooperativas, visando enfrentar problemas da legalização da terra,
do escoamento e comercialização do produto. Em relação às cooperativas, a
ASSESOAR participou da fundação de cooperativas em 1964 e da oposição
cooperativista em 1975, e apoiou a formação de associações, centrais associativas
e coordenação de associações desde 1985.
A ASSESOAR vai se tornar o grande instrumento impulsionador da
organização dos pequenos agricultores da região e da conscientização em
relação a elementos demarcadores de posturas políticas e econômicas que
mantêm uma posição firme “na defesa da cidadania e da agricultura familiar; a
contribuição à preservação do meio ambiente; a melhoria da qualidade de vida
dos agricultores” (ASSESOAR, 1998).
Com esse perfil associativo, em 1975, organiza-se na região a oposição sindical,
que se coloca contrária aos dirigentes sindicais favoráveis ao governo militar e
seu modelo agrícola hegemônico. A partir desse momento a agricultura familiar
cria mais um braço fundamental em sua organização na região, os Sindicatos
dos Trabalhadores Rurais, que têm suas bases institucionais organizadas nos
municípios do sudoeste paranaense.
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O início do sistema de crédito e a agricultura familiar no sudoeste
paranaense
Uma questão central que barrava o desenvolvimento da agricultura familiar
era a questão do Crédito. Verificando isso, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais
e a ASSESOAR observaram a necessidade da construção de um espaço “interinstitucional capaz de formular propostas e construir práticas pelas quais as
famílias que viviam e produziam em pequenas áreas de terra, tivessem relevância
na vida social regional e nacional” (ASSESOAR 1998).
A ASSESOAR nesse momento redireciona a sua ação política e organizacional.
Rompe com seus aliados históricos, profissionais liberais, lideranças políticas
regionais e com o grupo denominado de Desenvolvimento Integral do Sudoeste
e Oeste do Paraná – DISOP. Busca novas articulações políticas que desembocam
na criação do Movimento dos Agricultores Sem Terra do Sudoeste –MASTES – e
posteriormente na criação do Partido dos Trabalhadores (PT) – e Central Única dos
Trabalhadores (CUT) – da região.
Em termos internacionais desde 1986 a ASSESSOAR estava próxima da
MISEREOR - Ação de Encontro à Fome e a Doença no Mundo – entidade alemã
que acompanhava os trabalhos do associativismo no sudoeste paranaense,
considerado nessa época como o mais desenvolvido no Brasil.
Foi criado assim o Fundo Rotativo de Crédito (FRC) coordenado por um conselho
formado pela participação da ASSESOAR, Conselho da Pastoral da Terra – (CPT),
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), CUT regional, Conferência dos
Bispos do Brasil (CNBB) – e as Associações de Pequenos Produtores do Sudoeste
Paranaense.
As cooperativas de crédito com interação solidária - CRESOL
A partir de 1995 as organizações sociais do sudoeste paranaense, buscam um
outro sistema de cooperativa de crédito para a agricultura familiar, resultando na
criação do Sistema Cresol. Na época, existiam apenas o sistema mútuo e o sistema
rural que determinavam que “os sócios da cooperativa deveriam ser os membros
de entidades da agricultura familiar reconhecidas no estatuto da cooperativa”
(LANOY, 2008).
Para a agricultura familiar o Sistema Cresol não é apenas uma cooperativa de
crédito, com uma organização descentralizada. O Sistema é um dos instrumentos
de maior fortalecimento da agricultura familiar da região e da valorização da
agroecologia e do meio ambiente. Dessa forma é estabelecido mais um braço
da organização da agricultura familiar no sudoeste paranaense, mantendo os
princípios filosóficos de outras entidades, ou seja, voltado ao fomento local,
partindo dos municípios, aos agricultores familiares e uma política de valorização
de um modelo econômico agrícola alternativo ao modelo do agro negócio.
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Em 2006 a agricultura familiar obtém uma importante conquista para sua
manutenção e desenvolvimento com a sanção da Lei de 11.326 de 24 de julho de
2006, de autoria do deputado federal Assis do Couto (PT/PR), que antes de ocupar
uma cadeira no parlamento brasileiro, foi presidente da Assesoar e do Sistema
Cresol, sendo portanto conhecedor da realidade do setor. A Lei estabelece, no
seu artigo 1º, “os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação
das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais” (COUTO, 2004).

Cooperativa central de leite da agricultura familiar com
interação solidária – SISCLAF
Fazem parte da SISCLAF as cooperativas de Francisco Beltrão, Pérola do Oeste,
Santo Antônio do Sudoeste, Pranchita, Marmeleiro, Renascença, Itapejara do
Oeste, Chopinzinho, São João, São Jorge do Oeste, Realeza, Capanema, Planalto,
Bela Vista da Caroba, Ampére, Barracão, Salgado Filho, Coronel Vivida, Dois
Vizinhos, Salto do Lontra, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Flor
da Serra, Honório Cerpa, Enéas Marques, Mangueirinha e Manfrinópolis.
As primeiras CLAFs surgiram entre 1996 e 1998 e em 13 de maio de 2003 criouse a Cooperativa Central de Leite da Agricultura Familiar com Interação Solidária
(SISCLAF) com o objetivo de prestar serviços administrativos, assessoria técnica,
organização, industrialização, comercialização da produção agropecuária, entre
outros.
Dessa forma, o cooperativismo de leite, através de sua central, mantém os
padrões organizacionais das entidades da agricultura familiar da região. Sua
atribuição especifica está voltada à garantia dos interesses das cooperativas
de leite associadas, e entre seus objetivos mais amplos, figura a garantia do
fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia e da interação solidária.
O SISCLAF também conta com duas plataformas de recebimento de leite,
localizadas em Itapejara do Oeste e Bela Vista da Caroba.
O compromisso da cooperativa com um modelo político-econômico que
privilegia a organização da agricultura familiar diante do modelo agrícola
dominante no Brasil, baseado historicamente na grande propriedade, não
significa que a entidade esteja atrelada a determinações partidárias, religiosas ou
coisas afins. Pelos seus estatutos é assegurada a “neutralidade político-partidária,
religiosa, racial e cultural, no desenvolvimento das suas atividades”.
A SISCLAF, desde sua fundação, tem ampliado o número de cooperativas
associadas, chegando em 2009 a um total 27 cooperativas, porém, nove
não comercializam o leite dos associados através da Central. Os diretores do
SISCLAF citam algumas razões, como a falta do tanque para coleta do leite nas
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propriedades e vínculos já estabelecidos com empresa. Outros diretores seguem
a linha de raciocínio afirmando que “em alguns casos a falta de qualidade do
produto dificulta a coleta, a comercialização e o armazenamento do leite”. Uma
outra linha de argumentos vai no sentido de afirmar que falta às cooperativas uma
visão política da importância de estar ligadas à Central.
Dessas questões, as que ficam mais evidentes são as ligadas à dificuldade na
produção, armazenamento e distribuição. Destaca-se também o fato das empresas
que estão instaladas no município absorverem a produção local com preços às
vezes mais vantajosos por adquirirem o leite sem emissão de nota fiscal e sem
recolhimento de impostos.
O sistema SISCLAF vislumbra dificuldades na relação entre a Central com
as Cooperativas locais e aponta seis motivos para essas dificuldades: relação
das cooperativas locais com a base; problemas de gerenciamento; falta de
planejamento estratégico; a falta de cursos de formação na base; a falta de
formação de lideranças e; o baixo grau de escolaridade dos dirigentes.
Sobre a questão de formação perguntou-se aos diretores e funcionários
da central SISCLAF se eram feitos cursos de formação para as cooperativas. Os
diretores responderam que estão acontecendo cursos de formação para diretores
e dirigentes em duas etapas, fazendo um resgate histórico das cooperativas
e sua formação. Em termos de gestão foi promovido em 2009, um curso sobre
necessidades técnicas e agilidade na documentação contábil, dirigida a
funcionários e colaboradores. Na área de produção foi promovido um seminário
sobre qualidade do leite, preços e comercialização. Na área das tecnologias foi
promovido curso de software para implantação de notas fiscais eletrônicas.
Além disso, há uma diversidade de cursos encaminhados pela Central que de forma
estratégica tenta abranger as áreas de atuação da cooperativa, que são a formação de
lideranças, aperfeiçoamento na gestão e melhoramento na produtividade.
Essa preocupação na qualificação da gestão pode ser percebida no
acompanhamento técnico contábil que a Central tem em relação às cooperativas,
segundo relato do responsável pela coordenação de área financeira da central. “Até
meados de 2008 o processo nas CLAFs era feita de forma manual, em outubro de
2008 foi informatizado a primeira CLAF, sendo a partir deste período informatizado
as demais interligando a parte comercial, financeira, fiscal e contábil, estando esse
processo ainda em fase de implantação em algumas cooperativas.”
Além dessa relação de apoio técnico, que é uma obrigação estatutária da
Central com as cooperativas locais, outras ações também são promovidas no
sentido de amparo técnico administrativo feito com as cooperativas locais. Cursos
técnicos, acompanhamento contábil, acompanhamento de coleta e amostragem
da qualidade do leite são alguns exemplos dessa relação de assessoria da Central
com as cooperativas locais.
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A Central SISCLAF também intermedia a venda de insumos as cooperativas,
como sementes de pastagens de verão e inverno com preços reduzidos levando
em conta a quantidade do produto que é adquirido. Também fazem intermediação
na compra de sal mineral e ordenhadeiras. Em média quando as compras e vendas
de insumos são intermediadas pela Central os produtores chegam a ter um
barateamento de 10% do valor final do produto.
A Central não disponibiliza às cooperativas linhas de crédito, apenas presta
serviço de assessoria na elaboração de projetos visando acessar financiamentos, e
em alguns casos promove a negociação de oportunidades com os agentes da Cresol.
O controle de estoques da produção adquirida e vendida pela Central é feito
através do controle de chegadas e saída por nota fiscal. Na Central SISCLAF este
sistema já está informatizado e as duas plataformas de recebimento estão em
processo de informatização.
As duas maiores CLAFs associadas à Central têm respectivamente 252 e 194
sócios. A CLAF que tem 252 sócios produz menos leite que a de 194 sócios. No
caso da primeira a produção mensal é de 516.633 litros/mês, a outra produz
737.778 litros mês. As duas menores CLAFs têm respectivamente 73 e 51 sócios.
A produção de leite mensal da primeira é de 92.725 litros mês e da segunda de
65.615 litros mês.
Sobre a relação da Central SISCLAF com o mercado do leite as pesquisas de
preço são feitas via Conseleite Paraná e Centro de Estudos de Economia Aplicada
– CEPEA, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de
São Paulo (ESALQ - USP). O valor da aquisição do leite do produtor depende da
qualidade. A maior concorrência que a Central enfrenta é por parte das as empresas
que trabalham na informalidade, o que barateia o custo, porém piora a qualidade.
A Central trabalha com nota fiscal de 100% do leite adquirido e vendido.
Os diretores da SISCLAF apontam as vantagens das cooperativas
comercializarem com a Central. Dentre elas, destaca-se: uma assessoria contábil
direta e específica; a comercialização do leite em rede que torna as cooperativas
locais e os produtores mais fortes; captação de recursos via projetos que facilita
em termos de acesso a juros menores, e principalmente, a manutenção dos
princípios éticos e humanos e da agricultura familiar, no referente à qualidade de
vida, cuidado com o meio ambiente e divisão maior da renda no campo.

A CLAF nos municípios de Ampére, Dois Vizinhos e
Itapejara do Oeste
Até a fundação da Central, a articulação das cooperativas, assim como o
estímulo para fundação de mais cooperativas, partia das CLAFs já existentes,
como a de Dois Vizinhos e Francisco Beltrão. O suporte técnico era dado por essas
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cooperativas e outras entidades da agricultura familiar que tinham interesse na
formação de cooperativas do leite.
O crescimento do número de cooperativas levou à necessidade de criação
da Central e suas filiais. A partir de então, não somente o estímulo mas também
o suporte técnico é dado pela Central, através de funcionários capacitados
para essas atividades, muitos deles trazidos através de parcerias que a SISCLAF
estabelece com Universidade Federal do Paraná (UFPR) com a Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e por fim com a União Nacional das
Cooperativas da Agricultura Familiar (UNICAFES).
Sendo assim há uma articulação dupla na formação das CLAFs. Por um
lado, o interesse dos produtores e dirigentes da agricultura familiar local, por
outro, uma articulação externa dando suporte para que isso aconteça. Um dos
suportes importante é o jurídico e legal. Nesse sentido, já existe um modelo préestabelecido de estatuto para as entidades, que é discutido no município em que
está se crianda a CLAF, no sentido de adaptá-lo à realidade. Como as cooperativas
são organizadas por grupos que geralmente têm origem nos movimentos sociais,
acabam tendo princípios e objetivos comuns.
O estatuto proposto às CLAFs também trata sobre o vínculo com a Central,
indicando que essa filiação dependerá da vontade do quadro de associados local,
porém, existe uma intenção em garantir essa filiação. Contudo, a opção pela
filiação não significa que as CLAFs tenham obrigatoriedade de comercialização do
leite com a Central.
O estudo de caso, mesmo assim, mostra uma aproximação entre as CLAFs de
Ampére, Dois Vizinhos e Itapejara do Oeste com a Central. A principal explicação
para isso, é que além dos suportes dados pela Central às entidades de base, a
Central exerce um papel ainda maior e mais concreto. É receptora e vendedora do
leite arrecadado nas CLAFs.
Quando os diretores e funcionários das CLAFs foram questionados sobre o grau
de confiabilidade que tinham em relação ao SISCLAF, dos quinze pesquisados,
nove declaram muita confiança e seis média confiança. Em percentuais, 40%
demonstram média confiança e 60% mostram muita confiança na direção do
SISCLAF, significando total aceitação dos diretores e funcionários das CLAFs.
O modelo básico usado pelas entidades da agricultura familiar de aglutinar
forças locais e regionais para fortalecimento do movimento social em todas as
suas frentes de atuação, serve de base para a articulação das CLAFs. Nos estatutos
das CLAFs de Ampére e Dois Vizinhos, observa-se que elas não representam
somente os produtores de leite locais. No caso de Ampére, estão associados à
entidade os produtores de Realeza, Santa Izabel do Oeste e Pinhal de São Bento. Já
no caso de Dois Vizinhos, segundo o Estatuto, a área de ação abrange Cruzeiro do
Iguaçu, São Jorge do Oeste, Verê, Enéas Marques, Salto do Lontra e Boa Esperança
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do Iguaçu. Como são Estatutos de 2005, podem ter sofrido alterações, portanto é
possível que hoje alguns desses municípios já tenham suas próprias cooperativas.
Nos Estatutos é visível o interesse das entidades em agregar um número
significativo de associados, inclusive ficando explícito no Estatuto da CLAF de
Dois Vizinhos, no artigo 6º que: “Poderão também associar-se as pessoas jurídicas
de propriedade dos associados e que se dediquem exclusivamente à atividade
leiteira na área de ação da Cooperativa.” Isso é possível a partir da existência de
uma associação de agricultores formalizada juridicamente que resolva se associar
como pessoa jurídica. O número de associados por entidade, de 2004 a 2009, pode
ser observado no quadro abaixo:
Número de associados por claf no período de 2004 -2009

Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ampére
x
90
112
180
250
360

Dois Vizinhos
140
170
223
181
223
160

Itapejara do Oeste
170
205
180
180
160
140

Fonte: Entrevistas com dirigentes das CLAFs

CLAF de Ampére
A CLAF de Ampére foi constituída em 2005 e sua área de atuação abrange
também os municípios de Realeza, Santa Isabel do Oeste e Pinhal de São Bento.
Teve um crescimento de 300% no número de associados. Iniciou suas atividades
com 90 sócios, e atingiu, em 2009, a marca de 360 sócios. O trabalho técnico
administrativo na entidade é desenvolvido por um diretor e dois funcionários
todos remunerados. Em termos de escolaridade, todos concluiram ensino médio.
A entidade desenvolve um trabalho de base com os associados,
preferencialmente no que diz respeito aos cursos de formação técnica. Disponibiliza
acompanhamento técnico aos cooperativados, privilegiando a melhoria das
pastagens e a qualidade da produção de leite. A cooperativa comercializa alguns
produtos básicos com preços mais vantajosos que o mercado, como ferramentas,
sementes, rações. Em relação ao crédito, busca-se apoio aos associados através
da Cresol. Mesmo assim os diretores e funcionários apontam que a falta de
recursos para promover melhoramentos na produção dificulta uma melhoria na
produtividade do leite.
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CLAF de Dois Vizinhos
A CLAF de Dois Vizinhos é uma das mais antigas. A discussão de sua formação
iniciou em 1997 e sua consolidação em 1998. Até a eleição da última gestão os
mandatos eram de dois anos. Posteriormente definiu-se por mandados de três
anos. A cooperativa tem um diretor remunerado e três funcionários, todos com
ensino médio. Os funcionários apontam dificuldades no acompanhamento
administrativo da instituição. Em Dois Vizinhos é feito o fechamento de entrada e
saídas locais, também da questão de compra, venda e financiamento de insumos.
Depois esse fechamento é encaminhado à Central.
Entre os funcionários remunerados destacam-se os técnicos de campo, que
trabalham diretamente com os produtores questões de formação política e
outras diretamente relacionadas à produção do leite como conservação de solo,
ambientais e de mercado. Tem-se ainda um técnico que trabalha na loja da
cooperativa, na orientação e venda de insumos, uma secretária e um diretor.
As decisões sobre estratégias locais são tomadas pelos diretores, assim
como é feito por eles o acompanhamento das ações políticas em torno das
decisões tomadas. As dificuldades da cooperativa não se restringem apenas ao
setor administrativo, mas são observadas também com relação aos produtores.
Segundo diretores entrevistados, muitos cooperados que recebram orientação
sobre formas de melhorar sua produção, depois se desligam da cooperativa
buscando se relacionar de forma direta com as empresas.
Segundo os diretores, isso se dá pela falta de consciência quanto a importância
da cooperativa para os associados, não somente na produção do leite, mas na
amplitude das políticas públicas no setor da agricultura familiar. Na opinião de
diretores e funcionários, o fator da pouca consciência está associado à política
ofensiva das empresas privadas sobre os preços e os produtores.
A cooperativa, no mesmo modelo das outras, também vende insumos a
preços mais atrativos que no mercado. No caso de Dois Vizinhos, há uma grande
variedade de insumos vendidos, desde tanques de resfriamento, ordenhadeiras,
antibióticos, até produtos de higiene para limpeza de equipamentos e produtos
homeopáticos. Apesar de não ter empréstimos ou linhas de créditos próprias,
existe uma política local de facilitar o acesso a insumos para o produtor.

CLAF de Itapejara do Oeste
A CLAF de Itapejara do Oeste surgiu em 2004. Um dos diferenciais dessa
cooperativa em relação às outras é que está instalada na cidade uma das plataformas
de recebimento de leite do SISCLAF. Em termos de associados, a entidade tem
hoje 140 sócios, mas já houve em 2005, 250 sócios. Trabalham na cooperativa um
diretor e dois funcionários, todos remunerados. O acompanhamento técnico das
propriedades é feito pela Central SISCLAF.
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Através da cooperativa os associados podem comprar remédios, rações,
vacinas e produtos para ordenhadeira com desconto na conta do leite. Não existe
linha de crédito, porém um acordo feito com a Cresol facilita o pagamento da
conta através do leite, em até três parcelas.
As dificuldades encontradas pela cooperativa estão ligadas à produção, maior
qualidade e reprodução do gado leiteiro. Em relação ao mercado, o que mais
prejudica a cooperativa é a competição com as empresas privadas da região.
As dificuldades de mercado podem ser agravadas, pois não existe pesquisa de
mercado do leite.
Verifica-se entre os diretores e funcionários da CLAF um alto grau de confiança
em relação ao SISCLAF. Isso se deve ao fato que veem na Central maior segurança
no mercado, maior facilidade técnica e capacidade de elaboração de projetos para
buscar empréstimos e fomentos governamentais.

Os produtores de leite associados às CLAFS de Ampére,
Dois Vizinhos e Itapejara do Oeste
Foram aplicados 30 questionários direcionados aos produtores associados nas
CLAFs de Ampére, Dois Vizinhos e Itapejara do Oeste.
Quanto ao tamanho das propriedades verificou-se, através da pesquisa, que
14 cooperados têm até 10 hectares de terra, 12 cooperativados têm de 10 a 15
hectares, 02 têm de 15 a 20 hectares e 02 acima de 20 hectares, portanto, 86% dos
entrevistados tem até 15 hectares de terra.
Abaixo pode-se observar por município e por entrevistado a relação da quantidade
de animais, animais em lactação e a produtividade diária de litros de leite.
Quantidade, lactação e produtividade diária
Cooperativados de Ampére
Nº total de vacas/novilhas

Totais
12

14

15

16

12

16

14

Em lactação

06

07

08

03

08

07

10

Produção diária (litros)

100

50

60

25

50

35

80

44

07

09

25

34

05

Cooperativados de Dois Vizinhos

15

30

12

156

08

13

05

75

120

160

80

760

40

15

20

224

Totais

Nº total de vacas/novilhas

25

Em lactação

16

09

05

04

10

14

03

20

09

08

103

Produção diária (litros)

80

100

40

25

100

100

20

250

80

60

855

25

32

03

15

15

16

09

14

161

Cooperativados de Itapejara do Oeste

Totais

Nº total de vacas/novilhas

13

19

Em lactação

06

06

06

10

02

06

13

05

04

05

63

Produção diária (litros)

40

90

110

160

10

80

330

90

40

45

995

Fonte: Entrevistas com associados das CLAFs
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Na análise deste quadro, percebe-se um grande trabalho técnico e gerencial, a
ser desenvolvido ainda pelos técnicos das cooperativas. Os produtores alimentam
no plantel altos percentuais de animais sem produção, o que a assistência técnica
e o gerenciamento de cobertura das vacas, sendo melhor planejados, poderão
melhorar a lucratividade e produtividade.
Com relação ao resfriamento do leite, do total de 30 produtores pesquisados,
14 usam o tanque de imersão, nove o tanque de expansão e sete usam outras
formas de resfriamento e conservação do leite, sejam geladeiras, congeladores,
entre outros. Estes dados revelam as dificuldades de se assegurar a qualidade do
produto em relação ao sistema de conservação, visto que tecnicamente o sistema
que melhor garante a qualidade é o tanque de expansão.
Em relação ao percentual da renda da propriedade vem da produção do leite
tem-se o quadro abaixo, onde estão representados os 10 entrevistados em cada
um dos municípios, e o percentual (%) que cada um declarou:
Cooperados

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Ampére

30

100

90

100

10

66

100

100

50

100

Dois Vizinhos

90

30

100

50

80

60

33

85

100

50

Itapejara do Oeste

90

30

70

20

90

60

60

100

80

100

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando os dados, constata-se que entre 30 agricultores pesquisados, 30%
retiram 100% de sua renda da atividade leite, 53,3% retiram acima de 80% de sua renda
da atividade leite e 70,3%, obtêm acima de 60% de sua renda da produção de leite.

O olhar dos produtores de leite sobre as CLAFs
Os motivos que levam um agricultor a se associar nas CLAFs são variados,
distribuindo-se em três variáveis: a questão política, social e econômica. Os
agricultores que apontam questões políticas e sociais totalizaram 13 % dos
pesquisados, nesses casos, as respostas variam entre ser uma associação de
pequenos agricultores ou que congregam pequenos agricultores até porque
essas entidades têm espírito e princípios cooperativistas, e o associado específico,
diz gostar desses princípios.
No entanto, 87% dos pesquisados são associados nas cooperativas por
questões econômicas. As respostas, também bastante variadas, afirmam que
o fato que leva os agricultores a se associarem à cooperativa é o melhor preço
do leite, que segundo as respostas é garantido devido à negociação ser feita em
conjunto. Consta também o fato das cooperativas terem sistema de vendas de
insumos. Outra importante atividade feita pelas cooperativas que instiga a entrada
de sócios é a assistência técnica oferecida ao agricultor em sua propriedade.
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Nesse sentido, parece que as cooperativas entendem de forma correta a
necessidade de diversificar suas atividades, através da coleta e compra do leite,
mas também do auxílio ao produtor no sentido de melhorar seu produto e sua
produtividade. Outro elemento positivo é a venda de insumos e o fácil acesso do
agricultor ao crédito. Todos esses elementos de certa forma são atrativos para
aumentar o número de associados.
Uma segunda questão é compreender se as entidades conseguem desenvolver
estratégias de manter o produtor informado e próximo das CLAFs. Foram
apontados pelos cooperados a assistência técnica, que aproxima a cooperativa
do produtor. Outra questão é a forma e o modelo de gestão democrática da CLAF,
com diretoria eletiva, conselho administrativo e conselho fiscal, tendo como
instância máxima a Assembléia Geral que deve garantir a participação com direito
a voto de todos os associados.
Quando são perguntados se as CLAFs são democráticas, todas as afirmações
são positivas. O critério para determinar o conceito de democracia é bastante
variado, critérios legais tais como “convocam reuniões e assembléias”, critérios
subjetivos “nunca ouvimos falar mal de ninguém,” até critérios de autoridade
como “são exigentes”.
Nesse sentido, a confiança, que pode de certa maneira ser medida pela abertura
de canais de participação aos associados, parece ser um critério fundamental para
manutenção dos cooperativados às entidades. Duas questões básicas fariam eles
se afastarem: a queda do preço ou a queda de confiança.
Uma terceira estratégia usada pelas cooperativas para aproximar o produtor
das entidades e para melhoria da produção e qualidade do leite está ligada aos
cursos promovidos pela entidade que se diversificam em duas categorias, cursos
de formação política e de liderança, pouco promovidos e aqui apenas assinalados
pela Cooperativa de Dois Vizinhos, e os cursos técnicos. Estes sim, promovidos por
todas as entidades pesquisadas. Essa escolha por cursos técnicos é compreensível
se observarmos que a maioria dos agricultores pesquisados, dizem se associar por
questões de ordem econômica, que incluem melhor produtividade, melhor preço,
assistência técnica, compra de insumos com desconto, etc.
Dessa forma é correta a promoção de cursos visando ampliar a perspectiva de
melhoria da produtividade e portanto da renda do agricultor. Dos agricultores
pesquisados 23% disseram nunca ter participado de um curso na entidade. Desses,
10% afirmaram ter sido convidados, mas por algum motivo não participou. Dos
77% que já participaram de cursos, 100% foi na área de melhoria na produção.

Considerações finais
As cooperativas iniciaram a organização dos produtores de leite no Sudoeste e,
desde 1996, vêm se mantendo e ampliando sua base de sustentação que são os
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sócios cooperativados. Observa-se também uma ampliação de entidades no passar
dos anos. Isto demonstra que apesar das dificuldades, inerentes a organizações com
essas características, elas têm provado que representam forma eficiente de garantir
a unidade dos produtores de leite, em torno das atividades agrícolas e no sentido de
promover uma forma de produção mais adequada e ecologicamente importante.
Espera-se que o modelo democrático e participativo das cooperativas, a
ampliação de entidades e associados, a garantia da permanência dos produtores
no campo, a melhora nas condições de vida e acessibilidade desses agricultores
ocorra de forma permanente. Em síntese, espera-se que a inclusão social, a
garantia e permanência do homem no campo e o fortalecimento da agricultura
familiar sejam uma constante na história local e nacional.
Percebeu-se um distanciamento entre os ideais que movem muitas lideranças
da agricultura familiar, em evidência, das cooperativas de leite, com a necessidade
organizacional das entidades e principalmente, com as necessidades materiais
dos agricultores familiares. Porém, mais do que um ideal, há uma necessidade
de sobrevivência do setor numa economia de mercado, competitiva e desigual.
Mesmo assim o avanço da organização e da produtividade é fruto de um processo
dialético, o qual depende fundamentalmente dos sujeitos sociais que compõem o
tecido social da agricultura familiar na região.
Também é possível afirmar que existe um modelo organizacional baseado
em princípios de solidariedade e pluralidade associativa, que garante a
participação ativa dos associados nas cooperativas que facilita a venda do
leite no mercado de forma mais justa e que tem garantido uma maior renda
aos produtores, além da possibilidade, formação técnica e investimento na
propriedade.
Nesse sentido, o modelo de organização das cooperativas, parte da
participação ativa de seus associados na condução das entidades, através de um
modelo baseado na economia solidária, da qual os aspectos de produção e de
mercado não devem estar dissociados de aspectos de caráter político, que visem
à construção de relações sociais voltadas aos aspectos de crescimento econômico
sustentável, justiça e solidariedade social.
As cooperativas têm funcionado de acordo com as regras estatutárias
garantindo assim a participação política dos associados, estimulando inclusive
essa participação. De forma concreta essas entidades têm organizado o processo
produtivo do leite a partir da iniciativa e organização dos movimentos sociais.
Rompem com o modelo tradicional, e garantem competitividade justamente
àqueles produtores que no modelo tradicional foram excluídos do mercado.
Além da compra e venda do leite evidenciou-se que as cooperativas tendem a
diversificar suas atividades, pelo assessoramento do produtor no sentido de
melhorar seu produto e sua produtividade.
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As cooperativas têm conseguido manter um corpo de funcionários e diretores
liberados à disposição da entidade, o que proporciona um melhoramento
no atendimento e um planejamento na ação das entidades. Essas questões
apresentadas pelos dirigentes são também vistas pelos produtores associados
que afirmam receber assistência técnica, ser convidados para participar de cursos
de formação e ser serem incentivados a melhorar suas pastagens e seu gado e por
consequência a qualidade do leite produzido.
Deve se reafirmar o modelo de Gestão democrática das cooperativas
pesquisadas, com diretoria eletiva, conselho administrativo e conselho fiscal. A
instância máxima dessas entidades são as Assembléias Gerais. A certeza que
essas questão não são apenas estatutárias tem confirmação na fala dos próprios
agricultores pesquisados ao afirmarem ser chamados para discutir assuntos
relacionadas às questões técnico-administrativas das cooperativas, tais como,
discutir orçamento, prestação de conta, debater sobre preço do leite, compra de
produtos para cooperativa, situação de sócios, ou seja, de certa forma, segundo
relato dos agricultores a cooperativa busca trazer o associado para dentro da
entidade, não somente para comprar os insumos ali expostos ou para negociar,
mas também para debater as questões ordinárias e extraordinárias da entidade.
Portanto, sabe-se da dificuldade de manterem-se cooperativas que caminham
em sentido contrário das organizações empresariais que visam única e tão somente
o lucro de seus donos, mas sabe-se também que talvez essa seja, para milhares
de agricultores familiares o único instrumento possível de garantir dignidade e
direito à permanência na terra.
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Competitividade das cooperativas do Sistema
de Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar
- Sisclaf
Ari de David
Luis Alberto Ferreira Garcia

As análises dos especialistas da cadeia produtiva do leite, nacional e
internacional, nos últimos anos, têm dado forte ênfase e sido quase unânimes
de que só permaneceriam no mercado grandes projetos, ou seja, ocorreria
um progressivo processo de concentração, tanto na produção, através do
fortalecimento de granjas leiteiras de médio e grande porte e com sistemas
de produção intensivo, quanto na industrialização, com a implantação
de plantas industriais consideradas de grande porte, através da fusão e/
ou incorporação, como o único caminho para se manter competitivo no
mercado globalizado.
Ao analisar tal cenário, é possível então afirmar que todas as estratégias de
desenvolvimento da cadeia produtiva viriam de fora, sem nenhuma possibilidade
de se pensar iniciativas de desenvolvimento da cadeia produtiva do leite que fosse
organizada a partir de uma nova visão e com atores diferentes.
Contrariando todas essas análises, iniciativas como a do Sistema de Cooperativas
de Leite da Agricultura Familiar (SISCLAF), têm se mostrado eficientes, mesmo
trabalhando com aqueles produtores considerados “pequenos” e excluídos das
grandes empresas, atuando, inclusive, com razoável competitividade, visto que
desenvolve ações na organização da produção, na coleta, nas relações com
parceiros e na comercialização de maneira diferenciada, porém, pouco conhecidas.
A primeira cooperativa de produção que se tem conhecimento foi constituída
em 12 de outubro de 1911 e se chamava Cooperativa Agrícola de Caxias do
Sul (OLIVEIRA, 1984). A partir desta iniciativa, o cooperativismo de produção,
principalmente no estado do Rio Grande do Sul, se tornou um importante
movimento de organização da produção e avançou rapidamente para outros
estados da federação e para outros ramos da produção, tais como os setores de
suínos, laticínios e de madeira, além, do cooperativismo de consumo.
Com a grande depressão americana, em 1929, que abalou a economia mundial,
o cooperativismo brasileiro, em franca expansão, foi duramente afetado, devido à
redução das exportações de produtos primários para os Estados Unidos, principal
importador. Mesmo passando por uma longa crise, as cooperativas sobreviveram
e cumpriram importante missão. Elas, organizadamente, salvaram a economia
primária da região por meio da abertura de novos mercados para escoar os
produtos e manter a produção regional estimulada.
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A contribuição que o cooperativismo moderno trouxe para o desenvolvimento
do meio rural do Brasil, nesses mais de 100 anos de existência, é significativa.
Impulsionado por um modelo de desenvolvimento que supervalorizou as grandes
culturas de commodities, o cooperativismo rural brasileiro se fortaleceu na década
de 1970 e tornou-se um dos principais agentes de desenvolvimento do meio
rural, apoiando e difundindo tecnologias e conhecimentos nas diversas áreas da
produção agropecuária.
Esse processo deu origem às grandes cooperativas tritícolas na região sul do
país e abriu as portas para o modelo agroexportador de trigo e soja.
Com a crise nos anos 1980, e a redução dos subsídios para as grandes culturas,
uma parcela (minoritária) de cooperativas agropecuárias investiram em projetos
agroindustriais e avançaram na organização de novas cadeias produtivas como
suínos, aves e leite, conseguindo, em grande medida, superar a crise, porém para
a maioria a falência foi inevitável.
Mesmo com a falência das cooperativas, os ideais da cooperação permaneceram
entre os agricultores. Na região Sudoeste do Paraná, no início da década de 1990,
surge o movimento associativista como alternativa ao gigantismo das cooperativas
e, principalmente, à necessidade de reconstruir um projeto novo de organização
da produção para aqueles que se sentiam excluídos do processo em curso.
O associativismo era uma opção estratégica para o desenvolvimento da
atividade agropecuária. Esse movimento trouxe novos elementos aos debates,
principalmente para as organizações da agricultura familiar, sobre a necessidade
dos agricultores se organizarem na área econômica. Era preciso fortalecer a
articulação entre as diversas entidades da agricultura familiar (Sindicatos de
Trabalhadores Rurais, ONGs1 e movimento sociais do campo) que apoiavam
a luta pela organização econômica dos agricultores. No entanto, essa forma
de organização não foi capaz de dar suporte ao desenvolvimento da atividade
econômica, por impedimentos jurídicos, tributários e de organização.
Com o cooperativismo tradicional se distanciado dos princípios e das
necessidades dos pequenos agricultores e, as políticas públicas cada vez mais
orientadas para os interesses da agricultura empresarial, os produtores de leite
dos municípios paranaenses de Renascença, Marmeleiro e Dois Vizinhos criaram,
em 1995, as Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar, as CLAFs, dando início
a um novo processo de organização do cooperativismo de produção, ligado
efetivamente à agricultura familiar, desmistificando a visão de concentração da
atividade leiteira e dos grandes projetos industriais.
Grandes mudanças aconteceram na cadeia produtiva do leite e as cooperativas
conseguiram incorporar esse processo de mudanças permanecendo no mercado,
1 Organizações não Governamentais que atuam na assessoria aos agricultores familiares na região Sudoeste
paranaense.
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no entanto, pouco se conhece das estratégias adotadas na área da produção,
industrialização e mercado e, quais foram os instrumentos de gestão adotados,
que possibilitam a essas pequenas cooperativas atuar num mercado altamente
competitivo e globalizado.
Acredita-se também que existam outros elementos além do econômico
que fortalecem as relações com os associados, e que mesmo numa situação de
desvantagem com as grandes empresas do setor, as cooperativas consigam
manter razoável fidelidade de seu quadro de associados.
Esse contexto instiga a necessidade de uma análise mais detalhada das ações
desenvolvidas pelas cooperativas singulares, as CLAFs, e pela cooperativa central,
SISCLAF, pois, além de ser um projeto que possibilita aos pequenos produtores o
acesso ao conhecimento e as tecnologias, garante-lhes, também, uma alternativa
de renda e de aumento de qualidade de vida.
O cooperativismo de leite vem possibilitando aos agricultores o
acesso ao conhecimento e às tecnologias, elevando os níveis de produção e
produtividade2, reintegrando-os ao mercado, mediante a geração de trabalho
e renda. Por outro lado, a ação da cooperativa possibilita aos cooperados
o acesso às políticas públicas, como assistência técnica, recursos para
financiamento e formação, sem as quais os agricultores encontrariam maiores
dificuldades na modernização do processo produtivo e, consequentemente,
para permanecerem na atividade.

Caracterização da organização
O Sistema Integrado de Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar com
Interação Solidária (SISCLAF) é uma articulação de cooperativas municipais,
organizadas a partir de fevereiro de 2003, pela necessidade de se desenvolver,
planejar e centralizar ações das diversas cooperativas singulares de leite que
começaram a formar-se na região a partir dos anos de 1990.
Atualmente, o Sistema é constituído por 27 cooperativas singulares, chamadas
CLAFs, conta com aproximadamente 5.000 associados, organizados em grupos
de base, considerados pequenos por produzem menos de 2000 litros de leite ao
mês. Tem como fonte de recursos para sustentação financeira e para custear as
despesas operacionais da Central, a contribuição de 1/5 (um quinto) de centavos
por litro de leite comercializado pela cooperativa singular.
Conforme o Estatuto Social, o SISCLAF tem como objetivo prestar serviços
administrativos, de assessoria técnica, de organização, de industrialização, de
comercialização da produção agropecuária, de formação, em benefício aos interesses
de suas cooperativas associadas. A construção e a gestão de políticas de fortalecimento
da agricultura familiar estão baseadas na agroecologia e na interação solidária.
2 Produção refere-se ao total de leite produzido e Produtividade refere-se aos ganhos por unidade física.
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As CLAFs, em seu âmbito municipal, atuam prioritariamente na organização
das famílias produtoras de leite, orientando-as na organização da produção,
visando a melhoria da qualidade do leite, das condições de trabalho e redução
dos custos de produção, através da utilização de técnicas adequadas de produção
e comercialização conjunta do leite, alcançando condições mais justas de
negociação e remuneração do produto in natura.
Assim, o SISCLAF vem a cada ano melhorando suas condições de trabalho e,
paralelamente, estruturando suas cooperativas singulares para que estas possam
prestar serviços aos seus associados, tais como a coleta do leite, assistência técnica,
comercialização de insumos, capacitação e financiamentos.
Sediado em Francisco Beltrão/PR, o SISCLAF tem como área de abrangência
a região Sudoeste do Paraná, formada por 42 municípios, em sua ampla maioria
com uma economia baseada na agricultura familiar. A atividade leiteira nessa
região vem a cada ano ganhando espaço e se tornando uma das principais cadeias
produtivas. O Sudoeste já é a segunda região produtora de leite do Paraná e uma
das sete maiores do país.
Tendo como foco de ação o desenvolvimento de um sistema de produção
sustentável, agroecológico, o SISCLAF coordena ações e busca o aumento da
produção de leite, a melhoria da qualidade do produto, bem como ganhos em
qualidade de vida dos agricultores familiares, agregando valores e respeitando o
meio ambiente no qual está inserido. Disponibiliza, ainda, serviços de assistência
técnica e extensão rural, para ampla maioria de sua base social, com técnicos
contratados pelas próprias cooperativas singulares, além de outros serviços
especializados, nas áreas de gestão financeira, contábil, marketing e jurídica, às
cooperativas singulares.
O Sistema dispõe de duas plataformas para receber a produção de leite
das cooperativas associadas, nas quais centraliza grande volume do produto.
Comercializa no mercado spot3 com diversas empresas da região e ou de outras
regiões. Também, está em fase final a construção de uma unidade industrial de
pequeno porte para a produção de derivados lácteos frescos, com objetivo de
atender o mercado local e regional e fortalecer a identidade da agricultura familiar
nesta cadeia produtiva.
Com o propósito de contribuir na elaboração de políticas públicas de interesse
da agricultura familiar, para o leite, o SISCLAF articula-se, em nível estadual com o
Fórum Paranaense do Leite e na região Sul com o Fórum Sul do Leite. Os órgãos de
deliberação, fiscalização e assessoria da Central4 são: Assembléia Geral Ordinária,
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

3 Refere-se à comercialização do leite no mercado livre, concorrencial.
4 A Central é uma pessoa jurídica que congrega as 27 cooperativas singulares.
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Procedimentos metodológicos
A fim de identificar os fatores de competitividade e as relações que se
estabelecem entre eles, foram entrevistados os diferentes atores que atuam na
cadeia produtiva, caracterizando uma amostragem não probabilística e de escolha
intencional. Do universo de 27 CLAFs, trabalhou-se com seis delas, escolhidas
entre as que têm mais de cinco anos de atuação na atividade de organização da
produção, coleta e comercialização do leite, além da cooperativa Central SISCLAF.
Foram realizadas também entrevistas com os diretores das três principais
empresas privadas que operam no Sudoeste do Paraná, comprando leite das
cooperativas do Sistema SISCLAF, visando identificar as estratégias adotadas por
estas empresas em relação ao desenvolvimento da cadeia produtiva na região.
Ainda, nas entrevistas com os técnicos do governo, analisaram-se as políticas
públicas para o setor e os impactos sobre a organização dos agricultores familiares.
Os órgãos públicos representados nesta pesquisa foram a Secretaria da Agricultura
e Abastecimento do Estado do Paraná (SEAB), Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural (EMATER) e Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA).

A produção de leite no Brasil
Segundo Mendes, (1999) a produção de leite no Brasil passou por duas fases
distintas: na primeira predominou o período de preços tabelados, no qual o preço
ao produtor e ao consumidor era definido pelo governo. Nessa lógica de mercado,
toda a cadeia produtiva era induzida à ineficiência, porque todos os segmentos
estavam focados no preço final, e, pouco importava os custos de produção e a
eficiência dos agentes envolvidos na cadeia produtiva. Interessava, inclusive, que
os custos de produção fossem mais altos, pois os preços eram fixados com base
num percentual sobre os custos de produção. Assim, quanto mais alto o custo,
maior a margem. As planilhas de custo serviam para reivindicar preço, enquanto
deveriam auxiliar na tomada de decisões visando reduzir custos.
Ainda hoje, o debate do preço do leite prevalece nas discussões da cadeia
produtiva. Entretanto, a sobrevivência numa economia de mercado, para as
commodities, de maneira geral, exige uma nova orientação, na qual o custo tem
que ser a meta. A atividade leiteira estava, e em parte ainda continua, associada
aos sistemas de produção de baixa produtividade, pouco uso de capital e de
tecnologia. Sistemas de produção e de organização muito heterogêneos resultam
em práticas de comercialização pouco profissionais e parte do setor ainda trabalha
na informalidade.
A segunda fase, denominada pós-tabelamento, tem se caracterizado por
profundas mudanças na atividade, atingindo todos os segmentos da cadeia
produtiva, desde os consumidores finais até o segmento dos insumos, serviços
e tecnologias. O desafio comum para todos os agentes tem sido a busca da
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eficiência e da competitividade, que pode ser sintetizada no binômio qualidadecustos. Nesse processo de mudanças, tanto os agricultores quanto as entidades de
representação já tem a compreensão de que é preciso produzir com qualidade e
com custos competitivos (Mendes, 1999).
De acordo com Bandeira (2008), acredita-se que se rompeu a visão de que
produzir com qualidade custa mais. Quem produz leite com qualidade e com
custos menores será mais competitivo e irá ganhar mais. Mas, de qualquer modo
é preciso que este atributo seja reconhecido e valorizado pelo consumidor final
e que essa valorização chegue até o produtor, como uma sinalização positiva do
mercado estimulando a produção com qualidade.
Os anos de 1990 trouxeram uma série de transformações à agropecuária
brasileira. Os processos de abertura comercial, a estabilização monetária e a
desregulamentação, em diversos setores, intensificaram o ritmo das mudanças
tecnológicas na agricultura e nos processos organizativos da produção
agropecuária brasileira, com impactos maiores para os produtores familiares
(Gehlen, 2000).
O processo de mudança e a reestruturação produtiva na cadeia leiteira
ocorreram de forma mais rápida nas empresas privadas do que nas cooperativas.
Por possuírem um sistema de gestão política, administrativa e financeira diferente,
as cooperativas tiveram maior dificuldade para enfrentar o mercado, cada vez
mais competitivo e globalizado. Dentre os problemas observados pode-se citar a
concorrência desleal, pouca qualidade da matéria-prima, a baixa produtividade, o
baixo nível tecnológico, o alto custo social e de organização.
Para Bandeira (2008), a liberalização dos preços nos anos 1990, quando
a atividade começou a se orientar pelas condições de mercado, o cenário
apresentado para o negócio leite era de crescimento, modernização e exclusão. Os
especialistas e as lideranças do setor afirmavam que era inevitável o processo de
exclusão dos agricultores que não conseguissem aumentar a escala de produção.
Havia, na época, a posição de que o crescimento e a modernização da atividade
leiteira levariam, da mesma forma que ocorreu em outros países, como nos Estados
Unidos e Argentina, a um processo rápido e radical de exclusão dos pequenos
produtores de leite. Felizmente, atualmente parece que não é esse o modelo de
produção dominante no país.
O crescimento da produção brasileira vem sendo sustentado basicamente por
agricultores familiares, desde os mais capitalizados até os menos estruturados
e com baixa escala de produção. Os agricultores familiares adotam sistemas
de produção mais flexíveis, menos dependentes dos preços dos insumos e do
produto e com pouca articulação com recursos e capitais externos à propriedade.
Procuram aproveitar as condições disponíveis e próprias da agricultura familiar,
como a disponibilidade de mão-de-obra, o uso de tecnologias poupadoras
Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

402

de capital e a produção mais diversificada, como forma de redução dos riscos
climáticos e de mercado.
É certo que estes sistemas têm custos variáveis menores e, consequentemente,
margens brutas maiores, estimulando um maior número de agricultores a
adotarem a atividade leiteira como fonte de renda para sua unidade de produção
e vida familiar. Entretanto, é certo também que esses sistemas de produção
menos intensivos têm custos fixos maiores, por unidade produzida, por causa da
pequena escala de produção e dos custos de oportunidade convencionalmente
utilizados para os fatores de produção, terra e mão-de-obra.
Segundo Bandeira (2008), os sistemas menos intensivos têm maior margem
bruta por unidade de produção, enquanto os sistemas mais intensivos tendem
a ter maior renda líquida, porque remuneram melhor o capital investido. A
margem bruta como indicador de gestão, sinaliza para sobrevivência no curto
prazo, enquanto que a renda líquida sinaliza para sobrevivência e crescimento
sustentado no longo prazo.
Assim, o desafio para os pequenos produtores familiares de leite é aumentar
a escala, especializar sua produção e melhorar a gestão dos seus sistemas de
produção menos intensivos, de modo a alcançarem produtividade e escala
suficientes para um crescimento sustentado em longo prazo, mas dentro de limites
de riscos e de especialização adequados às suas condições. Durante esse período
de pós-desregulamentação, ocorreu a exclusão de produtores, mas foi muito
menos intensa do que se previa e se deu muito mais por causa de ineficiência do
que pelo tamanho da propriedade.
Com o fim das regras estabelecidas pelo governo, a cadeia produtiva passou a se
auto-regular, alcançando índices de crescimento, nos últimos oito anos, superiores
aos de países desenvolvidos. Quase 20 anos depois da desregulamentação, o
cenário é de crescimento, modernização, exportação e inclusão. Duas mudanças
marcantes estão se consolidando: a primeira é que o país passou de importador
para exportador e o leite tornou-se a principal atividade da agricultura familiar,
responsável pelo acesso ao mercado e pela geração de renda para mais de um
milhão de famílias; e a segunda, o país continua em franca expansão no crescimento
e na modernização, com aumentos expressivos na produção e na produtividade,
mesmo que ainda tenhamos uma produtividade baixa se comparada a outros
países grandes produtores e exportadores de leite (ALVIM, 2004).
Todos esses avanços estão ancorados em políticas públicas como pesquisas,
orientação técnica, crédito rural e em ações da iniciativa privada, por meio da
busca permanente das empresas por mais eficiência e maior escala industrial,
pela qualificação da produção e dos serviços, pela pesquisa e inovação
tecnológica e pela eficiência na lógica da coleta do leite e na distribuição
dos seus produtos. Pode-se então afirmar que a era pós-tabelamento tem
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se caracterizado por ganhos na eficiência da cadeia produtiva do leite e pela
inclusão de agricultores familiares na atividade.
Mesmo havendo diminuição constante dos preços pagos aos produtores, a
atividade cresce no Brasil a patamares superiores a 4,5% ao ano, indicando ganhos
gerais de produtividade de toda a cadeia produtiva, os quais têm sido repassados
em grande parte, via preço, aos consumidores.
Destaca-se também o fortalecimento das organizações de representação
política dos produtores e das indústrias, consolidado através de ações como
o processo anti dumping5, a inclusão do leite na política de preços mínimos, o
movimento contra as fraudes, a criação da Câmara Setorial e o Conseleite, no
Estado do Paraná, entre outras.

Produção de leite no estado do Paraná
O Paraná ocupa atualmente a 3ª posição no ranking da produção de leite do
país, atrás apenas de Minas Gerais e Goiás, respondendo por 10% da produção
nacional (2,9 bilhões de litros em 2007). O Estado passou de 1,1 bilhões de litros/
ano em 1990, para 2,9 bilhões de litros/ano em 2007, representando um aumento
de mais de 150%, em 18 anos. Este período, coincide com o período de liberalização
do mercado brasileiro de leite.
Existem no Paraná aproximadamente 60 cooperativas de leite, pequenas e
médias, sendo parte delas articuladas a sistemas centrais de âmbito regional, que
atuam na comercialização da produção de suas singulares. A comercialização se
dá basicamente no mercado spot, para indústrias de médio e grande porte, que
realizam o processamento na própria região e ou transportam o leite para outras
regiões, onde estão suas bases industriais. São relações puramente mercantis, em
que o preço do leite é o único elemento em discussão. Algumas dessas pequenas
cooperativas processam parte de sua produção para atender mercados locais e
regionais e vendem os excedentes no mercado spot.
Além dessas cooperativas, existem na base da produção inúmeras pequenas
empresas que realizam a captação de leite, processando parte ou toda a produção.
Próximo aos grandes centros consumidores do Paraná (Curitiba, Londrina, Ponta
Grossa, Cascavel, Maringá) existem pelo menos cinco grandes empresas que
captam leite em diversas regiões do Estado, no sistema de mercado livre, muitas
vezes disputando produção em áreas distantes de sua base industrial.
A população paranaense consome aproximadamente metade da produção
de leite produzido no Estado, mas a capacidade industrial é menor do que a
produção e nenhuma das empresas instaladas no Paraná comercializa grandes
volumes no mercado externo. Neste sentido, pode-se considerar o Estado um
grande fornecedor de leite in natura para outras regiões do país. No entanto, o
5 Anti-dumping significa medidas para combater a prática de concorrência imperfeita.
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custo adicional de frete para transportar o produto para outros estados reduz o
valor a ser pago aos produtores.

Produção de leite na região Sudoeste do Paraná
A produção de leite vem adquirindo cada vez mais importância na região
Sudoeste do Paraná, estando presente em mais de 65% das propriedades rurais
da região. Segundo dados do IBGE (2007) a região Sudoeste do Paraná é a
segunda bacia leiteira do Estado e a sexta região produtora de leite do país, com
aproximadamente 27 mil produtores de leite, produzindo perto de 700 milhões
de litros de leite/ano.
A atividade oportuniza a (re)inserção social e econômica destas unidades de
produção e vida familiar. Isto pode ser constatado ao se analisar a aplicação do
crédito rural, especificamente do Sistema Cresol, em que mais de 60% dos recursos
se destinam a financiar a atividade leiteira, sobretudo, para aquisição de animais,
máquinas, equipamentos e pastagens (INFORMATIVO CRESOL BASER, 2008).
Na região Sudoeste a redescoberta da atividade leiteira, desenvolvida a partir
de uma nova matriz produtiva, com maior sustentabilidade, menor custo e
organizada pelos agricultores, recoloca a possibilidade de inclusão de uma parcela
significativa de agricultores que são excluídos de outras cadeias produtivas, como
a de suínos, aves e grãos, face ao grande processo de concentração da produção e
industrialização nesses setores.
A organização da cadeia produtiva passa necessariamente pela organização
dos agricultores, responsáveis pela produção da matéria-prima, a fim de melhor
enfrentarem sua condição desfavorável, seja na compra de insumos, serviços e
tecnologias diante de uma situação de oligopólio6, seja na venda de seu produto
diante de uma situação de oligopsônio7, bem como para seu fortalecimento
político e social de representação e de acesso às políticas públicas e aos programas
especiais de governo destinados a melhorar a atividade leiteira (Bandeira, 2008).
Neste sentido, o cooperativismo solidário tem sido a forma de organização
mais adequada que os produtores familiares de leite encontraram para
enfrentar as dificuldades e as crises cíclicas que a cadeia produtiva passa
todos os anos. O cooperativismo é um dos instrumentos que auxiliam
na profissionalização dos agricultores, tanto na qualificação técnica
produtiva quanto no desenvolvimento de outras etapas da cadeia, como a
industrialização e o acesso ao mercado. O contexto global da cadeia produtiva
coloca necessidades e exigências que só serão possíveis de serem superadas
com profissionalismo e organização dos agricultores.
6 Caracteriza-se oligopólio, quando o fornecimento de insumos, tecnologias e serviços especializados na
atividade leiteira fica concentrado em poucas empresas.
7 Caracteriza-se oligopsônio, quando a compra da produção está concentrada nas mãos de pequeno
número de empresas.
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O início da organização das CLAFs
Para os diretores das cooperativas entrevistados, a luta por melhores preços
para o leite foi apontado como o principal motivo que desencadeou o processo
de organização das CLAFs. Historicamente, os produtores de leite da região
recebiam o menor preço do Paraná. Além disso, havia uma enorme diferença
entre os preços pagos aos produtores que produziam mais em relação aos que
produziam menos, alguns chegando a receber até R$ 0,30 por o litro. Congregar
os pequenos produtores familiares (grupos de base) para aumentar o volume de
venda do produto e negociar conjuntamente um preço mais justo foi o primeiro
objetivo das CLAFs.
A inexistência de organizações de produtores de leite nos municípios da região
permitia às empresas compradoras estabelecer relações monopolistas, cada uma,
demarcando seu território para a compra do leite. Esse processo era, e continua
sendo, acordado informalmente, na qual as empresas dificultam a entrada de
concorrentes e o surgimento de alternativas de comercialização, obrigando os
produtores de leite a venderem a produção a preços inferiores aos do mercado.
Vencida essa primeira fase, os agricultores perceberam que era necessário
avançar na organização da cadeia produtiva e discutir a proposta no âmbito do
município, porque os problemas eram semelhantes nas diversas comunidades.
Este processo identificou outras necessidades, como a melhoria da qualidade do
leite e o desenvolvimento da cadeia produtiva de forma global.
Segundo Nerci da Silva, Presidente da CLAF Salto do Lontra, “ter uma organização
(cooperativa) municipal que lutasse pelos associados e auxiliassem nas negociações
de preço com as empresas era o sonho dos agricultores”. No entanto, havia uma
manifestação clara de que as cooperativas deveriam ir além da luta pela comercialização
do leite e, coordenar uma ação mais ampla no desenvolvimento da cadeia produtiva
no município, como, por exemplo, organizar o fornecimento de insumos, o processo
de recolhimento do leite (linhas de leite), oferecer serviços e produtos aos cooperados,
auxiliar nos financiamentos, além de estabelecer convênios de cooperação com
órgãos públicos visando a profissionalização dos agricultores.
Na opinião dos diretores das cooperativas, as tentativas de profissionalização
dos agricultores estimuladas pelos órgãos governamentais, nas instâncias
municipais, estaduais e federais sempre beneficiaram mais as empresas privadas
do que os agricultores, ou seja, recursos públicos eram canalizados para formação,
investimentos em tecnologias, infraestrutura produtiva, pesquisas, assessoria
técnica, entre outras, e no final as empresas recebiam todos esses benefícios sem
nenhum custo, gerando uma frustração aos agricultores.
A organização das cooperativas CLAFs desencadeou um processo de
concorrência aberta e leal na região estabelecendo uma nova correlação de forças,
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em que a organização dos agricultores embora ainda frágil, ampliou a capacidade
de negociação com outras empresas da região e/ou fora dela, elevando os preços
do leite recebido pelos produtores.
É consenso entre os diretores que a competitividade das CLAFs consiste na capacidade
de visualizar as várias etapas da cadeia produtiva do leite e identificar pequenos ganhos
em cada fase, como, por exemplo, uma boa negociação na comercialização do leite
in natura, ganhos na qualidade da matéria-prima, no fornecimento de insumos e
suprimentos, sistema de coleta articulados, estrutura administrativa das cooperativas
eficientes, entre outros. O somatório desses e de outros pequenos detalhes podem
determinar a competitividade, ou não, de uma cooperativa.

Quadro social das CLAFs
Os associados das CLAFs são considerados pequenos produtores e a maioria
(60%) se encontra na faixa de produção de até 2 mil litros de leite/mês. Excluídos
pelas empresas do setor, esses produtores ingressam nas cooperativas e passam
a usufruir de todos os direitos que lhes cabe, trazendo para a organização um alto
custo social. Este processo tem gerado conflito entre os gestores das cooperativas
e as entidades parceiras da agricultura familiar. De um lado, a necessidade das
cooperativas de construir relações e sobreviver num mercado altamente competitivo
e globalizado, do outro, a visão apenas social das entidades de representação da
agricultura familiar afirmando que as cooperativas de leite perderam a função social.
O custo social refere-se a um conjunto de ações que as cooperativas
desenvolvem como: formação, assessoria técnica, acompanhamento, custos
administrativos e financeiros, entre outros, tendo em vista o retorno do associado
com a comercialização de sua produção. Neste caso, o retorno é sempre em longo
prazo e a cooperativa tem dificuldades para resgatar os recursos investidos por ter
em sua base social produtores com pequena escala de produção.
Para determinadas cooperativas, os custos sociais são, geralmente, tão altos que
podem comprometer a competitividade da mesma. Diante destas circunstâncias, o apoio
do Estado, por meio de políticas publicas, é fundamental para manter as cooperativas
atuantes na organização social e na inclusão dos pequenos produtores de leite.
Cooperativas CLAF
Coop./
produção lts/
mês

Salto do
Lontra

Dois Vizinhos

Marmeleiro

Renascença

Francisco
Beltrão

Itapejara do
Oeste

Até 2.000

156

139

28

35

30

51

2.001 a 3.000

39

14

07

13

25

13

3.001 a 5.000

48

09

07

10

10

10

Maior que
5.001

58

-

02

02

03

06

Distribuição dos associados das cooperativas pesquisadas por faixa de produção
Fonte: Elaborada pelo autor
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Dificuldades identificadas pelos diretores das cooperativas
Dentre as dificuldades elencadas pelos dirigentes das cooperativas quando
questionados sobre a competitividade das CLAFs num mercado globalizado e
competitivo como o do leite, as respostas destacadas foram:
•

Agressividade das empresas concorrentes, sobretudo, nos produtores mais
estruturados e com maior volume, contribuindo para desestruturar a base
social;

•

A relação com os laticínios que identificam as CLAFs como concorrentes e
não visualizam a possibilidade de estabelecer uma parceria favorável para
ambos;

•

Necessidade de instrumentos de gestão e controle financeiro mais eficiente
nas cooperativas que possibilite atuar preventivamente e facilitar a tomada
de decisão;

•

A visão deturpada dos agricultores sobre o verdadeiro papel do
cooperativismo. Os agricultores ainda não se identificam como
proprietários e gestores de seu negócio. Vêem a cooperativa como mais
uma compradora de leite;

•

A dificuldade das entidades parceiras de entender o papel econômico e
a relação que as cooperativas necessitam ter com o mercado para poder
sobreviver;

•

A grande influência dos transportadores de leite (freteiros) na gestão do
quadro social, muitas vezes, desvirtuando a estratégia da cooperativa;

•

Necessidade de maior capital de giro e dificuldade das cooperativas em
divulgar o trabalho, tanto para seus associados quanto para a sociedade
em geral.

Avanços alcançados pelas cooperativas de leite
A pesquisa identificou que a organização das cooperativas de leite nos
municípios foi vantajosa, não apenas por ter conseguido negociar melhor o leite
e acrescer alguns centavos a mais no preço do mesmo, mas, principalmente, por
ter construído uma referência de organização institucional que orienta, articula e
se relaciona com os outros atores e com as políticas públicas locais, fortalecendo a
atividade leiteira e o cooperativismo solidário.
Dentre os avanços identificados pelos diretores, destacam-se:
•

Melhor remuneração do preço do leite e redução das diferenças entre os
que produzem mais com os que produzem menos;
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•

Centralização da comercialização do leite in natura via Central, através da
organização da produção nas plataformas de recebimento, permitindo
maior barganha na negociação com as indústrias da região e fora dela;

•

Parcerias com órgãos públicos, privados e entidades parceiras da
agricultura familiar com objetivo de apoio mútuo, acesso às políticas
públicas e estabelecimento de convênios de cooperação, visando melhorar
a eficiência da atividade;

•

Implantação de política de pagamento do leite por qualidade, através de
análises e acompanhamento técnico constantes da matéria-prima das
cooperativas;

•

Fornecimento de insumos e suprimentos para a atividade leiteira a preços
menores para os associados, por meio da compra conjunta entre as
cooperativas, disponibilizados através de suas lojas;

•

Informatização de todas as cooperativas singulares e integradas ao
SISCLAF, possibilitando análise das informações para a tomada de decisões
mais rápidas.

Propostas para
cooperativas

a

organização

da

produção

nas

Todos os diretores entrevistados afirmam como prioridade os investimentos
na melhoria da produção, como mecanismo de garantir o crescimento das
cooperativas e fortalecer a organização da atividade no município. Neste sentido,
foram identificadas as seguintes propostas para a área da produção:
•

A necessidade de maior articulação entre as entidades parceiras da
agricultura familiar, principalmente com o crédito rural, na elaboração de
projetos integrados;

•

Continuar investindo em processos de formação continuada para seu
quadro social, tanto no que se refere aos conhecimentos relacionados
à produção quanto ao debate do cooperativismo como estratégia de
desenvolvimento;

•

Retomar o diálogo com os produtores que saíram da cooperativa e
rediscutir uma política de fidelização;

•

Fortalecer e aumentar a estrutura de assessoria técnica, visando atender os
cooperados na área da tecnologia e do conhecimento na produção;

•

Melhorar o desempenho dos índices de produção dos agricultores através do
melhoramento de pastagens e da dieta alimentar do rebanho, investimentos
na recuperação de solos e na produção de alternativas de alimentação;
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•

Resgatar a imagem e a confiabilidade da cooperativa perante os associados;

•

Retomar o trabalho com grupos de base e rediscutir as estratégias da
produção e do cooperativismo.

Preços pagos pelo leite
Considerado um dos componentes mais importantes para estimular a atividade,
foram identificadas diferentes configurações e arranjos na formação do preço
entre as 27 cooperativas que compõem o Sistema SISCLAF, mas, especificamente,
para as cooperativas estudadas.
As cooperativas de Salto do Lontra e Marmeleiro, embora integrem o Sistema
SISCLAF, não comercializam o leite via Central. Essas cooperativas negociam
diretamente com empresas da região e garantem que os acordos firmados são
mais vantajosos, para a cooperativa e para os associados, porque os preços pagos
aos agricultores são competitivos se comparados com os valores pagos pelas
empresas concorrentes.
As cooperativas de Itapejara do Oeste, Dois Vizinhos e Renascença, que
comercializam a produção via Central, afirmam que o preço médio (12 meses)
pago aos agricultores é competitivo se comparado aos preços pago pelas outras
empresas concorrentes no município, mas destacam no período de março a maio
as CLAFs não conseguem competir com as empresas concorrentes. É o período
em que os associados saem da cooperativa.
A cooperativa de Francisco Beltrão comercializa sua produção via Central
e afirma que os preços recebidos não são competitivos se comparados aos
valores recebidos pelos agricultores das empresas concorrentes. O presidente
da cooperativa admite que o leite captado tem problemas de qualidade e a
cooperativa tem altos custos administrativos, o que compromete diretamente a
competitividade da entidade.
Salienta-se a necessidade da criação de fundos de reserva para enfrentar
os momentos de crise, que são cíclicos no leite. As cooperativas da agricultura
familiar ainda não se utilizam desse mecanismo para superar os meses de
dificuldades. A reserva poderia ser feita nos momentos em que os preços do
leite estão altos. No entanto, as cooperativas optam por distribuir as sobras
todo mês, remunerando um pouco mais pelo leite, inclusive mais do que pagam
os concorrentes. Aparentemente é uma proposta coerente com a filosofia do
cooperativismo, mas problemática do ponto de vista econômico, de mercado e
da sobrevivência da cooperativa.
Para as três realidades, os preços de comercialização estão baseados
numa referência estadual que é o Conselho Estadual do Leite - CONSELEITE,
o qual estabelece parâmetros para pagamento da matéria-prima, com base
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nos preços comercializados do mix de produtos lácteos produzidos pelas
empresas de leite do Paraná.
Preços pagos pela Central SISCLAF e CONSELEITE
Set/08

Out/08

Sisclaf

Abr/08
0,723

Mai/08 Jun/08 Jul/08 Ago/08
0,725

0,735

0,680

0,650

0,530

0,540

Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09
0,555

0,750

0,606

0.650

0,612

Conseleite

0,592

0,597

0,622

0,622

0,585

0,504

0,487

0,507

0,531

0,541

0,541

0,548

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se verificar que os valores pagos pela Central SISCLAF são superiores aos
preços médios definidos pelo CONSELEITE, no entanto, isso não significa que todas as
empresas pagam os valores definidos pelo CONSELEITE, que é apenas uma referência.
Existem na Região Sudoeste Paranaense indústrias que compram leite
pagando valores superiores aos do CONSELEITE, inclusive da Central. Isso é
explicado quando se analisa situações de mercado local ou microrregional e está
relacionado às relações que se estabelecem entre atores locais e as negociações
dos diretores das cooperativas.

As estratégias de negociação do leite
Foram identificadas três estratégias de negociação do leite in natura pelo
conjunto das cooperativas que compõem o Sistema SISCLAF.
Para as cooperativas que comercializam diretamente com as indústrias, existe
uma relação de confiança e respeito que permite estabelecer alguns critérios
preferenciais em função da regularidade, volume e qualidade da matéria-prima.
As cooperativas possuem contrato de exclusividade de fornecimento para as
indústrias, porém, são contratos flexíveis e renegociáveis quando, por exemplo,
ocorrerem flutuações bruscas no mercado de lácteos. No contrato, as empresas
garantem a compra de todo o leite, mesmo em épocas do ano em que há
excedente de produção e o valor a ser pago por litro de leite obedece às normas
de mercado. Em contrapartida, as cooperativas são obrigadas a fornecer todo o
leite captado de sua base social.
Segundo os diretores dessas cooperativas, o processo de negociação de preço
é transparente, sendo apresentadas planilhas demonstrando os custos com
transporte, industrialização, vendas e a relação de produtos comercializados.
Para as cooperativas que comercializam a produção via Central, o leite é
reunido em duas plataformas do Sistema, situadas em Itapejara do Oeste e Bela
Vista da Caroba, e a partir daí a responsabilidade pela comercialização passa a ser
exclusivamente da Central. Salienta-se que é uma relação puramente mercantil,
na qual o leite é comercializado no mercado spot e as negociações são realizadas
mensalmente. Por um lado, permite a negociação contínua entre empresas
e a Central de cooperativas e possibilita a venda do leite pela melhor oferta, o
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chamado leilão do leite, por outro, os riscos desse sistema são altos, sobretudo em
determinadas épocas do ano, quando a oferta de leite é alta e as empresas não tem
o compromisso de comprar da Central, obrigando as cooperativas a venderem,
em alguns casos, por preços abaixo de mercado. Não existe um documento
formal que estabeleça o compromisso entre fornecedor e comprador. São apenas
acordos informais.
Uma terceira estratégia de negociação identificada pela pesquisa é a
comercialização do leite via Central, porém, a entrega do produto é realizada
pela cooperativa singular diretamente nas indústrias de laticínios existentes nos
municípios em que há cooperativas de leite. Esta opção é vantajosa para ambos,
em função da redução do custo do frete e da melhor qualidade do leite, devido à
maior rapidez da entrega do produto à indústria.
A maioria dos estudos de mercado se concentra na análise da concorrência entre
as empresas pelo mercado consumidor, mas não aborda o problema da concorrência
pelo acesso à matéria-prima. Conforme Flingsten (2000), os mercados são mais
bem caracterizados, não pela relação entre produtores e consumidores, mas pela
relação entre produtores concorrentes de um mesmo segmento. Os produtores se
observam uns aos outros dentro de um mercado. As empresas buscam, mais do que a
maximização dos seus lucros no curto prazo, sobreviver através do estabelecimento
de relações estáveis com fornecedores e competidores.
Alianças entre cooperativas, empresas, sindicatos e produtores são estratégias
encontradas pelos agentes econômicos para estabilizar as relações entre
competidores. São coalizões de interesses e compromissos que muitas vezes estão
na esfera dos domínios políticos que permitem a estabilização dos mercados.
Para o SISCLAF, as diferentes estratégias de negociação do leite podem ser
consideradas como fatores de competitividade das cooperativas, em função da
relativização de risco por fornecer para diversos compradores, manter a concorrência
entre as várias indústrias e aproveitar as vantagens nas negociações locais.

Produtos e serviços oferecidos aos associados
Todas as cooperativas pesquisadas oferecem aos seus associados um mix de
produtos relacionados à atividade agropecuária, nas quais o associado compra
na chamada Conta Leite, com prazo a pagar de aproximadamente 30 dias. Dentre
os produtos oferecidos pelas cooperativas aos seus associados, destacam-se
produtos veterinários, homeopáticos e alopáticos, rações e concentrados para
diversos tipos de animais, máquinas, equipamentos e peças de reposição, tanques
resfriadores para leite, entre inúmeros outros.
Embora a oferta de produtos esteja relacionada à estrutura e à capacidade
financeira de cada CLAF, segundo os diretores, é de fundamental importância à
comercialização de insumos destinados à atividade, evitando a movimentação
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de recursos dos associados fora da instituição. Por outro lado, existem
posicionamentos contrários à comercialização de insumos agropecuários pelas
cooperativas, devido ao frágil sistema de controle comercial e ao desvirtuamento
do foco de atuação da cooperativa, que é atuar no fomento a produção leiteira e
na relação direta com o cooperado.
A oferta de serviços com qualidade talvez seja um dos maiores gargalos das
CLAFs, atualmente. Para tanto, as cooperativas necessitam ter colaboradores
com maior experiência e qualificação, além de razoável conhecimento sobre
o que é cooperativismo. Nesse sentido, a capacidade econômica das CLAF e o
nível de remuneração às vezes dificulta encontrar profissionais com esse perfil.
Observa-se alta rotatividade de colaboradores que atuam nas cooperativas.
Dentre as pesquisadas, em apenas uma percebe-se razoável profissionalismo no
atendimento, na organização, na presteza dos serviços e das funções determinadas.
Dentre os motivos da grande rotatividade de funcionários (técnicos da extensão
e funcionários operacionais), está na falta de um projeto mais claro da cooperativa
para com seus colaboradores.
No tocante aos serviços de Assistência Técnica e Extensão rural (ATER), oferecido
pelas cooperativas, fica evidente o interesse de todos os diretores pesquisados
em fortalecê-lo e ampliá-lo para poder atender melhor a sua base social. Na visão
dos diretores, o serviço de assistência técnica é fundamental para a garantia da
fidelidade dos associados.
Cinco cooperativas entrevistadas afirmam atenderem parcialmente as
necessidades do seu quadro social, nos aspectos técnicos e organizativos,
mediante parcerias estabelecidas com Secretarias Municipais de Agricultura e
EMATER, por meio de programas como: inseminação artificial, assistência técnica
e extensão rural, formação e capacitação nas áreas de manejo, melhoramento
genético e qualidade do leite. Afirmam também que auxiliam os agricultores com
apoio financeiro nos intercâmbios e nos exames de brucelose e tuberculose.
Os serviços prestados necessitam ser constantemente aperfeiçoados para
melhor satisfazer as necessidades dos associados. Assim, as cooperativas de leite
demandam uma melhoria na capacitação profissional de seus colaboradores,
definindo critérios mais claros de contratação e avaliação de desempenho,
necessitando também evoluir para uma proposta de plano de cargos e salários.
Em relação à fidelização dos associados, os seis diretores entrevistados afirmam
que o preço do leite, ainda, é determinante. A resposta à pergunta de “por que
as cooperativas perdem associados se na média do ano elas conseguem pagar
melhor que os concorrentes?”, pode ser explicada pelas três seguintes situações:
a) a primeira, de caráter mais geral, está relacionada às próprias regras de mercado,
globalizado, regulado pela oferta e demanda, sem qualquer interferência do
Estado e que sempre haverá alguém oferecendo mais pela matéria-prima; b) os
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agricultores fazem uma leitura imediatista da atividade, ou seja, não visualizam a
atividade numa estratégia de médio e longo prazo e nem o processo de flutuações
que ocorrem no mercado de lácteos em determinados meses do ano, se detendo
ao preço naquele determinado momento, e, c) também não analisam os ganhos
indiretos, sobretudo, na redução de custos, quando ele compra seus insumos,
recebe serviços a custos menores e/ou financia sua atividade na cooperativa, ou
seja, menor juro, preços mais competitivos e melhores condições de pagamento.
Na opinião dos diretores, além dos serviços de assistência técnica e da oferta de
produtos, é necessário investimento na formação/educação visando à conscientização
dos associados acerca da importância da participação efetiva na organização, para o
fortalecimento da agricultura familiar e do cooperativismo de leite.

Acesso às políticas públicas e seus impactos
No que tange às políticas públicas, a opinião dos diretores é de reconhecimento
da importância deste instrumento para estimular e viabilizar o processo produtivo
e organizativo das cooperativas. O Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (PRONAF), que disponibiliza recursos de custeio e
investimentos à produção, agroindustrialização e comercialização, o Programa
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), que disponibiliza
recursos destinados ao acompanhamento técnico aos agricultores, o Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), entre outros, contribuem amplamente para a inclusão dos agricultores
familiares no mercado, no entanto, é fundamental existir organizações de base
capazes de absorver estes programas, transformando-os em propostas concretas.
Há também uma manifestação positiva dos diretores em relação ao apoio
político por parte do governo estadual e federal ao cooperativismo da agricultura
familiar, nos diversos ramos, sem o qual seria mais difícil a viabilização de pequenas
cooperativa no atual mercado.
Neste sentido, as seis cooperativas pesquisadas afirmam ter acessado recursos
de políticas públicas, nas diferentes esferas de poder, com objetivo de aumentar
as opções de produtos e serviços a serem ofertados aos associados.
Para as cooperativas de leite da agricultura familiar, construir relações positivas
com os órgãos de governo e acessar políticas públicas é a maneira mais eficiente,
não paternalista, de atender um segmento social importante e estimular uma
cadeia produtiva com grande impacto social, pois tem alta capacidade de retorno
e é relativamente barata para ser estimulada em função das boas condições
naturais que essa região tem, de clima, solos, precipitação, situação fundiária e
mão-de-obra familiar.
Quando questionados sobre os impactos das políticas públicas na área da
produção, as afirmações dos diretores são diversas. No entanto, todas concordam
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que a atividade leiteira evoluiu significativamente e que as políticas públicas,
associadas ao crédito, conhecimento e organização, foram fundamentais para um
resultado positivo.
Relações sociais nas cooperativas de leite
Compreender as relações sociais nas cooperativas de leite da agricultura
familiar implica resgatar a origem destas organizações. Todas nasceram a partir
do apoio e articulação das entidades da agricultura familiar e dos movimentos
sociais do município e da região, sobretudo, de ONGs e movimentos sindicais.
Inclusive, ainda hoje, algumas cooperativas têm sua sede junto ao Sindicato de
Trabalhadores Rurais.
As formas de relações estabelecidas com as entidades da agricultura familiar são
mais que simples apoios políticos. As entidades parceiras participam ativamente
no planejamento, na direção, inclusive, repassando recursos para auxiliar na
estruturação das cooperativas de leite. Dentre as cooperativas pesquisadas,
observam-se níveis de relações diferentes. Identifica-se a relação no plano político
e estratégico, em que as entidades parceiras participam e contribuem com ideias
e auxiliam no trabalho de base e de formação, mas existe também um segundo
nível de relação que se estabelece através de ações articuladas na área econômica,
entre o cooperativismo de leite com o cooperativismo e crédito.
Especificamente, ao analisar o desempenho da CLAF de Salto do Lontra, é notória
a sintonia existente entre diretores e colaboradores, o que facilita a circulação de
informações, projetos, recursos e produtos, o que se reflete no atendimento às
necessidades dos associados. Uma estratégia de parceria altamente eficiente e
competitiva no mercado.
A parceria com as cooperativas do Sistema Cresol foi fundamental para a
formação das cooperativas de leite da agricultura familiar. A Cresol oferece
serviços financeiros para a produção de leite, especialmente financiamentos para
aquisição de tanques para transporte do leite, equipamentos, insumos, animais e
o pagamento dos produtos pela produção de leite comprada pelas cooperativas.
Para as cooperativas de crédito, a produção de leite é uma atividade que oferece
riscos de crédito relativamente menores que a tradicional produção de grãos. No
último ano (2008), a estiagem enfrentada pela região provocou perdas de grande
monta na produção de milho e soja, que foram minimizadas pelo acionamento do
seguro das operações de crédito.
O leite, porém, apresentou perdas menores no mesmo período. Além disso,
o giro financeiro rápido é uma importante vantagem para as cooperativas de
crédito, o que mostra os números da carteira de crédito. Segundo informações
da Carteira de Crédito Operacional da Cresol Baser, em 2008, mais de 60% dos
recursos foram destinados a financiamentos da produção de leite.
415

Ensaios sobre Cooperativismo Solidário

O projeto de industrialização do leite na central SISCLAF
A transformação da produção em produtos lácteos mais elaborados, como forma
de agregar valor ao leite, já é ponto comum entre os dirigentes das cooperativas
e da Central. No entanto, na atividade leiteira, qualquer unidade industrial tem
altos custos de implantação e há exigência de profissionais qualificados. Por outro
lado, a entrada no mercado exige altos investimentos em divulgação e marketing,
que somado à inexperiência de gestão administrativa e industrial, provavelmente
fazem com que uma unidade pequena tenha poucas chances de competir com
produtos convencionais num mercado globalizado.
Segundo o presidente da Central, Jair Sbicego, o SISCLAF está desenvolvendo
três estratégias para a área industrial. A primeira é a implantação de unidades
industriais de pequeno porte. A primeira está em fase final de construção e visa
produzir produtos lácteos frescos para atender mercados locais, microrregionais e
programas governamentais como o Leite das Crianças.
Uma segunda estratégia industrial, articulada pela Central, é a busca de parcerias
com cooperativas ou empresas que possuem uma marca forte, já consolidada no
mercado, e que detenham conhecimento e domínio industrial. Nesse momento, a
Central está em negociação com uma cooperativa de Minas Gerais, tendo em vista
a implantação de uma planta industrial com capacidade de processamento para
grande escala, como forma de absorver o grande volume de leite das cooperativas
singulares.
A terceira estratégia é comprar serviços de outras empresas que possuem
plantas industriais com ociosidade, como, por exemplo, a produção de leite em
pó e/ou longa vida, além da continuação do fornecimento de leite in natura, em
parte ou todo, dependendo do momento e da circunstância de mercado.
Quando perguntado sobre a estratégia de comercialização dos produtos que
serão fabricados pela Central, o presidente da entidade afirmou que inicialmente
a comercialização deve se preocupar em atender o mercado local e regional para,
posteriormente, avançar para a abertura de novos mercados em outras regiões
e estados. Afirma também que a Central deverá fornecer produtos lácteos aos
mercados institucionais. Ele aponta a necessidade de contratação de empresa
especializada e de preferência com experiência na comercialização de lácteos,
com uma carteira de clientes organizada.

Preço do leite pago às cooperativas singulares
Para o presidente da Central, o preço médio pago às singulares pelo leite
entregue com qualidade na plataforma, menos os custos de resfriamento e
administrativo, é superior ao pago pelas empresas concorrentes, no entanto, isso
não significa que os produtores receberão mais.
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Muitas cooperativas têm custos administrativos considerados altos e a escala
de produção está abaixo do ponto de equilíbrio, ou seja, as cooperativas que
recolhem menos de sete mil litros/dia têm custo adicional de frete e isso impacta
diretamente no preço final que o produtor receberá.
O preço do leite a ser pago aos agricultores é o somatório do resultado de
vários fatores, como ganhos na articulação de rotas com captação superior a
sete mil litros dias, ganhos pela qualidade do leite, ganhos na comercialização de
produtos e serviços da loja, ganhos na negociação de grandes volumes de leite
via plataformas, ganhos na eficiência administrativa, entre outras, permitindo
remunerar razoavelmente o leite dos associados e garantir competitividade às
cooperativas.
No Sistema SISCLAF, as cooperativas que demonstraram dificuldades em
remunerar melhor o leite aos seus associados, apresentam problemas como rotas
longas e pouco leite, baixa qualidade da matéria-prima, lojas com poucos produtos
e estrutura administrativa pesada em relação ao movimento da cooperativa.

Relações com o poder público e acesso às políticas públicas
Percebe-se um bom relacionamento da Central com os diversos agentes do
poder público em função da diversidade de convênio e acordos firmados:
a) Central e Prefeitura de Francisco Beltrão-PR, para repasse de infraestrutura
como, carros, computadores, aparelhos para análise de qualidade do leite;
b) Central e Governo Estadual, para cedência de técnicos destinados à extensão,
recursos para a conclusão do projeto industrial, recursos da Secretaria de Ciência
e Tecnologia – SETI - para contratação de profissionais para área administrativa;
c) Central e Governo Federal, para repasses de recursos do Ministério do
Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura, destinados à capacitação de
agricultores e dirigentes de cooperativas e ao desenvolvimento do cooperativismo.

Nas indústrias
Foram pesquisadas três indústrias de laticínios que industrializam o leite das
cooperativas do Sistema SISCLAF, uma instalada no Sudoeste e duas em outras
regiões do Paraná. As indústrias pesquisadas têm em vários municípios na Região
Sudoeste do Paraná e, em outras regiões do Estado, postos de recebimento
de leite e unidades de processamento. Compram leite de cooperativas da
agricultura familiar, cooperativas empresariais, de associações de produtores,
além, de empresas privadas, mas tem uma opção clara pela compra direta dos
agricultores. Segundo os diretores, a relação com os produtores é mais tranquila e
a margem de negociação é maior. Comercializam a produção nos estados do Sul e
principalmente na região Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro).
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Segundo informação dos diretores, 70% dos fornecedores de leite das três
indústrias pesquisadas são produtores com menos de 6.000 mil litros/mês, ou
seja, pequenos produtores que trabalham com baixa tecnologia e produzem
leite considerado barato, em função do melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis nas propriedades.
Percebe-se a posição favorável dos diretores das empresas com relação
à tecnologia de produção adotada pelos agricultores, pois nenhum deles se
mostrou favorável ao processo de produção intensivo. Apostam na estratégia de
que o Brasil será competitivo se avançar na produção de leite a base de pasto.
Questionados sobre os produtos e serviços fornecidos aos associados, todos
afirmaram disponibilizar produtos como sementes, medicamentos veterinários,
inseminação artificial, insumos, máquinas e equipamentos para atender as
demandas. Também fornecem serviços de assessoria técnica veterinária nas
propriedades, demonstrando claramente a preocupação com a fidelização dos
fornecedores de leite. É também prática dos laticínios disponibilizar financiamentos
de máquinas, equipamentos, matrizes ou adiantamentos de recursos, como forma
de estabelecer uma relação de dependência dos agricultores.
Sobre a estratégia de desenvolvimento da cadeia produtiva, o posicionamento
dos diretores entrevistados é favorável a investimentos na organização da
produção, com ampliação dos serviços de assistência técnica e de investimentos
e qualificação dos agricultores. Dois diretores manifestaram a intenção de ampliar
a indústria para processar mais leite. Uma empresa afirmou que ainda possui
ociosidade industrial e pode captar mais leite porque possui capacidade de
processamento. Todas afirmaram possuir espaço de mercado, no entanto, falta
matéria-prima de boa qualidade para poder oferecer produtos de qualidade
superior e atender mercados mais exigentes.
Quando perguntados sobre a relação da empresa com os fornecedores de leite,
as opiniões são divergentes. Um diretor (cooperativa) afirma que a cooperativa
procura manter o preço dentro da faixa de mercado e diz que ela pode fazer isso
em função de atuar em várias cadeias produtivas e com isso evitar a perda de
associados. Os diretores das duas empresas afirmam que a relação é conflituosa
e que os fornecedores de leite migram para outras empresas em determinada
época do ano. Para esse caso, é uma relação puramente mercantil e a moeda de
troca é apenas o preço.
Sobre a parceria das indústrias com as cooperativas CLAFs para fornecimento
de leite, o posicionamento dos diretores também é visto de forma diferente. Para
uma das empresas, a relação de parceria é vista como estratégica, desde que bem
pactuada, pois, segundo o diretor, a indústria não precisaria se preocupar com o
fomento da produção, deixando essa parte para a cooperativa. Para as outras duas
empresas, as CLAFs são vistas como concorrentes e a disputa pela base social é
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intensa. Os produtores maiores das cooperativas CLAFs são visitados por técnicos
e diretores das empresas que oferecem melhor preço pelo leite.
Quanto ao preço pago pelo leite, os três laticínios disseram que se baseiam no
preço de mercado tendo como referencial o CONSELEITE.

Nas políticas públicas
A visão dos técnicos de governo entrevistados sobre a atividade leiteira é
otimista. É consenso que o leite na Região Sudoeste do Paraná é uma atividade
recente, se comparada a outras regiões ou até mesmo outros países. Há vinte
anos era uma atividade considerada marginal nas unidades de produção e vida
familiar em função da baixa agregação de valor à família e da pouca importância
no contexto econômico regional.
Os sistemas de produção eram considerados rudimentares com índices
zootécnicos considerados baixíssimos. Pouco se investia em tecnologias e
conhecimentos visando à melhoria da atividade. A falta de mão-de-obra qualificada
e a inexistência de indústrias para absorver a produção excedente, mantiveram
por longos anos a atividade basicamente destinada a atender as necessidades de
subsistência das famílias que aqui viviam. No entanto, as mudanças que ocorreram
a partir da década de 1990, determinaram um novo padrão de desenvolvimento
para a produção, industrialização e comercialização do leite na Região Sudoeste
do Paraná e no País.
A implementação das diversas políticas públicas desencadeou mudanças
na matriz produtiva, com inovações tecnológicas na alimentação animal, na
genética, no manejo, na reprodução, entre outras. Mudanças na organização
dos agricultores, com a criação de cooperativas e redes de cooperativas, além de
entidades de classe e organizações regulatórias e de representação. Mudanças
profundas no padrão industrial, com implantação de novas plantas industriais,
fusões e incorporações de empresas, com progressivo processo de concentração e
também, mudanças nas políticas públicas de estímulo à produção com qualidade.
Segundo técnico da Secretaria de Estado, Agricultura e Abastecimento
(SEAB) “o leite é uma atividade consolidada e avança rapidamente para grandes
mudanças na modernização. É o motor da economia regional”.
Ao destacar as diferentes políticas públicas, nas diversas esferas de governo,
os técnicos assinalam que as mudanças ocorridas, tanto em nível primário
(produtores) quanto em nível secundário (indústrias), forçaram os governos a
criarem novas políticas setoriais para atender a nova demanda. Dentre elas foram
citadas o Programa Leite das Crianças (Governo do Estado/Seab), Programa de
Apoio a Implantação de Projetos Agroindustriais em Laticínios, Programas de
Controle de Qualidade do Leite – Serviços de Inspeção do Paraná (SIP), Programa
de Controle Sanitário do Rebanho – controle da Aftosa, Brucelose e Tuberculose.
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Também, apoio aos associados às CLAFs, por meio da assistência técnica e
extensão rural disponibilizada pela Emater e políticas do Governo Federal para
estimular o processo de formação e capacitação dos agricultores e dos técnicos
na atividade leiteira, organização cooperativista, agroindustrialização de produtos
lácteos, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional da
Alimentação Escolar (PNAE).
Em nível de governo federal, outras ações foram citadas como a manutenção
da tarifação alta (27%) para a importação de derivados lácteos, como estratégia
para evitar a entrada de produtos lácteos de outros países, na qual a produção de
leite tem altos subsídios, como caso da União Européia (UE).
Na avaliação dos técnicos, os impactos provocados pelas políticas públicas
na cadeia do leite e nas cooperativas da agricultura familiar foram importantes
para aumentar a eficiência na atividade, fortalecer a organização de base, a
disponibilidade de crédito para investimentos e custeio da produção e aumento da
produção nacional, estadual e regional com melhoras nos índices de produtividade.

Considerações finais
Com base nos argumentos expostos, buscou-se evidenciar e caracterizar alguns
aspectos da importância do Cooperativismo de Leite para a Agricultura Familiar.
Nesse contexto, observa-se que, atualmente, com a economia globalizada só há
espaço para quem têm competência e eficiência.
Investigando o ambiente competitivo, é necessário ter uma compreensão do
comportamento de mercado na imposição de forças competitivas e a assimilação
das mudanças que afetaram a estrutura de mercado da cadeia láctea. É certo que o
ambiente externo influência diretamente no desempenho competitivo da cadeia
de produção do leite.
Diante dessa nova orientação, cada cooperativa deve esforçar-se para buscar
entendimento e compreensão do ambiente presente, no intuito de assegurar e
assimilar as novas necessidades. Nesse novo contexto, as cooperativas de leite se
vêem muitas vezes diante de conflitos internos, entre ter que atender aos anseios
dos cooperados e se enquadrar às demandas do mercado. Essa relação ocorre em
razão dos cooperados serem ao mesmo tempo proprietários e clientes.
Em relação aos fatores de competitividade, objeto de estudo, pode-se afirmar
que as CLAFs necessitam fazer o “tema de casa” para darem novos passos e avançar
nas estratégias competitivas. Organizar o ambiente de trabalho, definir funções
da direção, dos colaboradores, melhorar os instrumentos de gestão e controle,
coordenar a estrutura e definir metas, entre outras, será imprescindível.
Na cadeia produtiva do leite, evidenciou-se que a competitividade não se dará
de forma isolada, ou seja, em apenas um elo da cadeia, mas deverá ser vista de
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forma global, com pequenos ganhos de eficiência nos diversos elos produtivos.
A competitividade passa por uma revisão geral de todos os elos que compõem a
cadeia produtiva, a começar pela organização com eficiência de fornecimento de
suprimentos necessários para a atividade, de maneira que seja bem articulada e
que atenda as necessidades dos associados.
Num segundo passo, os produtores deverão replanejar o sistema de produção
e fazer as mudanças tecnológicas e inovações necessárias que visem minimizar
custos e maximizar o aproveitamento de recursos internos, produzindo leite de
baixo custo e de alta qualidade.
Como terceiro passo será necessário mudanças na estrutura de captação
do leite, com objetivo de reduzir custos de frete, fator determinante na
competitividade, representando até 15% do custo do leite. Por isso, a integração
de rotas de coleta que transcendem o limite dos municípios deverá ser organizada
pelas cooperativas.
O quarto momento, tão necessário quanto urgente, consiste em organizar
as estruturas administrativas das cooperativas e redefinir as funções dos
colaboradores, diretores, técnicos e assessores, ajustando as novas necessidades
com planejamento e metas, melhor definidas, e, por último, estabelecer boas
relações com as indústrias e construir a perspectiva de acordos e contratos de
médio e longo prazo (ou até que o Sistema SISCLAF possa industrializar toda a
produção), reduzindo riscos do mercado spot e construindo uma relação de
confiança e cooperação.
Tanto para as CLAFs, quanto para o SISCLAF, reorientar as estratégias de
organização da cadeia produtiva na busca de alternativas que se distanciem cada vez
mais das commodities, com vistas à agregação de valor aos produtos lácteos, pode
garantir maior competitividade para as cooperativas de leite da agricultura familiar.
Em relação ao objetivo de identificar as estratégias de negociação adotadas
pelas Cooperativas e Central na comercialização do leite, pode-se afirmar que
o grande volume de leite comercializado via plataforma no mercado spot,
caracteriza-se um fator importante de competitividade no preço, mas de alto risco
na sustentabilidade do Sistema SISCLAF no médio e longo prazo.
Na relação Cooperativa-Indústria, serão os acordos locais que determinarão
o nível de competitividade. As cooperativas poderão ser competitivas no preço
do leite em função da qualidade do produto, da fidelidade no fornecimento e da
relação de confiança e credibilidade.
Quanto aos serviços prestados na maioria das cooperativas pesquisadas, são
insuficientes, inadequados e sem nenhuma avaliação de resultados. Por esse
critério, as cooperativas não são competitivas e terão extrema dificuldade em
fidelizar seus associados.
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Os produtos oferecidos aos associados, embora deficientes no mix, são um
importante fator de competitividade, em função da movimentação econômica na
cooperativa, através do recebimento da produção e da venda de insumos. Esse
processo permite alcançar margens de sobra para custear despesas operacionais.
Ao analisar os impactos das políticas públicas conclui-se que elas são
determinantes no apoio a financiamentos para estruturar as propriedades, com
reflexo direto no aumento da produção e na organização da infraestrutura inicial
para as cooperativas iniciarem seus trabalhos.
Embora haja uma relação de tensão, é possível afirmar que as cooperativas
de leite teriam dificuldade de sobreviver se não tivessem apoio e articulação
das entidades parceiras locais. Onde existe cooperação entre cooperativas de
leite e de crédito o desempenho tem sido bem superior à média, tornando-as
mais competitivas, em função da redução da inadimplência, dos juros menores,
segurança na aplicação do crédito, inclusive na utilização de estruturas conjuntas.
Por fim, mesmo com tantas dificuldades e conflitos, as Cooperativas de Leite da
Agricultura Familiar, CLAFs, são um importante instrumento de desenvolvimento
e inclusão social para agricultores que se encontram à margem do mercado e que,
as informações levantadas na pesquisa de campo e sistematizadas nesse trabalho,
apontam para um processo de mudanças internas no SISCLAF, bem como, para a
continuação desse projeto.
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Capítulo VI
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Um olhar externo
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Sistema Nacional de Crédito Rural: uma trajetória
de privilégios, crises e oportunidades
Fábio Luiz Búrigo

Apresentação
O crédito é um tipo de transação muito utilizado para impulsionar os sistemas
econômicos e promover o desenvolvimento de uma sociedade. Existem vários
tipos de crédito, tais como o imobiliário, para o consumidor final, comercial para
formar capital de giro, entre outros. Todas as operações de crédito envolvem dois
elementos fundamentais: tempo e confiança. O crédito pressupõe a existência de
um espaço temporal entre a aquisição do bem, serviço ou dinheiro e a liquidação
da respectiva dívida. É por isso que alguns autores afirmam que o “crédito é um
instrumento de antecipação” de uma produção ou de uma renda, (Lancelin,
1996, p.21). Para que aconteça uma operação de crédito é também necessário
que o emprestador confie na promessa de pagamento efetuada pelo tomador.
O grau de confiança existente entre as partes é que vai determinar os termos
do acordo e o montante de garantias que o proprietário do recurso exigirá do
devedor para proceder a transação. Putnan (1996) demonstra que a confiança
foi uma peça-chave para o sucesso das sociedades de crédito que existiam na
Europa durante a Idade Média, e Weber (1968) registra como as associações de
credores viabilizaram a expansão marítima dos genoveses a partir do século XII.
No mundo contemporâneo, observa-se que a confiança mútua é considerada um
dos fatores mais relevantes na constituição das cooperativas de crédito. Também
é a confiança um dos elementos que permite que os bancos consigam captar a
poupança e os fundos de reserva da população.
A outorga de crédito no espaço rural precisa levar em conta as características
produtivas e ambientais específicas desse meio, como também os componentes
sócio-culturais do público ao qual se dirige. Durante o século XX, o crédito rural
foi empregado no Brasil e em várias partes do mundo como instrumento de
transformação do padrão tecnológico da agricultura e elevação da produção de
alimentos e outros bens primários (Martine, 1991; Carstens, 1995). Recentemente,
algumas nações passaram a utilizá-lo de maneira mais abrangente, como forma de
dar melhor qualidade de vida à população rural, dinamizar programas de proteção
do ambiente e promover o desenvolvimento de novas formas de revalorização
do espaço rural. Essas razões levam muitos analistas considerarem o crédito a
principal ferramenta de indução do desenvolvimento rural (Adams; Gonzáles
Vega; Von Pischke, 1987).
De maneira resumida, pode-se dizer que as sociedades contemporâneas
concebem o crédito rural de duas maneiras1. Na primeira, o empréstimo é
1 Esta análise não leva em conta as operações de crédito rural de natureza informal, embora em algumas
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considerado uma espécie de motor do desenvolvimento socioeconômico, sendo
um “insumo produtivo essencial” para que os agricultores consigam melhorar
a qualidade e a produtividade de seus produtos e atividades (Alvarado apud
Araujo et al., 2007, p.28). Além disso, políticas especiais de crédito rural são
instauradas como forma de contrabalançar os riscos que o setor primário enfrenta,
especialmente quando comparados a outros ramos da economia.
Dentro dessa ótica, o financiamento tem geralmente a chancela do Estado
e conta com atrativos para incrementar sua aplicação pela população-alvo, tais
como: taxas de juros negativas ou abaixo das praticadas no mercado financeiro,
carências e prazos dilatados de pagamento, prêmios para os bons pagadores,
entre outros. Comumente, esse tipo de crédito é disponibilizado de forma
articulada com políticas públicas que objetivam fomentar atividades produtivas
ou técnicas inovadoras, manejo e conservação, agregação de valor e outras formas
de melhorar a renda obtida na atividade rural. Para tanto, os financiamentos
rurais são concebidos para serem empregados de modo “orientado”, isto é, a sua
liberação é vinculada a processos de capacitação e assistência técnica. Nos últimos
anos, surgiram diversos projetos de microcrédito destinados à população de baixa
renda (Gentil; Nieuwkerk, 1998). Na lógica dos microfinanciamentos, os recursos
são ofertados com o objetivo de aumentar as capacidades individuais e coletivas
e quebrar o ciclo de pobreza presente no espaço rural2.
Na segunda maneira, o financiamento rural é visto com um “instrumento ou um
recurso nos mercados financeiros” (Alvarado apud Araujo et al., 2007, p.28), o que
pressupõe que as transações de crédito são negócios que se estruturam a partir da
lógica capitalista e portanto devem gerar lucro aos seus operadores. Por essa via, o
tamanho da demanda de crédito varia de acordo a possibilidade de endividamento
dos potenciais tomadores, sejam eles individuais ou coletivos. Por sua vez, o funding
(fonte dos recursos) advém de verbas captadas junto aos aplicadores do sistema
financeiro e do patrimônio da organização outorgante (bancos, cooperativas de
crédito, fundos especiais, etc.). A atividade é mediada pela capacidade e interesse dos
agentes em atuar no segmento e pelos estudos de viabilidade econômica e cálculos
de risco das operações. No mundo contemporâneo, os bancos viraram os principais
intermediários entre os detentores dos recursos e os demandantes do crédito. Eles
se colocam “entre os que desejam formar combinações novas e os possuidores dos
meios produtivos”, se configurando como o agente que “torna possível a realização
de novas combinações, autoriza as pessoas, por assim dizer, em nome da sociedade,
a formá-la. É o éforo da economia de trocas” (Schumpeter, 1988, p. 53).
regiões essas transações tenham grande importância na vida financeira das famílias do campo. Para mais
informações sobre finanças rurais informais no Brasil ver Abramovay (2004) e Magalhães (2005).
2 O termo microcrédito é entendido como umas das modalidades das microfinanças, e está relacionado
diretamente às operações de outorga de recursos de pequena monta na forma de crédito às populações
excluídas do sistema bancário, através do uso de uma metodologia apropriada. Os recursos do microcrédito
devem ser gerenciados de maneira auto-sustentada, sendo operados, preferencialmente, via organizações da
sociedade civil. O microcrédito destina-se às atividades produtivas e recebe um acompanhamento do agente de
crédito, que faz a articulação entre o tomador e a organização concedente (Búrigo, 2006).
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O Brasil organizou seus programas de financiamento rural por meio de uma mescla
entre essas duas concepções. O recurso é oferecido ao público pelas organizações do
mercado financeiro, mas sua concessão prevê formas de subsídio estatal, que variam
conforme a disponibilidade do caixa do governo, perfil do tomador e importância
estratégica das atividades realizadas. Estudos de Brandão; Carvalho (1990), Sayad
(1979); e Barros; Graham; Gautier (1987) demonstram que o governo brasileiro
concebeu seus programas crédito rural envolvendo diversas formas de subsídios
diretos e indiretos. Isso demonstra que embora o crédito rural no Brasil seja tratado
como um produto disponível dentro do mercado, suas características especiais
fazem com que os órgãos de Estado estabeleçam formas de apoiar e controlar sua
utilização. Em qualquer situação, a operacionalidade do crédito rural depende do
marco jurídico existente e das condições sociais, econômicas e políticas dos entes
envolvidos. Em outras palavras, para se compreender a dinâmica do crédito rural
é preciso levar em conta tanto questões econômicas e financeiras relacionadas à
sua administração (fontes e custos de captação, técnicas de gerenciamento das
carteiras etc.), como o ambiente institucional existente, onde se manifesta o jogo de
interesses e o poder de intervenção dos atores.
Esse trabalho tem como objetivo analisar a evolução do crédito rural no Brasil.
Ainda que seja um assunto de crucial importância na vida profissional de boa parte
dos egressos de cursos em ciências agrárias, o tema do crédito rural é muitas vezes
deixado em segundo plano nas linhas curriculares desses cursos. A ideia foi então
elaborar um material de caráter introdutório, abordando algumas características
que marcaram a trajetória de funcionamento do crédito rural no Brasil e questões
que desafiam a sua dinâmica atual.
O texto está dividido em cinco partes principais, além desta apresentação.
Na primeira, tece considerações sobre as principais fases que marcaram o
financiamento rural no país. Essa retrospectiva vai desde a criação do Sistema
Nacional de Crédito Rural (SNCR), em 1967, até o funcionamento do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Na segunda, apresenta
um retrato das linhas atuais do crédito rural e avalia seus níveis de aplicação,
levando em conta a bipolaridade que o SNCR assumiu depois da criação do Pronaf.
Na terceira, discute alguns desafios que o Sistema possui na atualidade. Um deles
está relacionado ao aumento das dívidas dos mutuários e as consequências que
essa situação pode gerar no futuro. O outro é a permanência de problemas no
acesso da população ao Sistema. Duas indagações orientam a construção desse
ponto: a) Por que o Brasil não consegue atender plenamente as demandas de
crédito, se aparentemente sobram recursos nas rubricas orçamentárias destinadas
ao Sistema? b) Quais ações podem ajudar a ampliar o acesso ao crédito rural,
especialmente junto às populações mais pobres do campo? O último desafio
analisa o papel do crédito rural tendo em vista as novas formas de conceber o
desenvolvimento rural. A quarta e última parte do trabalho apresenta uma breve
síntese do estudo e algumas reflexões de caráter conclusivo.
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Diferentes momentos de uma trajetória irregular: as três
fases do crédito rural no Brasil
Até a década de 1960, o Brasil praticamente não possuía políticas públicas de
crédito direcionadas ao setor agropecuário. A ação estatal nessa área se ancorava
principalmente na política cambial, já que a atenção dos governantes estava
quase sempre voltada às culturas de exportação, como o café (Rezende, 1988).
Além de contar com um incipiente programa de garantia de preços dos produtos
agrícolas criado em 1943 e colocado em operação em 1951, a agricultura brasileira
só dispunha do apoio creditício oficial para culturas específicas (cacau no sul da
Bahia; café em São Paulo e Minas Gerais, por exemplo). Em geral, esses incentivos
financeiros estavam disponíveis apenas em agências do Banco do Brasil situadas
em zonas agrícolas de grande importância econômica. No âmbito privado, os
financiamentos eram também limitados, embora houvesse alguma disponibilidade
de crédito em cooperativas, associações e organizações de fomento à produção
rural, notadamente naquelas localizadas nas regiões sul e sudeste do país.
Somente em 1967, com a implantação do Sistema Nacional de Crédito
Rural (SNCR), deu-se início à institucionalização de um programa abrangente
de financiamento da agropecuária brasileira. A Lei 4.829 de 1965, que orientou
a constituição do Sistema, previa que o SNCR deveria contemplar os seguintes
objetivos: financiar de boa parte dos custos de produção e de comercialização
agrícola, promover a capitalização da agricultura, acelerar a difusão de tecnologias
modernas e fortalecer economicamente os pequenos e médios agricultores.
Deve-se recordar que nesse tempo “o meio rural era visto como um setor
atrasado, que precisava de intervenção externa, tanto em tecnologias quanto
recursos financeiros” (Búrigo, 2007, p.65). Com exceção das monoculturas e
das culturas de exportação, produzidas normalmente em grandes fazendas e
minifúndios colonizados por imigrantes situados no Sul e Sudeste, o restante dos
estabelecimentos rurais praticava a agricultura de subsistência e eventualmente
voltada ao mercado local.
Sumariamente, pode-se dizer que o SNCR já vivenciou três grandes fases desde
a sua criação. A primeira durou de 1967 até o final dos anos 1970, a segunda se
estendeu até a introdução do Plano Real (1994) e a terceira encontra-se ainda
em andamento. Pelo Gráfico 1 é possível visualizar a as aplicações do SNCR e o
Produto Interno Bruto (PIB) da agricultura brasileira entre 1960 e 2005.
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Gráfico 1 - Aplicações de crédito rural o PIB agrícola no Brasil (1960-2005).

Fontes: Shirota; Araújo; Meyer (1990), Banco Central; Araujo et al. (2007); adaptado pelo autor.

As curvas do gráfico demonstram que a constituição do SNCR acarretou um
crescimento quase exponencial das aplicações de crédito no país. É provável que esse
impulso financeiro tenha sido o principal fator para o aumento do PIB nesse período.
O volume de recursos chegou ao ponto máximo em 1979, o ano delimitado como
sendo o último da primeira fase do Sistema. A partir daí, as liberações sofrem forte
declínio, que se prolonga até o final da década de 1980, embora tenha havido um curto
período de recuperação entre 1984 e 1986, em decorrência do Plano Cruzado. Em
1990, se observa uma inversão nessa tendência, que se torna mais constante somente
depois de 1996. Mesmo com essa retomada, nota-se que o volume de crédito dentro
do Sistema não atingiu os mesmos níveis alcançados ao final da década de 1970.
Outro ponto interessante é que durante a segunda fase a relação crédito versus PIB
agrícola começa a sofrer uma influência maior de outros fatores econômicos, o que
acabou diminuindo os efeitos diretos do primeiro sobre o segundo. Maiores detalhes
sobre os três momentos do SNCR é o que se verá a seguir.
Primeira fase (1967-1979): O crédito rural a serviço da modernização
conservadora
Duas características marcaram os primeiros anos de funcionamento do SNCR.
A primeira tinha relação com o aspecto financeiro e a segunda com o técnico.
Em relação ao primeiro, o governo federal contava com recursos relativamente
abundantes para investir na agropecuária. Na época, a nação brasileira começava
a dispor de boa capacidade de investimento público e privado e a inflação voltava
a ficar abaixo de dois dígitos por mês, depois de passar alguns anos de descontrole.
Nos anos 1960, havia também facilidades de acesso ao capital internacional, pois o
mundo capitalista vivia o auge dos chamados “anos gloriosos”, período marcado
pelo pleno emprego e forte crescimento da economia.
Durante a primeira fase, o SNCR contava com recursos oriundos de empréstimos
internacionais (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e outras fontes),
dotações governamentais vindas do Tesouro Nacional (TN) e recursos privados
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captados nos depósitos bancários. A estratégia não dava atenção à capacidade de
poupança dos próprios beneficiários e nem a formação de fundos e organizações
que ajudassem no autofinanciamento do Sistema (Meyer, 2003). Ressalte-se que
a maioria dos bancos integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN) naquele
período demonstrava pouca vontade em operar no crédito rural, porém a
resistência era contrabalançada pelo ambiente político e o caráter intervencionista
do Estado, cuja forma de atuação gerava prescrições e regulamentos de toda
ordem nos mercados financeiros:
“tetos e quotas, mecanismos de desconto e redesconto, exigências
na aplicação de reservas bancárias e taxas de juros preferenciais
(mais baixas), foram extensivamente empregadas para induzir
os bancos a prestar serviços de crédito e financiamento aos
fazendeiros” (Araújo et al., 2007, p.28).

Desde o início do SNCR, o governo federal estipulou que as reservas bancárias
oriundas das contas correntes (depósitos à vista) deveriam ser aplicadas em
favor da agricultura nacional. É importante registrar que a legislação que regula
o SFN obriga os bancos transferirem parcela significativa das suas captações à
vista ao Banco Central (BC) – os técnicos denominam os recursos envolvidos na
transferência de “exibilidade bancária” 3. Para fortalecer os financiamentos do
SNCR, o BC criou uma abertura no sistema da exigibilidade, de modo que uma
parcela dos depósitos à vista pudesse ser utilizada no financiamento rural. A falta
de aplicação das verbas da exibilidade em projetos de crédito rural gera multa
aos bancos e os obriga a recolher os montantes não-emprestados ao BC. Embora
ocorram variações periódicas nas regras de recolhimento, tanto a exigibilidade
bancária como a obrigação de aplicar no crédito rural permanecem em vigência
até os dias atuais 4.
Outras formas de apoio ao setor primário ocorriam por meio de taxações ou
reduções de impostos para determinados produtos, estabelecimento de barreiras
alfandegárias ou quotas de importação e por sistemas de controle de preços. Tais
mecanismos passaram a ganhar importância no início da década 1980, quando o
Brasil enfrentou uma profunda crise fiscal e a inflação mensal retornou à casa dos
dois dígitos.
Em relação ao aspecto técnico, quase todos os projetos de crédito aprovados
no âmbito do SNCR adotavam como referência os preceitos da Revolução Verde,
um novo modelo de exploração da agropecuária que estava sendo introduzido
em diversas partes do planeta, especialmente nos países do Terceiro Mundo.
3 Esta regra visa impedir que as verbas depositadas sejam re-emprestadas aos clientes. Para o governo, o
procedimento é importante para controlar a circulação excessiva de dinheiro na economia e, por consequência,
a formação de uma pressão inflacionária gerada pelo seu uso nos circuitos de consumo.
4 Alguns bancos preferem realizar acordos com organizações financeiras que sejam mais vinculadas ao
setor agropecuário – como é caso das cooperativas de crédito rural. Isso lhe possibilita transferir parte das suas
exigibilidades – ou de outras fontes – para serem aplicadas por essas organizações. Além de permitir a isenção
das multas, a medida aufere alguns ganhos sobre os empréstimos.
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Carregando a bandeira da erradicação da fome mundial, as campanhas da
Revolução Verde pregavam a mudança radical das práticas agronômicas, em
nome do aumento da produção e da produtividade na agricultura (Meyer, 2003;
2000). Plantas, animais e conhecimentos regionais, muitos de origem milenar, eram
desconsiderados para ser substituídos por sistemas que dependiam do uso intenso
de agroquímicos, organismos melhorados geneticamente e, obviamente, de crédito.
Além de favorecer os pacotes tecnológicos e a expansão de culturas de maior
valor comercial, os investimentos governamentais na agricultura brasileira tinham
como objetivo fortalecer o abastecimento interno. É preciso entender que a
implantação do SNCR ocorria num ambiente político-institucional permeado por
interesses diversos, que iam muito além da solução de antigas demandas financeiras
apresentadas pelo setor primário ou da viabilização de programas que almejavam
acelerar transformações tecnológicas na agricultura. Para os estrategistas de
Brasília era importante reforçar umas das funções clássicas da agricultura para
o desenvolvimento econômico: ampliar a disponibilidade de alimentos como
forma de reduzir o seu custo para o consumidor das cidades. Essas ações eram
fundamentais para o sucesso das políticas de substituição das importações que o
governo estava procurando implantar no país. Esse plano pretendia aumentar a
expressividade dos setores secundário (indústrias) e terciário (serviços), de modo a
diminuir a dependência de bens de consumo e tecnologias de origem estrangeira
e promover o desenvolvimento da economia nacional.
Diversificar a economia nacional pressupunha dispor de mão-de-obra
suficiente nos pólos urbanos, sobretudo naqueles que apresentavam maiores
perspectivas de expansão. A estratégia adotada pelo Brasil para acelerar essa
transferência demográfica se pautava na “mecanização das atividades agrícolas”
(Araujo et al., 2007). O modelo era bem conhecido em termos históricos, tendo
ocorrido em países como a Inglaterra, durante a época da Revolução Industrial,
e outras nações européias, especialmente no Pós-guerra. A mecanização acaba
gerando a extinção de um grande número de ocupações tradicionais no campo,
e a falta de trabalho obriga os lavradores migrarem às cidades em busca de novos
meios de sobrevivência (Veiga, 1991).
Desse modo, juntamente com o uso intensivo de insumos de base sintética
(agroquímicos), o SNCR priorizou recursos para o financiamento maciço de
tratores, máquinas e equipamentos agrícolas. Essa determinação foi tão flagrante
que mais de 50% dos valores emprestados durante a primeira fase do SNCR tinham
como objetivo a compra de tratores (Araújo et al.; 2007). Além desse, as políticas
de modernização da agricultura adotadas pelo SNCR acabaram beneficiando
outros setores, estabelecidos a montante e a jusante da produção agropecuária
(Kageyama, 1996). De um lado, ajudou a viabilizar o mercado de insumos (calcário,
fertilizantes, agrotóxicos, rações, etc.), e de outro, favoreceu a implantação de
complexos agroindustriais ligados ao beneficiamento e transformação dos
produtos agropecuários.
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Se o SNCR alcançou êxito na elevação da produção e da renda agrícola (ver
Gráfico 1), a estratégia apresentou deficiências graves em outros aspectos. Ao
longo das últimas décadas do século XX, vários estudos procuraram analisar
o perfil de distribuição do crédito rural e medir suas consequências em termos
econômicos, sociais e ambientais. Autores como Kageyama (1996) e Leite (2001)
demonstram como a introdução dos pacotes tecnológicos contribuiu para que
as políticas de crédito se tornassem fortemente seletivas. Pinto (1981) demonstra
que durante a primeira fase, a seletividade do SNCR se manifestou em três
sentidos: regiões beneficiadas (Sul, Sudeste e posteriormente o Centro-Oeste),
tipos de agricultores atendidos (médios e grandes) e produtos financiados (soja,
cana, algodão, trigo milho e café). Ademais, a implantação do SNCR não ficou
imune à lógica patrimonialista – distribuição dos recursos públicos a partir de
interesses privados – que caracterizou a atuação do Estado brasileiro em vários
momentos de sua história. Mesmo que a legislação que deu suporte a criação
do SNCR assinalasse que os financiamentos públicos devessem priorizar as
camadas menos capitalizadas da população rural, o Sistema acabou privilegiando
médios e grandes produtores pela concentração dos recursos nos produtores
mais capitalizados (Fagundes, 1987). Nesse período, apenas 1% dos tomadores
do crédito (cerca de dez mil grandes produtores) acabaram recebendo 40%
dos recursos (Nunes; Nassar, 2000). Além da distribuição pouco democrática,
o ambiente de autoritarismo político facilitava o desvio das verbas para outras
finalidades. Levantamentos do IBGE relatados em Araújo at.al. (2007) indicam
que em 1970 quase 90% de todos os estabelecimentos rurais do país declararam
nunca ter contraído empréstimos, e em 1980 apenas 4% dos estabelecimentos
com menos de 10 hectares confirmaram já ter acessado o crédito rural oficial.
Esses mecanismos contribuíram para que o SNCR tenha sido considerado um dos
principais responsáveis pelo aumento do êxodo rural, da concentração fundiária
e outros fatores que geraram o processo de “modernização conservadora” do
campo (Martine, 1991).
As críticas sobre os danos socioambientais causados pelo produtivismo
exacerbado também são constantes para quem analisa o primeiro período do
SNCR. Durante os anos 1980, o passivo ambiental e a insustentabilidade energética
do modelo da Revolução Verde ficaram evidenciados e serviram de munição para
a constituição de movimentos em favor da agricultura orgânica e da agroecologia
(Weid, 1997; Altieri, 1999).
Segunda fase (1980-1996): A década perdida na economia e uma
agricultura quase sem crédito.
Entre a década de 1980 e a primeira metade dos anos 1990, o Brasil viveu
uma época de intensa instabilidade econômica e de permanente crise nas
contas nacionais. A turbulência se manifestou em altas taxas de inflação, baixo
crescimento da economia e falta de capacidade de investimento público.
Significou também uma redução progressiva dos recursos aplicados no crédito
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rural (ver Gráfico 1), invertendo a tendência observada anteriormente. Nesse novo
período, os programas do SNCR se concentraram nas modalidades do custeio e
comercialização, pois a escalada da inflação tornava muito arriscada as operações
de investimentos e as que exigiam prazos maiores de pagamento (Schröder, 2006)
5
. A falta de crédito se refletia na queda das exportações e em frequentes momentos
de desabastecimento interno. Problemas nos pagamentos dos SNCR também se
agravaram nessa época, especialmente depois que foi implantado um programa
de reorganização jurídica dos contratos do crédito rural visando proteger o
Tesouro Nacional e os agentes financeiros dos inadimplentes (pessoas jurídicas
e físicas que não honram seus compromissos financeiros no prazo estabelecido).
Para se proteger da inflação em constante elevação, o governo cria mecanismos
de indexação (correção monetária automática) dos valores dos contratos e adota
medidas mais duras de cobrança dos títulos em atraso. Além do aumento na taxa
de inadimplência, as dívidas dos agricultores transformaram-se numa questão
polêmica no debate público6.
Ao longo da década de oitenta, o crescimento das dívidas e a pouca
disponibilidade de recursos monetários para o financiamento fizeram o governo
federal aprimorar outros instrumentos de intervenção no setor primário.
Entre eles destacavam-se os que visavam garantir minimamente a renda dos
produtores e reduzir os impactos negativos causados pelas oscilações dos preços
no mercado agrícola. Araújo et al. (2007) assinalam que desde então, além do
crédito, a ampliação das políticas de garantias de preços mínimos, formação de
estoques regulares e sistemas de controle de aquisição e vendas de produtos
transformaram-se em questão-chave dentro das políticas agrícolas.
Novos mecanismos de captação financeira são criados para manter o crédito
rural oficial ativo, uma vez que a crise econômica estava transformando o
combalido Tesouro Nacional praticamente na única fonte de recursos do SNCR
(Benetti, 1994). O fim do milagre esgotara as possibilidades de renovação dos
empréstimos externos e a alta da inflação reduzia significativamente o volume
dos depósitos à vista7.
5 O MCR divide o crédito rural em três modalidades: custeio, investimento e comercialização. O crédito
de custeio financia adubos, agrotóxicos, rações, sementes e outros insumos necessários para viabilizar criações
ou cultivos de um mesmo ciclo produtivo (safra), podendo ser empregado também para o beneficiamento ou
industrialização de produtos agropecuários, pagamento de despesas na entressafra de lavouras permanentes
e extração de produtos vegetais espontâneos. Aplica-se ainda a própria manutenção familiar e da unidade
de produção. É considerado um empréstimo de curta duração, mas que pode variar de alguns meses até dois
anos, para o caso de cultivos bianuais. O crédito de investimento destina-se a aquisição de animais, máquinas,
veículos utilitários, irrigação, drenagem, proteção do solo, eletrificação e telefonia rural, construções, instalação
de cultivos permanentes e outros itens que sejam fundamentais para na transformação do sistema produtivo
ou ampliação do uso de tecnologias. Os projetos de investimento podem prever prazos de carência e planos de
pagamento que variam de dois a doze anos. O crédito de comercialização tem como objetivo de assegurar ao
produtor rural, ou a suas organizações associativas, os recursos necessários à comercialização de seus produtos
no mercado, ou seja, são empregados para aumentar o poder de barganha do produtor, especialmente nos
períodos de safra, em que os preços agrícolas decaem.
6 Dada a importância desse assunto na atualidade, o texto retoma o tema mais adiante.
7 Nesse tempo, os clientes procuravam proteger-se da inflação aplicando suas economias nas chamadas
contas remuneradas e em dólar, ou investindo em ativos não-monetários (móveis; imóveis, ouro, etc.).
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A busca de outras fontes ocorreu em primeiro lugar pelo uso de recursos da
caderneta de poupança, como foi o caso da poupança do Banco do Brasil. Essa
caderneta teve seu lançamento autorizado pelo governo somente quando o
Banco se comprometeu a destinar 65% das suas aplicações ao financiamento
da agropecuária (Rezende, 2005). Depois da aprovação da nova Constituição,
em 1988, o crédito rural oficial passa a contar com verbas oriundas dos fundos
constitucionais do Norte, Nordeste e Centro Oeste e do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT). Outro mecanismo que ganhou força durante os anos noventa
foi o sistema de equalização de juros. Pelo procedimento, o volume principal dos
empréstimos advém da rede bancária, mercado de capitais ou dos fundos, cabendo
ao Tesouro cobrir as eventuais diferenças entre as taxas de juros praticadas no
mercado financeiro e as cobradas dos agricultores nos empréstimos do crédito
rural (Bittencourt, 2003). Desde que passou a ser utilizada, a medida se mostrou
uma maneira interessante de aumentar o volume de recursos e a integração entre
verbas públicas e privadas, ganhando por isso cada vez mais espaço nos pacotes
de apoio financeiro ao setor agropecuário e à economia em geral.
Mesmo que o volume de crédito rural tenha se reduzido durante os anos 1980
e 1990, os resultados do setor não foram tão negativos em termos econômicos.
A abertura comercial dos anos 1990, que reduziu os preços dos insumos e
aumentou os ganhos da exportação, estimulou o aumento da produção e da
produtividade. Além disso, a elevação dos preços das commodities8 – soja, por
exemplo – acabou contribuindo para a sustentação do PIB agrícola, mesmo
em tempos de aperto no crédito. A redução nos custo médio de produção
das principais culturas (milho, arroz, feijão, algodão, mandioca, soja e trigo)
foi superior a 50% em função da queda dos preços dos insumos importados
(fertilizantes agroquímicos e combustível). Essa redução dos custos, aliada
ao aumento da produtividade de várias culturas, ampliaram o poder compra
e a renda da agricultura, visto que os preços dos produtos, com exceção da
mandioca, não sofreram quedas significativas no período (Araujo et al., 2007).
A abertura comercial favorece também os financiamentos diretos entre
empresas multinacionais e produtores brasileiros (Bianco, 1995). Crescem,
igualmente, sistemas informais de crédito baseados em mecanismos de trocatroca e em acordos de venda prévia com supermercados. Além disso, no final
dos anos noventa, o Brasil efetua uma forte política de desvalorização do real em
relação ao dólar, proporcionando ganhos expressivos ao setor agropecuário ligado
à exportação (Ferreira Filho, 1998; Homem de Melo, 1992; Araujo et. al 2007).
Três críticas eram frequentemente dirigidas ao SNCR durante os anos 1980. A
primeira, tinha como origem os movimentos sociais e os estudiosos da questão
agrária brasileira, estando relacionada ao agravamento do perfil seletivo do SNCR.
8 Termo que designa um tipo particular de mercadoria de importância comercial (café, soja, lã, algodão).
Devido a sua importância internacional, as commodities são normalmente transacionadas em bolsas de
mercadorias, havendo também locais que centralizam a compra e venda dos estoques, o que torna seus preços
padronizados em torno mundo (Sandroni, 2003).
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Se naquele período grande parte da população rural encontrava-se alijada das
políticas públicas, no sistema de crédito isso era ainda mais evidente.
A segunda reprimenda era que os projetos técnicos, que embasavam os
financiamentos, continuavam favorecendo sistemas de produção insustentáveis
sob o ponto de vista ambiental. A questão ecológica ganhava mais espaço
no debate público, a partir das restrições que pesquisadores, organizações
profissionais e movimentos sociais ligados ao campo faziam a respeito do modelo
de produção agrícola adotado em diversas partes do mundo e no Brasil (Altieri,
1999; Figueiredo; Lima, 2006). Percebia-se que o país tornara-se um dos maiores
consumidores de agrotóxicos do planeta, e que um dos maiores vetores para
aumentar os problemas ambientais do campo era o crédito.
Por fim, que o SNCR continuava direcionando seus financiamentos apenas
para determinadas etapas do ciclo produtivo ou da comercialização. Não havia
espaço para projetos de crédito mais abrangentes, destinados ao fomento de
cadeias produtivas ou ao desenvolvimento de novos arranjos produtivos. Uma
das exceções a esse modelo ocorria em Santa Catarina, onde o crédito era utilizado
na dinamização das cadeias produtivas de suínos e aves. O esquema previa o
financiamento dos produtores atrelados às grandes empresas integradoras
ao mesmo tempo em que destinava recursos à construção das unidades de
abate e processamento dos animais. O crédito esteve disponível para ações de
modernização de plantas agroindustriais e para aumentos constantes na escala
de produção da matéria-prima, que se traduziu na construção de galpões, aviários
e outras melhorias nas propriedades dos agricultores integrados. Em outras
palavras, não obstante o quadro recessivo da economia observou-se nesse período
o reforço de privilégios para algumas agroindústrias e cooperativas agropecuárias
que trabalhavam com produtos voltados à exportação. Esses benefícios ocorriam
geralmente por meio de subsídios fiscais e de financiamentos com juros reais
negativos (Delgado 1985; Martine, 1991).
Percebia-se assim que o crédito rural continuava servindo mais como elo
estratégico para consolidar complexos agroindustriais e estruturar um mercado
interno para a comercialização de insumos industriais (adubos, máquinas,
agrotóxicos, etc.), e menos para induzir um processo de desenvolvimento coerente
com as vocações e demandas sociais e econômicas das diferentes regiões do país
(Búrigo, 2006).
Mesmo que as críticas tenham aumentado no decorrer dos anos, as regras
do SNCR pouco se alteraram quando analisadas sob tais aspectos. Em função da
cultura institucional pré-existente no Sistema havia limitado espaço às demandas
vindas de fora do padrão técnico estabelecido e para agricultores que não
possuíam relações estreitas com os agentes bancários. Sabe-se que diversos
países desenvolvidos contornaram o problema da exclusão bancária e da falta de
recursos aos agricultores por meio do apoio às redes de cooperativas de crédito
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rural que atuavam com públicos de menor poder aquisitivo. Mas até meados dos
anos 1990 quase não havia organizações financeiras controladas pelos pequenos
agricultores no Brasil.
Terceira Fase (1997-...): recursos voltam a crescer e surgem as primeiras
mudanças qualitativas na concessão do crédito.
Como se pode observar por meio do Gráfico 1, a partir de 1996, o volume de
crédito rural oficial volta a crescer no Brasil. A inflexão sinalizava o início de um
novo período de expansão do SNCR, que se tornou mais expressivo ao longo
da década seguinte. A estabilidade da economia, a queda da inflação e a nova
conjuntura política e institucional revigoraram as linhas de crédito rural, inclusive
com a retomada dos financiamentos de médio e longo prazo. Também nesse
momento, o governo federal volta a exigir a utilização de taxas de juros fixas e
acordadas antes da assinatura dos contratos, eliminando assim o uso da correção
monetária, um mecanismo “execrado pelos agricultores“ (Rezende, 2005). A
indexação distorcia o valor dos empréstimos ao longo do tempo, que deixavam de
ter relação com a dinâmica dos preços agrícolas e demais fatores que determinam
o funcionamento da economia rural.
A nova fase consolida o efeito de outros fatores sobre a composição do PIB
agrícola, e ocorre no mesmo momento em que os empresários rurais de médio e
grande porte buscam novas fontes para cobrir suas demandas de crédito.
Durante as duas fases anteriores do SNCR, especialmente entre os anos de 1970
e 1990, as taxas nominais dos empréstimos rurais foram quase sempre baixas (de
0% a 7% ao ano), havendo períodos em que os contratos chegavam a cobrar juros
reais negativos – inferiores à inflação. O quadro foi se modificando gradualmente
com a estabilidade monetária trazida pelo Plano Real (1994), quando os juros
passaram a ser positivos, sendo em alguns momentos muito superiores à inflação.
Ainda assim, os contratos do SNCR continuaram a contar com juros favoráveis,
embora em determinados anos as taxas tenham ficado bem elevadas quando
comparadas ao período anterior. A partir da segunda metade da década de 1990,
os juros para a maioria das linhas de custeio e comercialização tiveram como valor
teto o valor de 8,75% ao ano, um patamar bem abaixo do cobrado no mercado
financeiro de crédito – essa taxa foi reduzida somente em 2007, quando o valor
máximo dos juros de várias linhas caiu para 6,75% a.a..
Até meados da década de 1990, os programas de crédito rural inseridos no
MCR variavam praticamente apenas em relação ao volume dos empréstimos,
taxas de juros e características agronômicas do produto financiado. Pequenos,
médios e grandes produtores era a tipologia mais utilizada para classificar o setor,
já que o SNCR pouco se atinha às particularidades culturais dos grupos sociais que
habitam o meio rural brasileiro9.
9 Nota-se que o Brasil ainda preserva uma incrível diversidade sócio-cultural no meio rural. Em termos
legais, enquadram-se na condição de agricultor familiar os seguintes públicos: assentados da reforma agrária
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Todos os anos, desde a fundação do SNCR, o governo anuncia medidas de
incentivo ao setor agropecuário. Conhecido popularmente como plano safra, o
plano agrícola e pecuário do governo é lançado entre os meses de junho e julho
com a previsão dos montantes e das linhas de crédito que serão disponibilizados
durante o próximo período agrícola. Juntamente com a previsão orçamentária são
divulgadas as principais regras que regerão a aplicação dos recursos. Nos últimos
anos, o poder executivo passou a editar dois planos safra, um voltado à agricultura
familiar e outro à agropecuária em geral. A publicação de dois planos simboliza as
mudanças ocorridas durante a terceira fase do SNCR. Mais do que a elevação nos
valores, a principal alteração do SNCR em relação à fase anterior se deu em termos
qualitativos, em razão da criação do Pronaf.
PRONAF
Lançado pelo governo federal em 1995, o Pronaf começou a ganhar expressão
a partir da safra 1996/97. Suas propostas procuravam oferecer respostas para
demandas históricas que partiam de movimentos sociais e outras organizações
ligadas ao meio rural. Nesse sentido representava uma espécie de acúmulo de
ações políticas que as principais organizações do meio rural ligadas à agricultura
familiar, especialmente os sindicatos filiados à Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag) e ao Departamento Rural da Central
Única dos Trabalhadores (CUT), vinham promovendo desde a década anterior
(Schneider; Cazella; Mattei, 2004). No início, as linhas de ação do Pronaf se
voltaram para quatro áreas: crédito rural, infra-estrutura municipal, assistência
técnica e criação de um novo ambiente institucional que estimulasse a geração
e a integração de políticas públicas favoráveis à agricultura familiar. O estudo da
FAO/ Incra (1995), que embasou a elaboração do Programa, constatou que 75%
dos estabelecimentos agrícolas brasileiros apresentava regimes de exploração
tipicamente familiares, embora respondesse apenas por 22% da área total. A
agricultura familiar era responsável por cerca de 60% do pessoal ocupado e por
28% do valor total da produção agropecuária, ainda que tivesse acesso somente a
11% dos financiamentos do crédito rural.
A decisão de destinar uma parcela do crédito oficial exclusivamente ao
pequeno agricultor – segmento que passou a se denominado de agricultor
familiar, pois o termo representava melhor a abrangência do público-alvo do
Programa – era inédita no Brasil, principalmente porque “carimbava” recursos e
estabelecia normas mais claras de acesso: os agricultores precisam comprovar a
condição social e produtiva para ter direito ao financiamento, sendo que as regras
e o enquadramento devem ser referendados pelas organizações representativas
dos trabalhadores rurais ou agentes da extensão oficial. Além de aumentar a
e do crédito fundiário, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas, quilombolas, seringueiros, castanheiros,
quebradeiras de coco, moradores de fundo de pasto, faxinalenses, ribeirinhos, chiquitanos, retireiros,
torrãozeiros, geraizeiros, vazanteiros, ciganos, pomeranos, pantaneiros, caiçaras, atingidos por barragens e todos
os segmentos denominados de camponeses e outros habitantes das comunidades tradicionais (Ministério do
Desenvolvimento Agrário, 2008).
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transparência e participação pública em torno do Programa, a medida diminuiu
a possibilidades de ocorrência de fraudes – um problema corriqueiro no
funcionamento do SNCR (Abramovay; Veiga, 1991).
Nos primeiros anos de funcionamento, o Pronaf manteve excessiva
concentração de seus créditos na região Sul. Essa preferência se deu
principalmente em torno de cultivos de alto valor comercial e de matérias-primas
para os setores agroindustriais, como o fumo, soja e o milho (Mattei, 2006). Boa
parte dos beneficiados já possuía histórico de relacionamento com os agentes
bancários – esses agricultores eram denominados de consolidados nas pesquisas
que embasaram a formulação do Programa. No primeiro momento, parecia que o
Pronaf não estava conseguindo solucionar distorções antigas do SNCR em relação
à distribuição regional do crédito e nem melhorando o atendimento às outras
duas camadas que o referido estudo da FAO/Incra denominava de agricultores
de transição e agricultores periféricos (Bittencourt, 2003). As falhas eram ainda
maiores junto aos grupos denominados de periférico, composto por agricultores
de baixa renda, que produziam apenas para subsistência. Muitas dessas famílias
se encontram na iminência de abandonar o meio rural por falta de perspectivas.
As avaliações negativas e as pressões dos movimentos sociais fizeram o governo
estabelecer novas formas de acesso ao Pronaf-Crédito.
A criação de linhas de financiamento em 1999 tentava responder essas
críticas e sinalizar a compreensão dos gestores públicos sobre as demandas dos
agricultores em transição e periféricos e sobre a diversidade da agricultura familiar
em cada região do país (Mattei, 2006). Foram estabelecidas categorias baseadas
em renda, com juros e condições diferenciadas de pagamento, que dividiam os
agricultores nos seguintes agrupamentos: grupo A (assentados da reforma agrária),
B (periféricos), C (transição), D (transição e consolidados), e posteriormente E
(consolidados). A partir da safra 2007/08, foram suprimidos os grupos C, D e E e
criadas novas faixas de empréstimos. As taxas de juros dessas faixas variam de
acordo com o montante solicitado. Assim, nos contratos de custeio até R$ 5 mil, a
taxa de juros é de 1,5% ao ano; nos financiamentos de R$ 5 mil a R$ 10 mil a taxa
é de 3% a.a.; nos de R$ 10 mil a R$ 20 mil 4,5% a.a.; e nos de R$ 20 mil a 30 mil os
juros são de 5,5% a.a. Nos investimentos as variações são as seguintes: até R$ 7 mil
1% ao ano; de R$ 7 mil a R$ 18 mil 2%; de R$ 18 mil a R$ 28 mil 4%; e de R$ 28 mil
a R$ 36 mil 5,5%. Além desse escalonamento, determinados biomas (semi-árido),
públicos (agricultores jovens, mulheres, entre outros) e atividades (produtos
orgânicos, pesca e outros) possuem tratamento especial dentro do sistema de
crédito do Programa.
Depois da criação das linhas em 1999, mais agricultores ligados aos grupos
em transição e periférico passaram a dispor do crédito oficial. Mesmo que boa
parte dos financiamentos continuasse vinculada ao modelo tradicional de
exploração agropecuária, gerou-se mais espaço para a inovação tecnológica e
para produtos relacionados à segurança alimentar. Pesquisa efetuada durante a
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primeira metade desta década na região gaúcha do Alto Uruguai demonstra que
naquela zona o Pronaf possui “duas caras”. De um lado, estimula o fortalecimento
do padrão de desenvolvimento produtivista vigente e, de outro lado, fomenta
atividades produtivas alternativas a este padrão de desenvolvimento tradicional.
Nesse sentido, o Programa incentiva atividades como a bovinocultura de leite,
a fruticultura, as pequenas tecnologias para geração de produtos de consumo
alimentar, a infra-estrutura para produção de alimentos nos espaços rurais,
dentre outros empreendimentos considerados relevantes para o incremento da
produção e para auto-consumo dos agricultores (Gazolla; Schneider; 2005).
Diversos estudos assinalam que o Pronaf teve o mérito de comprovar que
agricultura familiar exerce ainda um complexo e influente papel na dinâmica
social e econômica de muitas regiões do país (Abramovay; Veiga, 1999; Ibase,
1999; Belik, 2000; Schneider; Silva; Marques, 2004 e Mattei, 2005, entre outros)
10
. Outro fator que contribuiu para o sucesso do Pronaf foi a sua baixa taxa de
inadimplência (em torno de 2,5%) 11. Esse comportamento quebrava com dogmas
apresentados por representantes do sistema bancário, que arguiam que boa parte
dos agricultores familiares não teria capacidade de honrar seus compromissos
com os agentes financeiros (Búrigo, 2006). Com os ajustes realizados ao longo
do tempo, o Programa ganhou melhor distribuição no território nacional e
consolidou-se dentro do SNCR, praticando as mais baixas taxas de juros dos
financiamentos rurais.
Nos últimos anos, o Pronaf vem conseguindo aumentar o compartilhamento
dos custos e riscos das operações de crédito entre tomadores, SFN e União. Essa
divisão de encargos reproduz o que se observa na maioria das linhas direcionadas
à agricultura empresarial e em outros programas de crédito subsidiados. No início,
além da descrença sobre o sucesso do Programa em termos financeiros, percebiase uma resistência dos bancos para assumir o ônus operacional do Programa.
Mesmos os bancos públicos exigiram que o governo pagasse elevadas taxas de
administração para efetuar os contratos e se responsabilizasse integralmente
pela cobertura das perdas financeiras causadas pela inadimplência (Bittencourt,
2003). Tal mecanismo de proteção aos bancos ainda se mantém válido nos
financiamentos direcionados ao Grupo B.
Outra ação estratégica que pode aumentar a sustentabilidade do Sistema está
relacionada à questão do seguro. A partir da safra atual, os agricultores familiares
terão cobertura do Seguro da Agricultura Familiar (SEAF) para os contratos de
investimento, que antes só beneficiava os financiamentos de custeio. Essa medida
é importante para a segurança econômica e financeira do público beneficiário e
para equacionar os problemas do endividamento.
10 Em Mattei (2006), o leitor encontra um amplo material de pesquisa sobre o Pronaf. Organizada quando
o Programa comemorava uma década, a obra sistematiza praticamente toda a produção acadêmica existente
sobre o tema. Disponibiliza também um CD-ROOM com os trabalhos mais relevantes.
11 Essa constatação não se aplica ao Pronaf B, em que a inadimplência ainda é muito elevada, especialmente
na região nordeste.
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Esses fatores, associada à dinâmica de elaboração dialogada com os movimentos
sociais rurais, demonstram que o arranjo institucional construído em torno do
Programa tem sido exitoso. O Pronaf deixou mais claro que investir recursos
públicos na agricultura familiar traz benefícios tangíveis e intangíveis para
toda a sociedade. Além do impacto positivo nas economias locais o Programa
é capaz de gerar empoderamento nas pessoas de menor renda (Abramovay;
2002, Búrigo, 2006).
A expansão do Pronaf-Crédito pode ser demonstrada pelo crescimento do
número de beneficiários e do volume de recursos desembolsados. Entre 1999 e
2009, o número de contratos aumentou de oitocentos mil para 1,72 milhão (o pico
foi alcançado em 2006, com 1,86 milhões de registros) e os montantes subiram de
R$ 1,83 bilhão para R$ 9,97 bilhões (o valor máximo ocorreu em 2009). A evolução
das aplicações do Pronaf entre 1999 e 2009 pode ser visualizada no Gráfico 2.
Gráfico 2 – Evolução do Pronaf - Crédito (1999 - 2009).

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário; adaptado pelo autor.

Ainda que a escalada seja positiva no plano geral, nota-se que o número
de contratos de Pronaf-Crédito vem se reduzindo nos últimos anos, sugerindo
que o Programa não está conseguindo ampliar sua base de atuação. As causas
para o arrefecimento estão ainda sendo investigadas pelo governo e instituições
de pesquisa. Para alguns analistas, o declínio é fruto da soma de fatores como:
redução dos financiamentos direcionados aos assentados (Grupo A); problemas
com a inadimplência (especialmente do Grupo B); fim dos “rebates” (descontos
para pagamentos em dia); capacidade de pagamento afetada pelas dívidas;
renegociações impedem novos investimentos; exigências crescentes para a
regularização das propriedades em termos ambientais; e a situação climática
adversa – de fato, especialmente o Sul do Brasil conviveu com constantes períodos
de seca e de enchentes nos últimos anos. Todavia, como se discutirá mais adiante,
as dificuldades para a expansão podem estar também ligadas à estrutura do sistema
financeiro nacional e a sua pouca vocação em trabalhar com esse tipo de público.
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A ampliação dos créditos do Pronaf não significou redução dos níveis de
financiamento do agronegócio – agricultura empresarial, agricultura patronal
ou agronegócio são termos que passaram a aglutinar os médios e grandes
agricultores e o setor agroindustrial, especialmente depois da criação do Pronaf.
Alguns elementos a respeito dessa bipolaridade dos financiamentos rurais é o que
se verá a seguir.

Composição atual das linhas de financiamento do SNCR
A agricultura empresarial continua ocupando papel de destaque dentro do
SNCR. Isso pode ser visto pela Tabela 1, que informa os valores empregados pelo
SNCR na agricultura patronal e familiar durante as últimas safras, e quanto esses
valores representaram percentualmente em relação ao volume total de aplicações
originalmente previsto.
Tabela 1 - Aplicações de crédito rural na agricultura empresarial e Pronaf (20052009) - R$ milhão
Destino dos recursos

Safra
% do previsto
2005/06

Safra
% do previsto
2006/07

Safra
2007/08

% do
previsto

Safra
2008/09

% do
previsto

Agric. Empresarial

42.345

95

46.024

92

65.065

112

56.395*

87

Pronaf

7.612

88

8.433

85

9.074

84

10.792

76

Total

49.957

54.457

74.139

67.187

* dispêndios ocorridos até maio de 2009. Fonte: Ministério da Agricultura e Abastecimento; adaptado pelo autor.

Lembre-se que os valores de crédito rural anunciados anualmente nos planos
safra representam a soma das aplicações que os agentes financeiros e órgãos
públicos pretendiam realizar no período. Em geral, essas metas acabam não
sendo seguidas à risca em função da imprevisibilidade das atividades agrícolas
e das variações no cenário econômico-financeiro, mas sinalizam publicamente
(e em números) o compromisso dos agentes e do governo com o setor. Notase que entre 2005 a 2008 os valores desembolsados pelo SNCR aumentaram
significativamente, mantendo a tendência de crescimento observada desde a
segunda metade da década passada, e que já foi detectada pelo Gráfico 1.
O recuo de aplicações da agricultura patronal na safra 2008/09 deveuse principalmente a crise financeira mundial. A crise gerou uma queda dos
depósitos a vista no país, prejudicando o nível de aplicação das exigilidades
bancárias (Zanatta, 2009). Essa redução foi agravada pelo receio dos bancos com
a inadimplência e pela fuga de boa parte do crédito externo, que vinha sendo
captado pelos produtores do agronegócio junto às corporações (tradings) ligadas
ao setor primário. Essa captação é realizada principalmente por meio de indústrias
de alimentos e grande redes de supermercados (Araujo et al., 2007).
A Tabela 1 revela ainda que a liderança da agricultura empresarial não
acontece somente em relação ao volume de aplicações, mas também em relação
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a capacidade de atingir as metas de gastos. O percentual de cumprimento
orçamentário do Pronaf tem sido inferior ao obtido pela agricultura patronal,
cujas metas foram inclusive ultrapassadas (superiores aos 100%) durante a safra
2007/08. Pode-se observar, por exemplo, que nessa mesma safra (2007/08) estava
prevista a utilização de doze bilhões de reais para o Pronaf, mas que foram aplicados
pouco mais de 9 bilhões. Isso indica que têm “sobrado” mais recursos de crédito
para a agricultura familiar do que para a empresarial, pois essas verbas acabam
não sendo consumidas no transcorrer do calendário agrícola. No tópico seguinte
serão levantadas algumas hipóteses para explicar essa dificuldade do Pronaf em
atingir as previsões, embora não se tenha ainda uma conclusão definitiva sobre a
situação.
Por sua vez, a Tabela 2 oferece uma visão mais ampla a respeito da estrutura
atual do SNCR em relação a agricultura empresarial. Apresenta as diferentes linhas
de crédito existentes, discriminando as fontes e os montantes aplicados na safra
2008/09, até maio de 2009. Indica também o percentual de sucesso em relação às
metas previstas nas diferentes linhas do plano safra da agricultura empresarial.
Tabela 2 – Fontes, linhas disponíveis e volume de crédito rural para agricultura
empresarial no Brasil (safra 2008-2009).

Fontes de recursos ou programas

Aplicações de julho de
% do previsto no
2008 a maio de 2009
Plano Safra
(R$ milhão)

1. Custeio e Comercialização

47.902,1

87,4

1.1 a juros controlados

37.645,1

83,6

Exigibilidades (juros de 6,75% ao ano)

24.192,6

80,6

Poupança rural (6,75% a.a.)

11.264,3

105,7

FUNCAFE (7,5% a. a.)

1.834,8

83,4

Proger rural (6,25% a.a.)

353,4

16,1

Banco do Brasil

183,4

9,4

Banco do Nordeste

-

-

Bancos cooperativos

169,9

69,4

Banco da Amazônia

-

-

1.2 a juros livres

10.257,0

105,2

Poupança Rural (MCR 6-4)

1.175,7

102,5

Recursos Livres

3.503,9

50,1

CPR Aval/Compra

1.369,7

85,6

BB-Agroindustrial (MCR 6-4)

3.640,4

-

Recursos Externos - 63 Rural
2. Investimento
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567,3

-

8.492,8

83,3
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Fontes de recursos ou programas

Aplicações de julho de
% do previsto no
2008 a maio de 2009
Plano Safra
(R$ milhão)

2.1 Programas do BNDES

3.754,0

57,8

Moderfrota

1.746,2

69,8

Moderagro

453,5

53,4

Moderinfra

236,9

47,4

Produsa (Moderagro Solo e Prolapec)

119,5

12,0

Propflora

73,0

48,7

Prodecoop

704,3

70,4

Moderfrota Proger (7,5% a.a.)

420,6

84,1

2.2 Demais linhas/programas

4.738,8

128,1

Fundos Constitucionais (5% a 9,0% a. a.)

4.253,1

121,5

-

-

Proger - BB (6,25% a.a.)

192,9

96,5

Recursos Externos - 63 Rural

292,9

Finame Agrícola Especial (12,35% a. a.)

3. Agricultura Empresarial (1+2)

56.394,9

86,8

Fontes: BC, bancos e Sicredi. Elaboração: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; adaptado pelo autor.

A evolução do SNCR tornou o seu entendimento um processo relativamente
complexo. Para se ter a plena compreensão sobre o funcionamento de cada fonte
e os códigos descritos na Tabela 2 é necessário recorrer ao Manual do Crédito
Rural. De qualquer modo é importante compreender que estão previstos recursos
para custeio, comercialização e investimento e que uma parcela das verbas é
oriunda das captações dos bancos e outra advém de recursos do governo. Pela
tabela é possível observar, porém, que os volumes direcionados ao custeio e
comercialização continuam superiores aos empregados nos investimentos, como
também que o percentual de sucesso em termos de aplicação de cada linha é
extremamente variado. Além disso, verifica-se que nas linhas destinadas ao
custeio e comercialização os juros variam de acordo com a fonte dos recursos e a
modalidade, havendo sistemas de juros controlados (determinados pelo governo)
e sistemas livres – as taxas de juros controladas estão assinaladas ao lado da
respectiva linha. Em geral, as linhas controladas se enquadram no esquema da
equalização anteriormente explicada. Quando os bancos realizam empréstimos
para os médios e grandes produtores, combinando recursos próprios e oriundos
dos depósitos compulsórios destinados ao SNCR, a taxa chega a 17% ao ano
(Araujo et al., 2007). No investimento, há linhas em que os juros são calculados
pelos bancos outorgante, de acordo com a lucratividade da atividade a ser
incentivada, e outras seguem os parâmetros estipulados pelos detentores dos
recursos, como é o caso dos fundos constitucionais. Em relação ao Pronaf, os juros
seguem as diretrizes já detalhadas no tópico que tratou do Programa.
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Uma característica importante na modalidade investimento é a presença de
diversas linhas controladas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Historicamente, o BNDES tem cumprido um papel relevante na
transformação da base técnica da agricultura nacional e fomento de atividades
específicas. Presentemente, o BNDES opera também as linhas do Pronaf – tanto
no custeio quanto no investimento –, a exemplo do Banco do Brasil, Banco do
Nordeste, Banco da Amazônia e bancos cooperativos (Bansicredi e Bancoob).
Em termos comparativos observa-se que os juros das linhas destinadas à
agricultura empresarial tem sido superiores às praticadas pelo Pronaf – que
atingem o valor máximo de 5,5%. Porém, essa diferença não é relevante nas
linhas do Programa de Geração e Renda (Proger) e podem ser até semelhantes em
aplicações derivadas dos fundos constitucionais. Em algumas linhas oferecidas pelo
BNDES, Pronaf e em outros programas especiais são concedidos descontos para
bons pagadores (Araújo et al., 2007). Em função dos vários programas especiais e
como o volume de crédito aplicado na agricultura empresarial é muito maior do
que o aplicado pelo Pronaf, observa-se que maiores somas de subsídios públicos
continuam sendo canalizadas para atender os médios e grandes agricultores
(agronegócio) do que para os agricultores familiares (Bittencourt, 2003).
Mesmo assim, nos últimos anos, os médios agricultores vinham tecendo
críticas em relação à polarização dos programas de financiamento rural no Brasil.
Para seus porta-vozes ligados à Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA),
os pequenos agricultores têm recebido atenção por meio do Pronaf. Por sua vez,
os grandes produtores, além dos recursos do SNCR, têm obtido um apoio extra
junto aos agentes financeiros, em função da rentabilidade que eles oferecem aos
bancos em outras operações.
Parece que as pressões surtiram efeito e o governo resolver promulgar medidas para
atender as reivindicações dos produtores de porte intermediário. Para a safra 2008/09
houve um aumento no teto das operações com objetivo de atingir uma parcela dos
agricultores familiares mais capitalizados. Anteriormente, esses agricultores não
podiam ser enquadrados no Pronaf em função de sua renda. Na safra 2009/10, a
prioridade do governo foi atender as demandas de crédito dos médios agricultores e
das cooperativas agropecuárias (Ministério da Agricultura..., 2009).
Mesmo com os percalços das últimas safras, o governo federal se revela otimista
com as possibilidades de expansão do Pronaf e da agricultura empresarial, o que
significa que na safra 2009/2010 a agricultura familiar tem disponível R$ 15 bilhões
para utilizar em contratos de crédito e a empresarial R$ 92,5 bilhões. O total
previsto é superior em 37% ao que foi anunciado no período anterior (Ministério
da Agricultura..., 2009). Apesar desses avanços no volume dos recursos, será que o
SNCR tem logrado êxito em outros aspectos?
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Os novos dilemas do crédito rural
Estudos de Bittencourt (2003) e Rezende, Kreter (2007) apontam diversos pontos
de estrangulamento que prejudicam o funcionamento do crédito rural no Brasil.
Em função dos limites deste trabalho serão priorizadas três questões consideradas
centrais no debate sobre o futuro do crédito rural no país. A primeira refere-se ao
problema do endividamento do setor rural, a segunda trata das possibilidades de
expansão do Pronaf e do microcrédito rural diante do perfil do sistema bancário e a
terceira aborda o impacto dos sistemas de financiamento no desenvolvimento rural.
O endividamento dos agricultores torna-se um problema nacional
Ainda que o Brasil, e o seu meio rural, tenham conseguido superar a crise
econômica dos anos 1980 e 1990, as dívidas agrícolas advindas daquele período
caminharam no sentido contrário. Periodicamente, a questão volta à tona e projetos
de lei, aprovando refinanciamentos das dívidas, são acordados entre representantes
dos agricultores, equipes econômicas do governo e membros do Congresso
Nacional. Em geral, os programas de securitização das dívidas, assim denominados
já que o processo recebe uma espécie de seguro (aval) do Tesouro Nacional, incluiu
o perdão parcial dos débitos. Esses acordos comprometem parte do orçamento
atual e futuro do Tesouro, pois anualmente o dinheiro público precisa ser deslocado
para amortizar partes das dívidas securitizadas. Dados elaborados pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicados no jornal Valor Econômico,
demonstram que a rolagem da dívida entre 1997 e 2006 custou cerca de R$ 10,4
bilhões aos cofres públicos, o que representa 40% do total dos recursos utilizados
para subsidiar as políticas públicas setoriais (Leite, 2007).
Além de representar uma solução paliativa, o modelo da securitização das
dívidas tem se mostrado pouco educativo, criando precedentes negativos que
podem abalar o funcionamento geral do Sistema no médio e longo prazo. De
um lado, o adiamento dos compromissos representa muitas vezes um privilégio
para poucos, embora em certas ocasiões as condições climáticas afetem quase
todos os agricultores de uma mesma região. Segundo Leite (2007), em 2007
havia apenas 10 mil agricultores com problemas no SNCR, sendo que 1,8 mil
contratos concentravam as maiores dívidas. Apesar do pequeno número, as
dívidas desses agricultores atingiam níveis muito altos em termos monetários.
Estimativas publicadas em 2007 indicavam que o débito total dos agricultores
brasileiros junto aos bancos comerciais e indústrias alcançava R$ 30 bilhões
aproximadamente (Araújo et al., 2007). Com os pacotes de saneamento, uma
parcela dessas dívidas é periodicamente renegociada e outra acaba sendo
“absorvida” – tornando-se prejuízo – pelos credores e pela União. Para romper
com esse tipo de situação é necessário separar os problemas causados por
intempéries daqueles causados pelas flutuações da economia e dos causados
pela má gestão dos empreendimentos e dos estabelecimentos. Isso sugere que
a consistência do sistema de crédito rural passa pela qualificação dos projetos
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e da assistência técnica, ampliação dos programas de seguro agropecuário e
endurecimento em relação aos maus pagadores.
A situação atual contribui para a perpetuação da cultura do não-pagamento,
o que na linguagem econômica é denominado de risco moral (Stiglitz, 2003).
Esse fenômeno ocorre quando o tomador acredita que os emprestadores
não terão condições operacionais ou políticas de cobrar uma dívida. Se essa
percepção se propaga entre os devedores, a elevação da inadimplência e dos
custos de cobrança inviabiliza as próprias carteiras de crédito. Além disso,
cria-se um “entorpecimento” a respeito do risco das atividades da agricultura,
fazendo o setor se movido por expectativas demasiadamente otimistas,
pois os tomadores acabam retirando totalmente de suas formas de cálculo a
necessidade de honrar os financiamentos sempre que houver uma frustração
de safra. Ademais, a pressão com os compromissos financeiros de longo prazo
criados pelo alongamento das dívidas leva o agricultor a continuar produzindo,
mesmo em ambientes econômicos adversos em que o melhor seria reduzir o
volume de produção (Rezende; Kreter, 2007). Isso pode gerar superproduções
e promover distorções importantes em termos de elasticidade (capacidade de
aumentar e diminuir) desse tipo de atividade econômica. A história da economia
rural ensina que quando os desequilíbrios entre oferta e procura dos produtos
tornam-se constantes geram efeitos adversos no funcionamento dos mercados
agrícolas e nos sistemas de preços.
Temendo uma queda do PIB agrícola devido ao problema do endividamento
e da crise financeira mundial, o governo Lula está estudando a criação de um
fundo garantidor para apoiar a agricultura empresarial. Esse tipo de ajuda já foi
sugerido anteriormente (Bittencourt, 2003) e existe atualmente em programas
de financiamento para micro e médias empresas, habitação popular, parcerias
público-privado e para os depósitos bancários até R$ 60 mil. Se esse plano do
governo for aprovado, o fundo terá como gestor o Banco do Brasil e contará com
verbas na ordem de R$ 7 a R$ 10 bilhões. Pela proposta, o fundo funciona como
uma espécie de avalista para os tomadores de empréstimos. A idéia em estudo
prevê inclusive a concessão de créditos para agricultores com restrições cadastrais
devido a não-quitação dos débitos passados (Alencar; Scolese, 2009).
Essa abertura pode parecer um contra-senso, mas se mostra como uma possível
solução para a questão das dívidas. As liberações para os endividados precisariam
ser aprovadas pelos agentes mediante a apresentação de estudos comprovando
a viabilidade econômico-financeira do projeto de crédito e a capacidade de gestão
dos responsáveis. Em tese, a possibilidade de dispor de garantias para acessar novos
recursos permite aos inadimplentes contar com recursos para retomar suas atividades
e assim poder cobrir os débitos passados. Porém, a medida não pode eliminar as
obrigações dos devedores em relação as suas contas passadas e nem com os novos
contratos, pois do contrário o problema do risco moral apenas se transferiria dos
bancos e do Tesouro para o fundo garantidor, gerando novas crises no futuro.
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Como fazer o crédito chegar aos agricultores mais pobres de forma
sustentável?
Sabe-se que a estruturação de carteiras de crédito rural exige das
organizações financeiras grande capacidade operacional e domínio de
conhecimentos técnicos específicos. Por isso, muitas organizações bancárias
preferem pagar as multas estipuladas pelo Banco Central, e não atuar nesse
tipo de financiamento. Porém, a exclusão bancária e a concentração do
setor bancário nacional12 também contribuem para que o atendimento seja
restrito, e o crédito rural continue direcionado primordialmente aos grandes
projetos e aos clientes mais capitalizados. Mesmo o desenvolvimento de
novos produtos, criados pela globalização financeira surgida nos anos 1990,
privilegiou a ampliação das possibilidades dos negócios dos agricultores mais
capitalizados, e que são normalmente seus clientes preferenciais (Gasques;
Vila Verde, 1996). Por outro lado, a globalização serviu mais para popularizar os
serviços de microcrédito urbano, havendo poucas experiências de construção
de carteiras de microcrédito direcionados aos agricultores de menor renda,
com exceção das linhas criadas pelo Pronaf (especialmente o Grupo B) e por
algumas cooperativas de crédito rural solidárias.
A situação sugere que apesar dos avanços obtidos pelo Pronaf em relação à
quantidade de público atendido e volumes liberados, as organizações financeiras
são ainda bastante relutantes em difundir esse tipo de crédito, especialmente em
regiões menos atraentes sob o ponto de vista comercial. Assim, se o problema
do acesso foi solucionado em determinadas regiões, se mantém presente em
muitas zonas rurais menos dinâmicas (Cazella; Búrigo, 2008). Essa debilidade é
especialmente grave no Nordeste, onde reside mais da metade das quatro milhões
de famílias que compõem o público potencial do Pronaf13.
Boa parte do público não-atendido pelo crédito rural enquadra-se no Grupo
B do Pronaf e apresenta características especiais que os distingue dos demais
agricultores existentes no Brasil. Reúnem os piores indicadores em termos de
renda e condição socioeconômica e, por isso, são tradicionalmente excluídos
dos programas de crédito rural existentes nas redes bancárias. Por viverem
geralmente em zonas distantes dos centros mais desenvolvidos, a pobreza e o
isolamento criam ambientes fecundos para ações paternalistas e a proliferação
de laços financeiros informais negativos. Os pobres do campo são explorados
por agiotas e outros agentes financeiros informais, que utilizam mecanismos de
12 “No final de 1996, os vinte maiores bancos brasileiros detinham 72% dos ativos totais do segmento
bancário; os dez maiores bancos possuíam 60,1%; e os cinco maiores bancos ficavam com 48,7%. No final de
2004, essa distribuição era respectivamente: 83,2%; 68% e 53%. É provável que nos últimos anos não tenham
ocorrido melhorias significativas nesses números. Ao contrário, a fusão do Itaú e do Unibanco, aprovada em
2008, aponta para um aprofundamento desse processo” (Cazella; Búrigo, 2009).
13 No site www.pronaf.gov.br (menu “crédito do pronaf”) é possível identificar os montantes, o número
de contratos, os agentes financeiros, os volume aplicados por modalidade e por enquadramento (grupos) e
outras informações sobre o as aplicações de crédito do Pronaf no Brasil, desde 1999. A maioria desses dados está
também disponível para os níveis municipal e estadual.
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coerção moral e estratagemas pouco estudados para levar adiante seus negócios.
A exclusão bancária dos agricultores mais pobres impede que eles se afastem
também de outros mecanismos de exploração financeira. Pesquisas apresentadas
em Abramovay (2004) confirmam que uma das formas mais empregadas em todo
o meio rural do Brasil é o sistema de “venda na palha”, em que atravessadores
adiantam recursos para agricultores empobrecidos viabilizarem algumas etapas
de suas atividades produtivas. Magalhães (2005) registra de que maneira os
adiantamentos são empregados para abastecer a família e para efetuar as
operações de colheita e abate de animais. Como os agricultores necessitam
devolver o empréstimo na forma de produto, na operação acabam explorados
tanto no cálculo do preço da mercadoria, quanto no valor dos juros embutidos no
pagamento do adiantamento14.
Para muitos agricultores, o crédito oferecido pelo Pronaf B representa uma
oportunidade inédita para romper os círculos de exploração econômica e
monetária, como também para planejar uma condição mais favorável para seus
pequenos empreendimentos. Mas para representar de fato esse momento de
auto-afirmação econômica e social de uma camada expressiva da população rural,
é necessário que se estabeleça uma “sinergia” entre o poder público e a sociedade
(Evans, 1996), tornando mais intensa uma cultura institucional de compromissos
entre os tomadores, organizações financeiras e entes públicos que administram o
Programa. Infelizmente, a presença de problemas nesse sentido tem feito que essa
modalidade do Pronaf apresente elevados índices de inadimplência em algumas
regiões, colocando em questionamento sua eficácia como instrumento de política
pública de crédito (Abramovay, 2008; Cazela; Búrigo, 2008).
São recorrentes as análises que demonstram que os programas de
financiamento apresentam melhores resultados onde há mais “capital social”
(Putnam, 1996) engajado no processo. Isso se traduz na formação de rede social
local articulada e disposta a estabelecer parcerias com os agentes financeiros e
com o poder público (Schröder, 2005; Bittencourt; Abramovay 2003). O Pronaf
pode também se espelhar mais nas metodologias do microcrédito. Para Cazella;
Búrigo (2008) os melhores resultados obtidos com os programas de microcrédito
ocorrem quando “o recurso financeiro é oferecido de forma assistida, havendo
um acompanhamento periódico dos fornecedores de crédito diretamente na
propriedade ou no empreendimento dos tomadores”.
Uma alternativa para ampliar o acesso do Pronaf e ao microcrédito é o
cooperativismo de crédito rural (Bittencourt; Abramovay, 2003). Em diversas regiões,
essas organizações têm se revelado as principais parceiras para democratização
dos recursos do SNCR, especialmente na concessão do Pronaf (Búrigo, 2006;
2007). A parceria entre o Sistema Cresol e o Pronaf-Crédito é considerada um
14 Os adiantamentos realizados pelos comerciantes e atravessadores são também muito comuns na
Amazônia e em outras regiões do país onde a pesca artesanal é expressiva em termos econômicos. Nesses casos,
a transação é mais conhecida pelo nome de “aviamento”.
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caso de sucesso nesse sentido. O Cresol soube explorar bem a condição de
organização financeira semiformal, ou seja, teve a capacidade de apoiar-se
em circuitos financeiros informais e nos vínculos sociais para se expandir e
cumprir as exigências estipuladas pela legislação. Atualmente, a rede conta
com mais de cem mil associados distribuídos em quase quinhentos municípios
dos três estados sulinos. Apenas em 2007, por meio de suas 125 cooperativas
singulares e quase cem postos de atendimento, foram viabilizados cinquenta
mil contratos e aplicados R$ 273,8 milhões de recursos do Pronaf (Cresol Baser,
2008). Para conseguir esses números, o Cresol teve que criar mecanismos
inovadores de gestão que permitissem mobilizar o capital social existente nas
regiões rurais e operacionalizar seu sistema dentro um padrão de prudência
e de respeito às principais normas e formalidades determinadas pelo Banco
Central e demais órgãos de fiscalização. Além disso, ao pulverizar recursos do
Pronaf para os agricultores familiares, o Cresol precisou demonstrar condições
gerenciais para cobrir os custos dessa opção. Fez isso sabendo tirar vantagem
da existência do Programa, pois é “visível que as cooperativas de crédito se
fortaleceram no Sul do país por causa do Pronaf, e não apesar dele” (Búrigo,
2006). O Programa foi um dos grandes responsáveis pela entrada de muitos
associados e pela criação de uma relação de proximidade das cooperativas
com os agricultores.
É com essa perspectiva que ações estímulo à expansão do cooperativismo
de crédito rural, especialmente no Nordeste e Norte do país, podem resultar na
ampliação consistente do processo de inclusão financeira de segmentos sociais
de baixa renda e aumentar o número de beneficiários do crédito rural.
Crédito rural a serviço de qual projeto de desenvolvimento?
A formatação do SNCR precisa se adequar às novas formas de conceber o
espaço rural. Os gestores do Sistema avançaram pouco na compreensão de que o
meio rural não é mais entendido como mero exportador de bens primários para os
meios urbanos, mas um espaço de diversificação e integração intersetorial de suas
economias (Favareto, 2007). Nem mesmo a noção de cadeia produtiva é ainda
preponderante na operacionalidade do Sistema.
Do mesmo modo, o SNCR ainda não incorporou a noção de territorialidade, um
elemento que vem modificando a compreensão estratégica do desenvolvimento,
como também alterando a relação entre zona rural e zona urbana. Estudos que
adotam o novo conceito da ruralidade indicam que para o caso brasileiro os
municípios com menos de cinquenta mil habitantes e com densidade demográfica
inferior a oitenta habitantes por quilômetro quadrados podem ser considerados
ambientes predominantes rurais. Muitos deles constituem-se como territórios
rurais, onde se desenvolve uma economia com forte participação das cadeias
produtivas oriundas da agropecuária, e onde os agricultores exercem uma forte
influência sócio-cultural (Abramovay, 2006; 2003).
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Tais considerações indicam que o SNCR precisa ampliar sua interação com
outras ações que estão buscando aprimorar novos ciclos de desenvolvimento no
interior do país. Deve incrementar sua colaboração em iniciativas que visam reduzir
a desigualdade, democratizar a renda e transformar o modelo concentrador de
crescimento que se estabeleceu em tornos dos grandes pólos urbanos (Favareto;
Abramovay; 2009). As políticas de crédito rural são decisivas na valorização das
pequenas cidades e dos territórios rurais. Ao fortalecer os laços entre o meio rural
e a dinâmica urbana da região e do país, o Sistema faz do crédito um vetor de
acessibilidade aos “ganhos do progresso técnico e o consumo de bens culturais”
(Instituto..., 2008, p.183).
As melhorias do SNCR sob o ponto de vista do desenvolvimento rural
dependem também da entrada e permanência dos agricultores mais pobres no
Sistema. A redução dos níveis de inadimplência e a melhoria dos projetos que
dão sustentabilidade a esse tipo de vínculo podem ser alcançadas pela construção
de novos “sistemas financeiros de proximidade” (Servet; Valllat, 2001), como as
redes de cooperativas de crédito rural. Passa também pela adaptação para o
meio rural de metodologias de concessão de microcrédito, como as utilizadas no
Programa Crediamigo do Banco do Nordeste. Ressalte-se que o cooperativismo
de crédito apresenta uma grande vantagem em relação às demais organizações
microfinanceiras, pois possui autorização legal para captar depósitos à vista
e a prazo. O recolhimento e uso da poupança local são formas estratégicas de
se apoiar iniciativas de desenvolvimento territorial e de se apresentar como
elemento de contrapartida nas negociações dos financiamentos externos voltados
ao dinamismo regional e comunitário. Além disso, as cooperativas de crédito
solidárias, como as do sistema Cresol, tem introduzido práticas inovadoras de
governança participativa em suas carteiras de crédito e irradiado outros exemplos
positivos de ação coletiva.
Outra questão que merece atenção é a sustentabilidade dos projetos de
crédito rural sobre o ponto de vista ambiental. O SNCR precisa conceber novos
ritos de análise e metodologias de utilização de crédito, de modo que os estudos
de impacto ambiental tenham um peso mais determinante na concessão dos
recursos. Além disso, é necessário estimular a integração de projetos em torno da
noção de cadeia produtiva e de arranjos produtivos, como também de iniciativas
que visem fortalecer a unidade produtiva, e não apenas determinadas culturas
ou criações. A linha Pronaf Sustentável, lançada no plano safra 2009/10 da
agricultura familiar, aparece como uma oportunidade nessa direção. O Programa
pretende financiar o conjunto da propriedade em uma única operação de crédito
e se preocupar com o desenvolvimento ambiental. Para tanto, destina recursos
para custeio e investimento de atividades agropecuárias e não-agropecuárias,
e para um conjunto de despesas que estejam conceituadas como manutenção
do agricultor e de sua família. Resta verificar se o Programa terá sucesso em seus
objetivos e, se as demais linhas do SNCR avançarão também nessa direção.
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Considerações finais
Em diversos países, os sistemas oficiais de crédito rural são fundamentais
para melhorar a condição social e econômica do homem do campo. Todavia,
a fungibilidade do dinheiro – propriedade pela qual o uso do dinheiro se dilui
em diversas atividades – torna difícil precisar o impacto que os empréstimos
apresentam na renda do tomador ou de um conjunto de beneficiários (Gentil;
Fournier, (19-). Embora não impeça as inferências sobre a questão, a limitação
prejudica as tentativas de quantificação dos resultados econômicos e monetários
que foram gerados pelo do uso do crédito no âmbito dos estabelecimentos
agropecuários ou dos espaços territoriais.
Não obstante, compreender o funcionamento do sistema de crédito rural
possibilita avaliar mais de perto as potencialidades e limites das políticas e
ações de desenvolvimento rural. Auxilia também na formatação dos projetos
de administração rural e na assimilação de noções relativas aos custos de
produção e outros indicadores relacionados ao estudo da economia rural. Aliás,
um dos ensinamentos que este trabalho procurou proporcionar no âmbito
da economia rural é que a ligação entre o uso do crédito rural e PIB agrícola
não se expressa numa relação do tipo diretamente proporcional. Além disso,
procurou-se demonstrar que o emprego do crédito rural oficial se baseia em
ações políticas e programáticas específicas, que devem combinar a presença de
organizações financeiras especializadas na governança dos financiamentos do
setor agropecuário, com a formação de um ambiente institucional favorável ao
desenvolvimento rural sustentável.
A história de implantação do SNCR foi marcada pelo direcionamento de
recursos às regiões rurais mais dinâmicas – especialmente do Sul e Sudeste
e Centro-Oeste do país. As verbas acabaram atendendo agricultores mais
capitalizados e que produzem em grande escala. Mesmo durante a recessão
econômica das décadas de 1980 e 1990, que afetou duramente as políticas
públicas de financiamento do setor primário, o recurso público continuou
fluindo para determinadas culturas e criações, fomentando atividades e regiões
consideradas prioritárias pelos gestores do SNCR.
Durante a década de 1990, o SNCR passou a receber a influência da globalização
financeira. Isso levou o surgimento de novas fontes de financiamento da agricultura
nacional, muitas delas atreladas aos acordos de comércio internacional. Tais
inovações financeiras, favoreceram agricultores mais capitalizados e empresários
rurais, enquanto que aos pequenos produtores as alternativas financeiras, como
às vinculadas do campo do microcrédito, praticamente não foram integradas
ao Sistema. Mesmo o Pronaf ainda não emprega de maneira representativa as
metodologias e os conhecimentos gerados pelas experiências microfinanceiras
bem sucedidas existentes no Brasil.
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Embora no plano geral os programas do SNCR estejam ainda muito focados em
determinados produtos ou setores, as mudanças observadas a partir da terceira
fase indicam que o Sistema vem novamente ganhando importância em termos
quantitativos, como também gerando algumas inovações em termos qualitativos.
No primeiro caso, a evolução orçamentária comprova que os recursos do SNCR
voltaram a ser vistos como elementos relevantes para a conformação da renda
do setor primário e, consequentemente, para a promoção da economia nacional.
No segundo, confirmam que o crédito continua sendo um instrumento vital ao
desenvolvimento, principalmente quando é utilizado em ações e gerido por
organizações financeiras compromissadas com o futuro dos agricultores e das
zonas rurais. Embora o Pronaf não tenha gerado um grande impacto em termos
monetários, quando comparado ao volume destinado à agricultura empresarial, a
sua criação e ampliação continuada comprovou a viabilidade técnico-financeira de
se introduzir câmbios na governança do crédito e massificar o público beneficiário.
Sabe-se que os recursos aplicados pelo Programa proporcionaram externalidades
positivas no comércio e no setor de serviços em geral nos municípios mais
atendidos (Mattei, 2005), mas por outro lado, como destacaram Cazella; Búrigo
(2008), particularmente em torno do Grupo B, o Pronaf ainda tem registrado
problemas decorrentes do risco moral e da falta de ambiente institucional
adequado para a operação desse tipo de crédito.
A existência de parcelas significativas de agricultores e regiões sem um
sistema de crédito rural eficiente, seja em relação à quantidade de recursos
seja em qualidade técnica dos projetos, revela o quanto as políticas públicas e
o SNCR precisam avançar. O SNCR (e o Pronaf) só poderá chegar mais perto de
uma universalização no atendimento da demanda e aprimorar sua ação em
termos de desenvolvimento e distribuição de riqueza quando souber associar
uma (auto) gestão financeira inovadora com o aumento da sinergia entre os
entes públicos e privados. Para isso, o tema do crédito rural deve também tornarse pauta permanente dos colegiados territoriais e institutos que planejam o
desenvolvimento. Além da decisão política e criatividade técnica, essa forma de
articulação deve envolver compromissos coletivos das organizações federais e
regionais responsáveis pela formulação de projetos de crédito rural, como também
das entidades que atuam no campo da assistência técnica e na mobilização social
dos beneficiários. Essas ações combinadas podem consolidar o crédito rural
como um grande instrumento gerador de oportunidades para o meio rural e, por
consequência, para o país.
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Uma análise do cenário financeiro atual e as
microfinanças das cooperativas de crédito
solidário
Gilson Bittencourt

O Cenário Financeiro Nacional e Internacional vêm passando por mudanças.
Com a crise econômica mundial, as grandes economias e suas populações
sofreram com os impactos, já a crise também revelou que em países como o Brasil
os impactos foram mais amenos, fazendo com que o Sistema Financeiro Nacional
fosse destaque por sua superação nos momentos difíceis.
As Cooperativas de Crédito com Interação Solidária, que têm papel fundamental
nas economias dos pequenos municípios, têm muitos desafios diante do cenário
financeiro bancário para a sua consolidação, como a busca de novos produtos
e mercados; serviços e produtos adequados à realidade socioeconômica das
comunidades e/ou atividades onde atuam; taxas e juros competitivos com
o mercado; atendimento personalizado, desburocratizado e ágil; facilidade
e comodidade no atendimento (localização e acesso); economia de escala –
redução de custos; ampliação a atuação nos municípios/áreas carentes de serviços
financeiros, expandindo assim o número e a participação das cooperativas de
crédito no Sistema Financeiro.
Diante da conjuntura atual revelada, e dos desafios para as Cooperativas,
apresentamos neste texto um ensaio do Secretário Adjunto de Política Econômica,
Gilson Bittencourt, baseado em uma conversa para o livro em comemoração aos 15
anos do Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária - Central
Cresol Baser, onde foi um dos idealistas e grandes precursores, destacando os grandes
desafios e os vieses que norteiam os caminhos do cenário financeiro nacional.
Internacionalmente o impacto crise econômica mundial foi significativo,
principalmente porque os países estavam endividados e no aparecimento da crise
sofreram com a redução do crédito e insegurança na capacidade de pagamento.
Automaticamente se reduziu o consumo nesses países, principalmente de bens
duráveis. Com a diminuição da demanda, ocorreram as demissões em massa,
conduzindo a um cenário cíclico nada virtuoso: quanto mais trabalhadores
demitidos, menor o consumo e novas demissões.
Já o cenário econômico brasileiro demonstrou-se sólido no momento da crise,
influenciado diretamente por três fatores que fizeram com que o país sofresse
menos em comparação a países ricos.
Em primeiro lugar, o Brasil estava em processo de crescimento. Portanto,
quando surge a crise, o país registrava crescente escala de consumo e por demanda
de crédito. O segundo fator é a estabilidade econômica graças às reservas que
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o Brasil acumulou, onde o total da reserva era maior que as dívidas. E o terceiro
aspecto é que somado ao crédito e à estabilidade, o Brasil dispõe de programas
sociais focados na distribuição de renda que sustentou o consumo interno.
Esses três fatores acabaram dando sustentabilidade à economia e, associado
a tudo isso, foi fundamental a ação do Governo na ampliação dos créditos pelos
bancos públicos e redução tributária em vários setores, como na construção civil,
na indústria automobilística e de eletrodomésticos, de forma a estimular ainda
mais o consumo e manter economia aquecida, tanto na produção industrial como
no varejo. O posicionamento dos bancos públicos foi muito positiva para o país
diante da retração do setor privado que reduziu sua atuação com a crise.
Tais medidas amenizaram e retardaram a chegada da crise ao Brasil, mas não
nos blindou totalmente dos impactos. A partir do momento em que o consumo
nos outros países começou a diminuir, por exemplo, a produção destinada às
exportações precisou ser absorvida pelo mercado interno.
Dentro da realidade de crise, o Sistema Financeiro Nacional foi considerado por
muitos um dos mais evoluídos do mundo, o que deve ser analisado com ressalvas.
Em termos de tecnologia e agilidade, o SFN pode ser considerado como um dos
mais evoluídos. Em função da inflação, o sistema conseguiu se especializar e
tornar-se ágil nas funções operacionais e nas relações interbancárias.
Na área de concessão de crédito, contudo, o SFN ainda é muito deficitário, já
que se desenvolveu a partir da gestão da dívida pública. Mais recentemente com
a redução da Taxa Selic e a ampliação do crédito, seja de consumo, industrial ou
produtivo, começa a ganhar alguma expertise. Até então o Brasil era o país que
tinha uma das menores relações entre o total do crédito versus o total do PIB,
descredenciando-o da lista dos mais evoluídos em termos de sistema financeiro.
O bom desenvolvimento tecnológico ajuda, mas não significa que a população
brasileira tenha acesso a um conjunto financeiro, ou que o acesso a estes serviços
tenha sido democratizado. O Brasil registra a ampliação gradativa do número
de pessoas com acesso a esses serviços, mas ainda há muito que se fazer,
principalmente na área do crédito.
Saímos de uma proporção de 20% do PIB para aproximadamente 40%
em termos de financiamentos . Além disso, no Brasil a inadimplência ainda é
muito grande no crédito, até porque o Sistema Financeiro precisa avançar no
aprendizado, na relação e no tratamento da questão crédito.
Além do desenvolvimento tecnológico, e a essa expertise dos bancos para
gerir a dívida pública, o SFN também dispõe de um bom sistema de controle por
parte do Banco Central, instituição fiscalizadora muito mais rígida que em outros
países, dando mais solidez ao sistema nacional.
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Então, o Brasil tem solidez, tem uma boa regulamentação, mas não
necessariamente tem um sistema democrático, um sistema focado em crédito. O
SFN ainda deve avançar e muito em termos da concessão do crédito, porque este
é um dos focos centrais de uma instituição financeira. Instituições que vivem só de
administrar dívida pública ou prestar outros serviços bancários que não o crédito,
não se viabilizam.
Aos poucos a economia brasileira vem percebendo essa ação e o crescimento do
crédito em relação ao PIB. O crédito consignado que tem uma relação importante,
dando uma garantia maior às instituições, um estímulo maior para que essas
instituições operem o crédito e quanto menor for a Selic, menor será a facilidade
dos bancos para ganhar recursos ou ganhar dinheiro com a administração da
dívida pública, e mais interessante passa a ser o crédito, gerando a tendência de
crescimento nesse aspecto.
Os spread’s do Brasil ainda são muito elevados. Na composição de um spread
bancário tem-se tanto o custo operacional da instituição, os impostos, o lucro da
instituição e ainda um ponto central que é a inadimplência. Uma coisa está focada
na outra. Os impostos no geral são percentuais, portanto, quanto menor o spread
menor tende a ser o imposto.
Agora o spread brasileiro precisa baixar e uma das principais alternativas
é a redução da inadimplência. A pouca expertise das instituições financeiras
operarem com o crédito gera uma inadimplência maior e com isso o spread
acaba sendo mais elevado. Com isso, os bons pagadores acabam pagando pelos
maus pagadores. Um exemplo disso foi o afastamento do crédito, nos últimos
anos, pelas instituições financeiras, porque a população passou a buscar crédito
em lojas de varejo e essas acabaram virando expert’s em concessão de crédito,
principalmente o de consumo.
Mais recentemente esse espaço passou a ser absorvido pelas instituições
financeiras através de convênios e acordos com essas redes de varejo, onde não só
estão administrando a carteira como estão ganhando algum nível de expertise e
com isso a expectativa é reduzir a inadimplência e, conseqüentemente, o spread.
O outro foco é o custo. Há a necessidade de buscar a redução do custo
operacional para que se possa reduzir os spread’s - um dos maiores do mundo
no Brasil. Quando se fala em spread não é só em função da Taxa Selic, também é
uma das mais elevadas do mundo, é o que se coloca sobre a taxa básica e juros
pelas instituições financeiras, acima do custo de captação, e que boa parte disso é
spread em função da inadimplência.
Reduzir a inadimplência é, como foi visto, indispensável para reduzir o spread
e criar um cadastro positivo, uma segregação dos bons e maus pagadores, para
que se possa cobrar menos dos bons pagadores e estimular o crescimento deste
grupo. Também há necessidade de uma formação da população em geral e do
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empresário rural e urbano, no sentido de entender melhor sobre o funcionamento
do crédito e dos serviços financeiros, onde o crédito possa estar mais adequado à
renda e à vida das pessoas de forma a reduzir a inadimplência.
Dentro dessa perspectiva financeira o papel do cooperativismo de crédito
neste novo cenário econômico do país é fundamental. As cooperativas podem
e devem atuar de forma a competir e/ou complementar os demais agentes
financeiros, dependendo de onde a cooperativa está e com que público está
operando. Muitas vezes as cooperativas chegam onde as instituições financeiras
não chegam, atuando com um público que às vezes não é o foco dos bancos, ou
mesmo disputando público com essas instituições financeiras na medida em que
consegue oferecer serviços financeiros de qualidade, com menor custo e de maior
facilidade de acesso por parte da população.
Para que as cooperativas possam ter competitividade, contribuindo e forçando
as instituições financeiras a reduzir os spread’s, elas precisam ter um spread baixo
e mais eficiência. As instituições financeiras não conseguem suprir toda demanda
nacional, por isso muitas vezes recorrem às parcerias com cooperativas, adaptando
produtos de forma que também a cooperativa possa ter produtos mais elaborados
e que talvez individualmente não tivesse condições de desenvolver.
O Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária é um
exemplo de sistema cooperativo consolidado, porém em constante evolução. No
início em 1995, nas primeiras cinco cooperativas criadas, o foco era basicamente
crédito, conta corrente e o depósito cooperativo. Hoje as cooperativas já contam
com o cartão de crédito, corretora de seguros, entre outros serviços financeiros.
A diversidade em termos de crédito foi ampliada e as cooperativas não podem ser
uma instituição financeira de um único tipo de operação. Elas têm que buscar uma
carteira maior em termos de opções de crédito e ao mesmo tempo uma estrutura
de gestão mais sólida. Ainda, pensando nos pequenos municípios onde a economia
gira em torno da agricultura, é fundamental que as cooperativas diversifiquem
também o seu público de atuação, trabalhando também com o público urbano (no
caso das Cooperativas Cresol o público é exclusivamente da agricultura familiar).
O grande desafio para as Cooperativas de Crédito com Interação Solidária é
tornarem-se viáveis economicamente mantendo vivos seus princípios e valores.
Esse é um dos pontos centrais, talvez uns dos mais difíceis para se discutir.
Contudo, não são impossíveis de se viabilizarem na prática, necessariamente
devemos buscar a profissionalização da gestão das cooperativas, porém isso não
significa tirar o agricultor e contratar um bancário para realizar a gestão. Pelo
contrário, gestão profissional pode ser feita por um agricultor, desde que ele seja
capacitado para tanto. Além disso, as cooperativas podem ter pessoas contratadas
do setor bancário, ou com nível de expertise do setor bancário, somando com a
liderança dos agricultores.
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Já do ponto de vista social, dos princípios e valores do cooperativismo solidário,
eles precisam ser exercidos acima de tudo, seja via assembleia, seja via Conselho de
Administração ou Fiscal, onde serão definidos os rumos, as diretrizes da cooperativa.
Esse controle social deve se dar de forma mais constante. O que acontece muitas
vezes é uma assembleia por ano onde se aprovam as contas e no ano seguinte as
ações se dão conforme a postura dos dirigentes ou funcionários. Isso é um equívoco.
O controle social é efetivamente uma participação dos associados definindo para
onde a cooperativa deve ir, as prioridades, a área em que deve atuar e a partir daí
exigir que a diretoria e funcionários passem a trabalhar neste planejamento.
Deixar a gestão totalmente a critério dos diretores e funcionários é um hábito
negativo e deve ser evitado. Controle social é estar participando dos rumos da
cooperativa e prioridades. Este sim é o papel do controle social, defendendo os
princípios e valores que norteiam as cooperativas, o que só se viabiliza com uma
base social conhecendo e entendendo e sabendo como está a instituição.
O Governo Federal nesses últimos anos foi um dos grandes incentivadores
dos Sistemas de Crédito Solidário. O atual marco do sistema cooperativo tem
flexibilidade, e permite a constituição e desenvolvimento das cooperativas. Ele
foca de forma correta a importância de trabalhar em sistemas e não isoladamente.
Em um primeiro momento o Sistema Cresol tinha como foco pequenas
cooperativas articuladas apenas pela base de serviço. Hoje existe a necessidade
de uma Central, de forma a diminuir custos, ganhar escala. A parte normativa, que
não é um problema, já permite esse processo de avanço e a linha de crédito para o
setor rural, especialmente o Pronaf, contribuem para seu desenvolvimento.
A expansão das cooperativas de crédito ganhou força na região sul do Brasil.
Quando cruzamos os diferentes sistemas de crédito cooperativo com o sistema
bancário tem-se uma atuação mais forte no meio rural. Vamos perceber que o
espaço de crescimento é limitado nessa região, pelo menos como margem
geográfica, porque ainda há uma margem de crescimento dentro dos municípios
onde as cooperativas atuam, seja com o próprio agricultor, ou para outros
segmentos. Já a expansão ao restante do país não é uma coisa tão simples, mas
vem acontecendo aos poucos para a região norte e nordeste.
O Sistema Cresol derivou da experiência dos fundos de crédito rotativo, que
tiveram um papel fundamental na formação e capacitação desses produtores e
que depois de muito tempo viraram gestores das cooperativas. Ao avançar para
outras regiões não existe esse histórico e tem que se começar praticamente do
zero, muitas vezes trazendo pessoas de fora. Há a necessidade de ganhar confiança
e credibilidade, e mais, tornar as pessoas dessa nossa região participantes ativos e
não apenas um cliente da cooperativa, e sim como um sócio que deva participar.
Contudo, aos poucos as cooperativas de crédito solidário vêm ganhando
espaço e força em todo território brasileiro seja via contribuição do Sistema Cresol,
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ou de outros sistemas de crédito, com apoio muitas vezes do Governo, ou por
iniciativas próprias do Sistema. Mas o papel central do Governo é definir o marco
regulatório, que está praticamente consolidado, com base na lei complementar
que regulamentou o cooperativismo de crédito, dando muito mais espaço para as
Cooperativas Centrais, além dos próprios programas de crédito.
O Sistema Financeiro como um todo tem necessidade de ganhar escala, porém
isso não quer dizer que deva criar uma cooperativa gigante atuando em diversos
municípios, ou em diversos segmentos. Pode-se ganhar escala pela associação, o
que é um pouco do processo que o Sistema Cresol percorreu. Contudo, quanto
mais articulado for o processo, melhor. Tivemos o nascimento do Sistema Cresol
no Paraná, depois em Santa Catarina, depois no Rio Grande do Sul. Em seguida a
separação das duas Centrais. Hoje se pensa em uma perspectiva futura a articulação
muito mais efetiva entre as duas Centrais, criando uma Federação, pra ganhar mais
escala, maior efetividade em termos de desenvolvimento de produtos e serviços e
poder ter cada vez mais espaço.
O Sistema Cresol nasce de uma tentativa de levar o desenvolvimento, facilitando
o acesso ao crédito à agricultura familiar. Se este é um objetivo comum entre as
bases das cooperativas solidárias, não existe porquê ter competitividade entre elas.
A concorrência pode acontecer com bancos, ou até com outros sistemas cuja a base
não seja a agricultura familiar, contudo no campo da agricultura familiar deve haver
uma articulação para que no futuro esses Sistemas possam ganhar cada vez mais.
Recentemente houve a fusão de 30% de parte do Sicredi pelo Raboback
- Banco Cooperativo da Holanda. O Sicredi, que já é um Sistema consolidado e
grande, busca parcerias para ganhar escalas e tecnologias. No Sistema Cresol,
mesmo defendendo as cooperativas municipais, a articulação em confederações
é fundamental para o seu desenvolvimento.
Quanto mais crescer a economia, maior é a demanda por serviços financeiros,
maior tende a ser a demanda de crédito. Se pegarmos novamente como exemplo as
demanda das primeiras cooperativas do Sistema Cresol, a necessidade era de uma
conta bancária, com talão de cheque e um crédito do Pronaf. Hoje, fazer crédito
para a atividade rural exige uma demanda de outros serviços, e produtos não
necessariamente só de produção, mas de agroindustralização, ou de serviços não
agropecuários. Há a necessidade de atender a demanda de filhos de agricultores,
demandas por seguros, e essa crescente diversidade de produtos e serviços
financeiros para o crescimento e desenvolvimento da população e da economia.
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