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Resumo 
Este artigo tem como objetivo identificar sob percepção de sócios fundadores sobre os 
impactos da Cooperativa Cresol Beltrão na vida da agricultura familiar do município de 
Francisco Beltrão – PR. O estudo realizado por meio de pesquisa bibliográfica, seguida de 
complementação com depoimentos de agricultores, cooperados e fundadores do Sistema 
Cresol que reforçam em suas entrevistas a importância do crédito rural de repasse, 
incentivado por políticas públicas como o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Família (Pronaf). A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de 
Francisco Beltrão- Cresol Beltrão no ano safra 2014/2015 realizou liberações acima de 50% 
dos créditos de Pronaf custeio de todo o município, e com base neste indicativo a pesquisa 
responderá as expectativas de geração de renda com trabalho digno, aumentando a 
perspectiva e qualidade de vida e permanência no campo. 
 

Palavras - chaves: Crédito Rural, Pronaf, Agricultura Familiar e Francisco Beltrão. 

 
 

Abstract 
 
This article aims to identify under perception of the founding partners of the impacts of 
Cooperativa Cresol Beltrao in life of family farming in the municipality of Francisco Beltrão - 
PR . The study by means of literature , then supplementation with testimonies from farmers , 
cooperative members and founders of the Cresol System that reinforce in his interviews the 
importance of rural credit transfer , encouraged by public policies such as the National 
Program for Strengthening Family Agriculture ( Pronaf) . The Rural Credit Cooperative with 
Francisco Solidarity Interaction Beltrão- Cresol Beltrao in crop year 2014/2015 held over 50 
% of releases Pronaf credits cost of the whole council , and based on this indicative research 
will answer the expectations of income generation with decent work , raising the prospect 
and quality of life and stay in the field 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
O acesso ao crédito, em especial ao crédito rural, possibilita a redução da 

pobreza rural e, sem dúvida, é um dos grandes responsáveis pelo aumento da renda, com 
ganho real dos agricultores familiares. Os avanços do crédito rural refletem na melhoria de 
toda a sociedade brasileira, bem como dos municípios onde os recursos são empregados, 
mas principalmente, nos municípios fortemente influenciados pela atividade agropecuária e 
com fortes características rurais. Esse instrumento, o crédito rural, possibilita a redução das 
desigualdades, facilita o processo produtivo e permite o aumento da renda das famílias de 
agricultores familiares. 

A agricultura familiar tem um papel fundamental para a soberania e 
segurança alimentar do país, além, é claro, de contribuir para a preservação do meio 
ambiente e também de geração de emprego e renda no meio rural brasileiro. Nos últimos 20 
anos a dinâmica do meio rural vem se transformando, muito em função das políticas 
governamentais voltados para o conjunto dos agricultores familiares.  

O Crédito Rural é um dos pilares de apoio à agricultura familiar. Um exemplo 
disso é o município de Francisco Beltrão, onde o Crédito Rural tem contribuído com a 
geração de renda de aproximadamente R$ 727 milhões de reais por ano que passam a 
circular em nosso município 

A Cresol Beltrão tem uma contribuição considerável na liberação de créditos 
de repasse para seus cooperados contribuindo na vida da agricultura familiar. 

Para discutir a contribuição do Crédito Rural na vida da agricultura Familiar, 
em especial no município de Francisco Beltrão, o pressente trabalho foi estruturado em 
cinco momentos: (i) primeiro uma contextualização histórica do município e os processos do 
desenvolvimento rural, tendo como base dados estatísticos secundários e bibliográficos; (ii) 
o segundo momento busca discutir o crédito rural, em especial o Pronaf, dando destaque 
para o surgimento, evolução e a sua interface com o Sistema Cresol; (iii) contextualizar a 
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidário de Francisco Beltrão e o seu papel na 
geração de renda e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida e incentivando a 
permanência no campo de seu quadro associativo; (iv) apresentar as percepções do quadro 
diretivo da cooperativa e de famílias atendidas, sobre os impactos da cresol através do 
crédito rural para agricultura familiar; e, (v) discutir as contribuições proporcionadas pelo 
Pronaf para o município de Francisco Beltrão através da instituição financeira CRESOL. 

 

 
2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E CARACTERÍSTICAS 

SOCIOECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-
PR 

 
O município de Francisco Beltrão está localizado no Sudoeste do estado do 

Paraná. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
julho de 2014 possuía uma população de 85.486 habitantes, sendo o maior município e 
também a maior cidade da Mesorregião. 

Segundo Abramovay (1981), na data de 14 de dezembro de 1952, foi 
desmembrado do município de Clevelândia. Sua economia é importante para a região por 
concentrar diversos tipos de serviços e gerações de renda. O processo de evolução desta 
cidade ocorreu nos primórdios dos anos de 1922 e nominava-se como “Villa Marrecas”, para 
entendermos o contexto histórico desta cidade é preciso dividi-la em quatro grandes 
períodos 

 
O primeiro período se estende do momento inicial de ocupação do 
município, por volta, até a emancipação política do mesmo, em 14 de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Habitantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1952
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clevel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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dezembro de 1951 e sua instalação definitiva em 1952. Fase essa 
caracterizada pelo desbravamento das terras e florestas. O Segundo 
Período iniciou-se na época da emancipação e se estendeu até meados da 
década de 1970, sendo marcado pelos investimentos públicos e privados. O 
Terceiro Período compreende as décadas de 1970 e 1980, época da 
intensificação da migração campo-cidade. O quarto Período iniciou-se na 
década de 1990 em diante, sendo caracterizado pela redefinição da cidade 

nos moldes da política econômica globalizada. (ABRAMOVAY 1981 p.29). 
 

De acordo com o mesmo autor, a economia do município de Francisco 
Beltrão na década de 50, era baseada na produção agropecuária e voltada para a 
subsistência, ou seja, a produção agrícola tinha o milho, feijão, mandioca, além de alguns 
produtos derivados de caças, por exemplo, peles de animais, produção de porcos, sendo 
que estes produtos eram vendidos, por vezes, no comércio dos povoados ou, até mesmo, 
trocados por outros produtos, tais como sal, querosene, tecidos entre outros. 

A ocupação rural de Francisco Beltrão intensificou-se, e no ano de 1956, o 
município já contava com 15.248 pessoas: 
 

O afluxo espontâneo de colonos deu grande impulso ao surgimento de 
novas comunidades rurais, atraindo também um considerável contingente 
de bodegueiros, comerciantes atacadistas-expedidores e caminhoneiros, 
além de criar um movimentado circuito de compradores-vendedores 
ambulantes dentro de Francisco Beltrão. Grande parte do comércio era 
realizada de forma direta, entre o produtor e o bodegueiro (PADIS 1981, p. 
499). 

 
A partir dos anos 60 e 70, a população passa a ser de 23.394 habitantes 

vivendo no meio rural, que representava 63,56% da população do município, o setor 

agrícola começa a depender do uso de fertilizantes e intensivos químicos para aprimorar 

sua produção, o que para (Kautsky 1986, apud MONDARDO, 2008, p. 125), vai, além disso: 

 

...não somente a aquisição de fertilizantes, mas o crédito rural por meio de 
empréstimos ou financiamentos destinados à agricultura se tornou outra 
forma de submissão do campo à cidade (dos homens do campo aos 
homens da cidade), pois os capitalistas que vivem do juro, a partir de 
empréstimos concebidos diretamente aos agricultores ou indiretamente (por 
via de bancos), em geral, moram na cidade. Assim, a renda do campo é 
drenada para a cidade. 

 

Quanto aos créditos rurais, observa-se através de fontes do IBGE (60,70 e 

80)  

 

Em 1960 Francisco Beltrão tinha apenas 1,36% dos estabelecimentos rurais 
que havia contraído financiamento e, todos de particulares. Em 1970, 
10,02% dos estabelecimentos rurais receberam financiamentos e destes, 
63,23% de entidades do governo. Em 1980, já eram 42,26% dos 
estabelecimentos que receberam financiamentos, sendo que 93,07% de 
entidades do governo (MONDARDO, 2008, p. 125).  

  
Porém se destaca, que além deste fator acima citado, a população rural 

sofreu mudanças, ou seja, nesta mesma época começa o cenário de migração do campo 
para a cidade, bem como agravantes a composição da mão-de-obra, pois a agricultura 
passa a aderir a equipamentos e máquinas agrícola. Em 1980 segundo dados do IBGE o 
número de habitantes no meio rural passa a ser de 20.473 pessoas, o que equivaliam a 
41,99% da população total desta cidade e assim segue: 
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No período de 1991 a 2000, este processo de diminuição absoluta e relativa 
da população do campo com o oposto para a população da cidade (com o 
crescimento) tem continuado a ocorrer em Francisco Beltrão. De acordo 
com o IBGE, em 1991 a população rural diminuiu para 15.650 habitantes e 
em 2000 para 12.301 habitantes. Assim, há claramente um processo de 
inversão da população rural e um aumento gradativo (década a década), 
como demonstramos, da população urbana. (IBGE, 2005). 

 

Nas duas décadas seguintes (1990 e 2000), ao compararmos dados do IBGE, 

podemos destacar que o crescimento populacional acelerou, e atualmente está na casa de 

1,3% ao ano. Ao longo do último meio século o município transformou-se de 

predominantemente rural para predominantemente urbana. Atualmente a taxa de 

urbanização é superior a 80%. Hoje tem uma Área territorial de 731,731 km² e população 

estimada de 85.486 habitantes, sendo que deste total 11.501 habitam no interior distribuídas 

num total de 3.182 propriedades rurais em 75 comunidades ou linhas (IBGE, 2015) 

Segundo dados Departamento de Economia Rural da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento –DERAL (safra 2015/16) a produção agropecuária de Francisco 
Beltrão é hoje uma das mais representativas de todo o Sudoeste: 

 
A maior participação na composição do chamado PIB agropecuário de 
Beltrão é da avicultura, seguida pela soja, milho, leite e suínos. Puxada pelo 
câmbio e pelo aumento da produtividade, a agropecuária beltronense está 
sendo importante para manter a economia do município aquecida, 
beneficiando toda uma cadeia direta e indireta. Essa estimativa demonstra a 
força histórica dos segmentos agrícola e pecuário, que sempre foram 
importantes em todos os ciclos econômicos pelos quais Beltrão passou, 
(PMFB, 2016). 

 
Sob análise do então secretário de Planejamento Municipal em Francisco 

Beltrão 2015, Gervasio Kramer, a produção de soja, milho, feijão, aves, leite e de gado de 
corte deve subir de R$ 727 milhões para quase R$ 1 bilhão e refletir positivamente na 
economia local. Segundo o secretário em entrevista para o site Beltrão wordpress, 
atualmente, a Prefeitura de Beltrão investe cerca de R$ 8 milhões por ano no interior do 
município, a maioria em infraestrutura, como estradas, construção de valas (silos), acessos 
às propriedades, pavimentação e construção de escolas e unidades de saúde para melhorar 
o desenvolvimento rural, bem como a manutenção da agricultura familiar (PMFB, 2016). 

 

  
3. PRONAF, COMO POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA 

AGRICULTURA FAMILIAR  
 

 
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) tem 

seu surgimento marcado pela luta dos agricultores por políticas adequadas à sua realidade. 
Os agricultores enfrentavam problemas com crédito rural e com a desarticulação entre os 
juros do crédito e a evolução dos preços agrícolas, as quais agravaram a situação 
econômica e de produção no meio agrícola, (PROJETO TERRA SOLIDÁRIA, 2000, p. 11) 

No ano de 1993, ocorreu em Chapecó um seminário organizado pelo então 
Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais (DNTR/CUT), sendo que neste evento foi 
estruturada a primeira versão do programa, na qual poderia atender as reivindicações dos 
agricultores familiares. De um lado as instituições que defendiam políticas diferenciadas 
para pequena agricultura com foco na reforma agrária e de outras, grandes propriedades 
rurais com interesse do capital na agricultura. (PROJETO TERRA SOLIDÁRIA, 2000, p. 13) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rural
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbaniza%C3%A7%C3%A3o
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Para Mata (1982), nos anos 80 o crédito no país beneficiava produtores 
integrados ao mercado, esta política provocou uma redução da área plantada de grãos. 
Nesse período segundo o autor, os desequilíbrios da economia brasileira haviam se 
acentuado com a aceleração do processo inflacionário e como as taxas de juros dos 
empréstimos agrícolas eram inferiores às cobradas no mercado financeiro, em anos de 
inflação alta os custos do programa superavam seus benefícios. Outro efeito perverso do 
sistema ocorria em relação à distribuição do financiamento aos produtores rurais.  

Reforçando a ideia segundo Spolador (2001), quando as taxas de juros eram 
mantidas constantes mesmo em períodos de elevação dos preços, os grandes proprietários 
de terra ficavam com a maior parte dos subsídios. 

 
Para conter o processo inflacionário o governo, nos primeiros anos da 
década de 80, determinou como objetivo da política monetária a redução da 
oferta dos meios de pagamento. O corte no crédito rural seria tão mais 
eficiente na contenção do crescimento da oferta monetária quanto maior 
fosse a participação no total das aplicações das autoridades monetárias 
(SPOLADOR, 2001, p.7). 
 

Até a década de 90 não havia nenhum tipo de política pública específica para 
financiamento que beneficiasse os pequenos produtores familiares do Brasil, que eram 
considerados mini produtores obrigados a seguir a rotina para obter um empréstimo que 
tinha o perfil voltado para o grande produtor.  

Na década de 1990, a história trata do surgimento do Pronaf, foi um marco na 
intervenção do Estado na agricultura brasileira, sua construção se deu de forma 
participativa, envolvendo organizações dos agricultores em constante diálogo com os 
gestores da política pública. 

Para (BACEN 2013, apud Schneider 2015 p. 58) surge à necessidade de: 
 

Estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por 
meio de financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não 
agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas 
comunitárias próximas. 
 

Nos anos 90 houve uma modificação radical de estratégia econômica 
brasileira, o mercado comum do sul (MERCOSUL) foi criado em 1991, o comércio com 
tarifas internas reduzidas a zero e introduziu uma Tarifa Externa Comum (Tec.) com 
Argentina, Paraguai e Uruguai, com isso, houve uma abertura comercial e mudança na 
política cambial que facilitou importações e restrição no mercado interno, reduzindo a 
participação de cooperativas nas agroindústrias e ampliando a participação de empresas 
privadas como, por exemplo, a cadeia do leite (BIANCHINI, 2015, p.18). 

No sul do Brasil grupos de sindicatos ligados à CUT Rural, organizações do 
meio rural como a DESER (Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais) 
fomentavam uma profunda discussão sobre um modelo de crédito para reestruturação 
produtiva da agricultura familiar, promovendo seminário com foco no crédito de investimento 
subsidiado. Eixo importante na batalha foi a Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e a Alimentação (FAO) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) FAO/INCRA com foco no desenvolvimento sustentável, outro eixo foi o primeiro 
Grito da Terra, foi o principal evento do (MSTR) Movimento Sindical dos Trabalhadores 
Rurais (BIANCHINI, 2015, p. 23 e 24.). 

As lutas por crédito, melhoria de preços, formas de comercialização 
diferenciadas, pela implementação da regulamentação constitucional da previdência social 
rural, por proteção contra a desregulamentação e a abertura comercial indiscriminada 
(promovida no âmbito dos acordos do MERCOSUL), fizeram a CONTAG (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura) aliar-se a outros movimentos emergentes, como 
o Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais (DNTR), ligado à CUT, que havia sido 
criado em 1988. Daí emergiu formas de mobilização e lutas que produziram grande impacto 
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político, tais como as Jornadas Nacionais de Luta, logo a seguir transformadas no Grito da 
Terra Brasil, movimento anual que persiste até hoje, 

 
Trata-se do principal evento da agenda do movimento sindical do campo, 
reúne milhares de trabalhadores e das trabalhadoras rurais de todo o país 
em Brasília. O Grito da Terra Brasil é uma mobilização promovida pela 
Contag e apoiada pelas Fetags e pelos STTR’s e possui um caráter 
reivindicatório. É por essa razão que a manifestação pode ser considerada 
como uma espécie de data-base dos agricultores familiares, dos 
trabalhadores sem-terra e dos assalariados e das assalariadas rurais 
brasileiras (CONTAG, 2012). 
 

Em 1994 produto das mobilizações do “Grito da Terra” criou-se o Programa 
de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAPE), a série de 10 anos em que houve 
Gritos da Terra, trouxe importantes conquistas para a agricultura familiar, como a criação do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), a desapropriação 
de mil áreas que beneficiaram mais de 80 mil famílias, concessão de 500 mil benefícios 
previdenciários rurais represados no INSS; e da melhoria das condições de trabalho dos 
agricultores familiares: 

 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). De 
acordo com o discurso governamental de então, essa nova política pública 
seria o principal instrumento utilizado para construir um novo modelo de 
desenvolvimento rural no Brasil. Sua missão fundamental seria combater as 
desigualdades que marcaram tradicionalmente as políticas estatais voltadas 
para estimular a mudança da base técnica da agricultura do país. 
(BIANCHINI, 2015, p. 54) 

 

Com o Quadro 1 pode-se identificar que os planos safras foram trazendo com 
o passar dos anos uma evolução na baixa das taxas na linha de crédito Pronaf: 
 
QUADRO 1. Evolução das taxas de juros do Pronaf de 1995 a 2000. 

ANO TAXA 

1995 16% ao ano 

1996 12% ao ano 

1997 6,5% ao ano 

1998 5,75% ao ano 

2000 4% ao ano 
Fonte: Gomes e Ferreira (2006). 

 
Bianchini (2015, p.28) trata ainda, que em 1995 a Resolução BACEN 2205 de 

19 de outubro de 1995, estabelece normas para a operação de crédito coletivo e solidário, 
preservando o montante e a finalidade de cada um dos participantes do grupo. Essa 
exigência facilitava o crédito para agricultores integrados, como os da fumicultura, mas era 
inviável para culturas alimentares como o milho, mandioca e o feijão com toda a sua 
diversidade, além do risco da adimplência. 

Seguindo com os estudos dos Planos Safras, percebe-se que a história do 
Pronaf, se deu com início em 1995 com créditos para custeio e investimento para produtores 
rurais que apresentam a Declaração de Aptidão ao Programa (DAP), foram beneficiados, 
agricultores integrados como a fumicultura, mas foi inviável para culturas alimentares, no 
ano seguinte houve ampliação do limite de crédito individual e coletivo. No ano de 1997 
houve e criação de novas linhas de financiamento, como modalidade destinada a melhorar a 
infraestrutura e os serviços comunitários rurais teve Inclusão de novos beneficiários como 
pescadores artesanais, aquiculturas e seringueiros extrativistas. 

A criação da linha Pronaf Agregar se deu em 1998, sendo que no ano 
seguinte, criou se a possibilidade de financiamento de atividade consideradas não-agrícolas, 
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por exemplo, o turismo rural e o artesanato. Os Planos safras apresentam ainda, em 2000 a 
criação de custeio para assentados da reforma agrária. No ano seguinte, elevação do limite 
de financiamento, para até 05 anos do período de carência para projetos de investimento. A 
modalidade deste crédito em relação ao a fumicultura tem sua suspensão, pelo programa, 
do financiamento à cultura do fumo e a criação do Pronaf Alimento como incentivo para o 
cultivo de produtores que fazem parte do programa Fome Zero (milho, arroz, mandioca e 
feijão) com principal objetivo de estimular a produção de alimentos que compõem a cesta 
básica, em 2004 Inclusões das linhas de financiamento, o Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, 
Pronaf grupo “E”. 

As linhas de crédito Pronaf “B” (microcrédito rural) e Pronaf Agro ecologia, 
2005. No ano 2007 temos a criação do Pronaf ECO, linha de crédito de investimento para 
Energia Renovável e de atividades como a bovinocultura de leite, 2008 Sustentabilidade 
Ambiental, Unificação dos Grupos C, D e E para acesso aos programas. O lançamento do 
Pronaf Mais Alimentos para financiar investimentos em infraestrutura produtiva da 
propriedade familiar, veio proporcionar processo de mecanização na agricultura, com 
financiamento de tratores e modernização da infraestrutura produtiva,  

Como principal política de apoio econômico e produtivo à agricultura familiar, 
o Programa fortaleceu a produção de grãos, a produção de pequenos alimentos/criações 
dos agricultores e a diversificação rural, produção para o auto consumo produção de 
alimentos que servem a própria segurança alimentar e nutricional do grupo doméstico, os 
recursos para custeio e investimento do Programa têm crescido constantemente, enquanto 
política pública beneficiou os agricultores desde o início, ano a ano, com crescimento anual 
e expansão de sua linha de atuação, o público alvo também foi ampliado ao longo dos anos, 
atingindo um número maior de municípios, que elevaram a arrecadação de impostos, os 
recursos do programa também exercem forte influência no crescimento das economias 
locais, o programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais do 
sistema financeiro do país, e menores taxas de inadimplências, características para 
enquadramento no Pronaf. (BIANCHINI, 2015) 

O acesso ao crédito ficou imensamente facilitado porque o Governo Federal, 
através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, buscando democratizar tal adesão, 
credenciou diversas entidades representativas desta agremiação de trabalhadores para 
fornecer-lhes o documento que lhes habilita ao financiamento, denominada Declaração de 
Aptidão ao Pronaf – (DAP). As condições impostas à unidade familiar rural para que se 
enquadrem dentro deste programa governamental são, basicamente, cinco: 

 
1) explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 
arrendatário ou parceiro; 2) não mantenha empregado permanente. Sendo 
admitido o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal 
da atividade agrícola o exigir; 3) não detenha a qualquer título, área superior 
a quatro módulos fiscais. E 4) no mínimo, 80% de sua renda bruta anual 
seja proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; 5) resida na 
propriedade ou aglomerado urbano ou rural próximos. (BIANCHINI, 2015, p. 
25, 26). 

 
Segundo o autor acima mencionado, o Brasil passou a possuir um conjunto 

de políticas públicas para o desenvolvimento rural com objetivo da redução das 
desigualdades, inclusão socioeconômica dos agricultores familiares e segurança alimentar 
de toda a população, com construção participativa entre o governo e sociedade. O Pronaf 
aplicou em diferentes modalidades, financiando máquinas, veículos de transporte e 
equipamento. O mais alimento linha de investimento financiou tratores. 

Nas últimas cinco décadas o Brasil com seu conjunto de políticas agrícolas 
consolidou uma agricultura moderna em todo território nacional, com uma política de crédito. 
“A partir de 2003 o Governo Federal incentivou a elaboração de diversas iniciativas de 
política para o fortalecimento da agricultura familiar para um Brasil Fome Zero e uma vida 
digna no campo garantindo a segurança alimentar”. (BIANCHINI, 2015, p. 11) 
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As políticas públicas fortalecem os projetos de permanência dos agricultores 
no campo, colocado a sua disposição programas, produtos e serviços, como por exemplo, 
ações voltadas para habitação rural, programa assistência técnica (ATER), surgimento do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), Programa da Garantia de preços para a agricultura familiar (PGPAF), que garante 
os preços para os tomadores do Pronaf e o Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (PROAGRO) (BIANCHINI, 2015) 

 
A Agricultura Familiar, pequenos agricultores que trabalham basicamente 
com a mão-de-obra da própria família, no Brasil, representa cerca de 80% 
dos estabelecimentos agropecuários e se vê desprovida do acesso ao 
crédito, tendo em vista o baixo acúmulo de capital dessa classe que os 
impossibilitam de gerar rendas expressivas para contribuir com o Cenário 
Econômico do país. Dessa forma, não seriam eles interessantes para o 
modelo capitalista vigente (SCHRODER, 1999, apud INFOCOS, 2010 p.65). 

Ao destacar a linha de crédito Pronaf, têm-se como princípios, mostrar a real 
colaboração desta modalidade de financiamento para agricultura familiar, o que para 

Bianchini (2015, p. 55) esta cresce ano pós ano, 
 

Os dados do Censo Agropecuário (2006) registram um crescimento no 
número de estabelecimentos em relação à 1995/96, de 4.85 milhões a 5.2 
milhões. A evolução positiva no número de estabelecimentos coincide com 
a criação e evolução de políticas diferenciadas como o PRONAF. 
 

O Governo Federal mantém o crescimento de recursos liberados ano após 
ano para o Pronaf, valorizando e fortalecendo a agricultura, que é tão importante na geração 
de alimentos para o país, trazendo esperança para as famílias que conseguem manter filhos 
na atividade dando condições de formação e aplicação na região onde mora. 

 
  

 

4. A CRESOL FRANCISCO BELTRÃO COMO PROMOTORA DE 
IMPACTOS POSITIVOS E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR NO MUNICÍPIO 
 
Segundo INFOCOS (2010) as cooperativas Cresol surgiram da experiência 

dos Fundos de Crédito Rotativo, desenvolvido no 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). (Infocos 2010, p12).  
 

Diante, ainda destas publicações, este fundo proporcionava a grupos de 
agricultores familiares da região o financiamento de pequenos investimentos, mas para 
diminuir os índices de inadimplência e promover o controle social, ampliar a captação e 
manter a disposição dos recursos, também conseguir amparo jurídico dos contratos, surgia 
a necessidade mais que nunca da criação de uma instituição financeira, mas que fosse 
diferente, o projeto base ganhou força com objetivo de um sistema de cooperativas de 
crédito independentes e autônomas, administradas pelos próprios agricultores, com 
crescimento horizontal e inclusão social. Após várias avaliações foi criado um sistema de 
cooperativas de crédito solidário com cinco cooperativas singulares e uma Base de Serviços 
para centralizar as normatizações e contabilidade. 
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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 (INFOCOS, 2010, 
p.13). 

 
De acordo com os relatos de pioneiros da Cresol, encontrados em INFOCOS 

(2010), 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 com caráter solidário: 

 
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, (INFOCOS, 2010, 
p12). 

 
“Hoje o cooperativismo se destaca como uma organização sólida, 

multiplicadora de oportunidades, colaborando para uma sociedade mais justa, gerando 
inclusão social e qualidade de vida”. (Infocos 2010, p20). O cooperativismo solidário é um 
movimento crescente no país, sendo um modelo socioeconômico que valoriza seus 
integrantes com a capacidade de unir desenvolvimento econômico com bem-estar social, 
“seus referenciais fundamentais são: participação democrática, solidariedade, 
independência e autonomia” (Infocos 2010, p20). É o sistema fundamentado na reunião de 
pessoas com necessidades e interesses comuns e não no capital, busca prosperidade 
conjunta dos associados e da sociedade local. “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” (Infocos 2010, p20). 
 

As cooperativas de crédito rural fornecem aos seus associados diversos 
tipos de financiamentos, utilizando-se para isso recursos próprios ou de 
terceiros. Os principais financiamentos fornecidos por este tipo de 
cooperativa (em valor e número de contratos) são os financiamentos 
agrícolas, cuja principal fonte de financiamento são os recursos oficiais de 
crédito (BITTENCOURT, 1999, p.61) 

 
Seguindo com os dados históricos, na data de 10 de janeiro de 1996 abrem-

se as portas da primeira cooperativa singular, no município de Dois Vizinhos. No mês de 
fevereiro foi inaugurada a Cresol Marmeleiro, logo após, Laranjeiras do Sul, Pinhão e 
Capanema. “(...) 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”, 
(Infocos 2010, p14). Neste mesmo ano foi criada a primeira Base de Serviços (Baser), em 
Francisco Beltrão, para auxiliar os trabalhos realizados pelas cooperativas singulares, que 
mais tarde tornou-se a primeira cooperativa Central do Sistema. “(...) 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)”, (INFOCOS,2010 p14). 

A evolução do Sistema Cresol foi crescente, sendo que dentro de cinco anos 
de existência, atingiu um total 46 cooperativas em funcionamento, com mais de 20 mil 
cooperados. 
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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 (INFOCOS,2010, p16). 

 
O objetivo das Cooperativas Cresol é promover cada vez mais a inclusão 

financeira e o desenvolvimento social em cada região em que estão inserida, aproximando 
dos cooperados os produtos e serviços financeiros, além de ser uma instituição financeira 
completa a Cresol é hoje uma referência da força da agricultura familiar, que apresenta em 
sua história importante papel no desenvolvimento econômico e social, muitos foram os 
desafios enfrentados para consolidar o cooperativismo de crédito como uma alternativa real 
e viável para os brasileiros. 

 
As cooperativas de crédito passam por constantes desafios na tentativa de 
mantê-las voltadas à sua missão central. Estes desafios vão desde a 
necessidade de articulação e luta conjunta com outras organizações 
políticas e representativas, à busca de recursos mais baratos, à constante 
formação e capacitação de seu quadro diretivo e associativo, à necessidade 
de melhores serviços e controles internos e, principalmente, da 
transformação dos recursos financeiros em projetos de desenvolvimento 
sustentáveis e não em mais endividamento e empobrecimento da 
população (BITTENCOURT, 1999, p.17). 

 
O município de Francisco Beltrão recebe sua cooperativa Cresol no dia 27 de 

abril no ano de 1998, no desmembramento de Marmeleiro, segundo relatos de seus 
fundadores, enfrentou muitos preconceitos e nominações, tais como, banquinho do PT. Tais 
relatos não se sustentam, e com o passar dos anos a cooperativa ajudou muitas famílias a 
realizarem seus sonhos. 

 
Os princípios e objetivos orientadores da Cresol foram: interação solidária, 
democratização e ampliação do acesso ao crédito e aos serviços bancários, 
descentralização e horizontalização, profissionalização do crédito ao 
amparo do fundo rotativo, transparência, controle social e contribuição para 
o desenvolvimento sustentável (INFOCOS, 2010 p. 284). 

 
A Cresol tem como missão promover a inclusão social da agricultura familiar 

através do acesso ao crédito, da poupança e da apropriação de conhecimento visando o 
desenvolvimento local e a sustentabilidade institucional. Como visão institucional crescer 
junto com o quadro social para atender maior número de famílias agricultoras, oferecendo 
acesso ao crédito e a produtos financeiros na busca de desenvolvimento e da inclusão 
social. 

A cooperativa é um canal, ou seja, uma ferramenta de aproximação do Pronaf 
com os agricultores familiares, que com o acesso ao crédito possam transformar suas 
propriedades em fonte de renda, com qualidade de vida, desenvolvimento social, com 
sintonia com as demandas ambientais sem comprometimento das gerações futuras. 

 
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. (INFOCOS,2010, p. 283) 

 
 A cooperativa de crédito dentro do município proporcionou e facilitou 

economia local, sendo o crédito solidário uma ferramenta que possibilita melhorias na renda, 
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é um diferencial positivo na vida de muitas famílias agricultoras contribuindo para a evolução 
da agricultura familiar. 

No ano safra 2014/2015 a cooperativa Cresol de Francisco Beltrão 
proporcionou ao seu Quadro Social que são mais de dois mil cooperados a oportunidade de 
acesso a crédito sob produtos e serviços, repasse através do Pronaf, montantes 
significativos em relação às demais instituições de repasse, dados apontam liberações de 
Pronaf Custeio acima de 50% de todo o crédito desta modalidade em todo o município, e em 
torno de 30% das liberações de Pronaf para Investimento. 

A safra do município está se mantendo com bom volume de produção 
agrícola, pecuária de corte e de leite, avicultura em alta, suinocultura, as famílias estão 
estruturadas com maquinário moderno, veículos, caminhonetes, com infraestrutura em suas 
propriedades, suportando a crise que assola o país, a Cresol Beltrão faz diferença nas vidas 
dos cooperados que deixaram de ser pequenos agricultores para serem agricultores 
familiares com categoria reconhecida e evoluindo com qualidade de vida nas comunidades 
onde vivem. 

 
 

5. METODOLOGIA  
 

A pesquisa realizada se trata de abordagem qualitativa, com estudo de caso, 
objetivando colher depoimentos de agricultores, cooperados idealizadores e fundadores do 
Sistema Cresol. Foi Utilizado o método da entrevista com questionário orientador, com 
abordagem de 05 agricultores familiares que atuam como lideranças da Cresol Francisco 
Beltrão buscando nas suas percepções a contribuição da cooperativa no município já que 
atualmente existem mais de dois mil e duzentos cooperados. Estas lideranças são sócios e 
participam deste cooperativismo desde a sua fundação.  

O questionário orientador composto por oito questões que buscam trazer para 
a baila de discussão elementos sobre a importância do crédito de repasse Pronaf para 
manutenção e fortalecimento da agricultura familiar no município de Francisco Beltrão/PR.  
 
 

6. ENTREVISTAS COM PRODUTORES FUNDADORES, 
IDEALIZADORES DO SISTEMA CRESOL 

 
Sobre os antecedentes ao Pronaf, para a maioria dos entrevistados, o período 

que antecede o Pronaf, havia uma grande dificuldade em se ter acesso a recursos de 
crédito rural oficial: “Muito restrito aos grandes, o pequeno não tinha vez, qualquer 
financiamento as terras tinham que ser empenhoradas” ainda relatos que “o agricultor vivia 
na angustia da possibilidade de perder seu patrimônio para a instituição financeira, Banco 
do Brasil e Banestado, os mais comuns no município na época”. 

Ao questioná-los sobre a efetividade do Pronaf no desenvolvimento da 
atividade do campo, relatam facilidade de acesso ao crédito e a melhoria na mão de obra: 
“Com o Pronaf, conseguimos comprar equipamentos agrícolas e diminuiu o serviço mais 
pesado”. Esta linha de crédito, com juros mais baixos, políticas públicas voltadas para a 
agricultura familiar, possibilita qualidade de vida no campo, com custo de manutenção, mas 
com condições de pagamento e evolução da propriedade, muitos foram os investimentos e 
assim, mantendo o agricultor no campo, cumprindo a função social: “Pronaf favoreceu ainda, 
na compra de insumos, adubo e fertilizantes para plantio mais adequado com correção de 
solo, e perspectiva de melhor colheita”. 

O Cooperativismo solidário Cresol como forma de instituição financeira 
contribuiu para a evolução da agricultura familiar, e fortalecimento dos municípios onde está 
inserido, expandindo para outros estados: “Na época da fundação da Cresol, muitas foram 
as críticas, diziam que era o Banquinho do PT”.  A Cresol evoluiu muito, além de não ter 
distinção de cor, credo, idealização políticas entre outras, também se destaca no Paraná 
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(PR), essa instituição tem uma gestão participativa do Conselho Executivo, Conselho 
Administrativo, Conselheiro Fiscal, Agentes Comunitário, com a elaboração do 
Planejamento Estratégico Participativo (PEP). Relata-se: “passaram de clientes para donos, 
tendo à frente da cooperativa, agricultores, que conheciam bem suas angustias e 
necessidades de acesso ao crédito”. 

Nas falas ficou visível a ação de que a partir do acesso as linhas de crédito, 
“as famílias tiram seu sustento, plantam e produzem alimentos entregando para merenda 
escolar, nas feiras, ou até nas agroindústrias, o pequeno agricultor já não é mais tão 
pequeno, com um crescimento significativo, com acesso a linhas de crédito e tecnologia, 
com maquinário moderno”.  

Fazendo referência ao histórico do Pronaf, observa-se que evolução do 
crédito rural para tornar-se um programa de fortalecimento da agricultura familiar levou a 
complementação destes recursos subsidiados, para além, onde passaram a oferecer 
“seguro, tais como Proagro justo, assistência técnica, o PGPAF”, que possibilita ao agricultor 
a garantia de recursos financeiros “na hora de produzir com dinheiro na mão a compra dos 
adubos pagando menos e máquinas cada vez mais modernas, com juros mais baixos para o 
pequeno agricultor, a agricultura familiar passou a ser forte e valorizada” 

O fortalecimento da agricultura familiar aquece a economia do município e as 
instituições ligadas a esta categoria: “A criação Cresol foi um grande passo, e tamanho 
desafio, houve uma evolução sem precedentes, do conceito de Banquinho do PT para o 
maior Cooperativismo Solidário do Brasil”, os entrevistados também expressaram que 
“dentro deste contexto a Cresol Beltrão como uma das maiores Cooperativas Singulares do 
sistema, disponibiliza muitos produtos e serviços, (Crédito de Repasse) através do Pronaf”. 

A atuação desta cooperativa como instituição financeira possibilita, na fala 
dos entrevistados “as menores taxas do mercado, fortalece a confiança, possibilitando ao 
cooperado ter poder de compra, para a manutenção e evolução, fortalecimento e 
permanência dos agricultores em suas propriedades”.  

Esta evolução proporcionou a redução de uma invisibilidade econômica, 
vivida pelos pequenos agricultores nos anos 80, “foi deixado para trás, tão logo ele começa 
a utilizar e a movimentar recursos econômicos, proporcionados pelo Pronaf”, outro 
entrevistado reforça que “o pequeno que era invisível, marginalizado, passa a ter esperança 
de ter renda, ter lucro para investir no bem estar da família”. Com o fortalecimento deste 
setor fica também aquecido a economia do município, as instituições ligadas a esta 
categoria evoluíram, abrindo espaço para muitas novas como, por exemplo, agropecuárias. 

Entre os entrevistados foi tratado das parcerias conquistados pela Cresol, 
como repassadora de recursos de Pronaf. “A cooperativa está no seu auge, e repassa do 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)”.  Ainda citou-se que “a cada ano milhões 
são repassados por estes canais da parceria”, “influenciando diretamente na geração do 
Produto Interno Bruto (PIB) do município cumprindo sua Função Social, no ano Safra 
2014/2015”.  

Parte dos entrevistados considera que neste ano de 2015, “a Cresol Beltrão 
liberou mais de 50% do Pronaf Custeio e Pecuário do município e em torno de 30% do 
repasse de Pronaf Investimento”, marcas muito significativas na economia local. 

Entre as entrevistas, afirmaram que muitos foram os benefícios destinados 
aos associados: “Quem se apossou do crédito e do conhecimento que foi fornecido, 
plantando dentro das orientações, zoneamento e prazos, com cuidado de pagar certinho 
sempre tiveram na Cresol um ambiente de confiança”, e “com a certeza que assim que 
precisasse teriam assegurados seus acessos a repasses com juro baixo, atendidas suas 
necessidades de manutenção, e investimento na propriedade”.  

Para a maioria dos entrevistados: “Mudou a autoestima e qualidade de vida 
da agricultura com desenvolvimento, melhores condições só não evoluiu quem não investiu 
bem”. Observa-se nas falas que há um sentimento de dever cumprido com a Cresol, porque 
“possibilitou crescimento, acesso ao crédito e com isso a tecnologia, tanto em equipamentos 
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agrícolas modernos para o trabalho cada vez mais avançadas possibilitando produzir mais, 
diminuindo o trabalho braçal”. 

De acordo com dados do IBGE, o município de Francisco Beltrão produz por 
meio da agricultura familiar: leite, aves, suínos, hortifrutigranjeiros além de produção de 
grãos, garantindo a renda familiar e contribuindo para a composição do PIB, bem como 
favorecer diversos ramos do comércio: “Antes da Cresol a maioria dos pequenos produtores 
não financiavam, não tinham acesso a nenhum tipo de crédito, plantavam a semente que 
tiravam do milho guardado no paiol, produzisse o que produzisse”, “hoje com o Pronaf todo 
mundo está plantando bem, pra cooperativa foi bom pro agricultor foi bom e para o comércio 
em geral melhor ainda”. 

Os entrevistados, afirmaram que são desafios da agricultura familiar: “garantir 
as conquistas alcançadas da agricultura familiar, a Cresol precisa evoluir sempre com a 
transparência, continuar intermediando os investimentos, auxiliando a manutenção do jovem 
no campo com oportunidade”. Outro desafio que ficou claro nas falas foi da situação 
oscilante do mercado agrícola, observado nos últimos anos “o momento é delicado, pois 
existe uma oscilação nos preços dos insumos, com a exportação em alta os preços da soja 
e milho subindo, algumas culturas sofrerão como, por exemplo, a produção de aves, que 
tem na sua ração uma quantidade grande de milho, muitos estão aproveitando para comprar 
os insumos para a produção de verão, temendo alta nos preços”.  

Outro desafio apontado é a “manutenção da propriedade, aperfeiçoamento 
contínuo dos agricultores, evolução da tecnologia e da produção, olharem para que os 
jovens tenham a oportunidade de permanecer no campo, além da demanda de energias 
renováveis como, por exemplo, energia solar e o Bio gás”. 

A maior parte dos entrevistados mostrou preocupação com as incertezas na 
política do país, “a agricultura está contribuindo muito para o país superar a crise, e pode 
sofrer com aumento de impostos”; a “luta tem que ser mantida para que o novo governo não 
retroceda que continue com novos projetos, plano safra mantendo os recursos de repasse 
Pronaf, com taxas condizentes”.  

Parte dos entrevistados mostrou preocupação com a atual conjuntura do 
poder Político no país, a classe está com medo, pois o atual Governo (Provisório) mostra 
indícios de aplicar retrocessos nas conquistas alcançadas com tanta dificuldade. “São 
exemplos de sinais do atual governo, Michel Temer, a mudança nos benefícios da 
aposentadoria de 65 anos idade mínima tanto para homens quanto para mulheres e, 
aposentadoria para agricultura com valor menor que o salário mínimo”. 

De acordo com os pesquisados, os relatos da época de 95 apontavam que 
em 2000 restaria somente 5% das famílias na agricultura familiar o que não se confirmou, 
pois, hoje cerca de 20% das famílias permanecem no campo e prosperam.  
 
 

7. Considerações finais 
 

O município de Francisco Beltrão tem a sua história constituída 
principalmente pela a agricultura familiar, foi observado que a maioria da população morava 
no meio rural, e apresentava uma produção agrícola na forma principalmente de 
subsistência, as famílias plantavam de tudo, para o sustento, inclusive dos rebanhos, de 
bovinos, suínos, provisionando milho em paiol, arroz na tuia, feijão, açúcar mascavo, plantio 
de mandioca, batata doce, somente era vendido o excesso, para comprar o que faltava e 
peças de vestuário, o trabalho sempre foi braçal, desbravando áreas de mata com tração 
animal, as juntas de bois, o plantio com sementes do próprio arquivo ou de trocas, sem 
adubos, as famílias se juntavam para a colheita também manual, em forma de puxirões com 
ajuda mutua, debulhando os produtos com trilhadoras tocadas a motores estacionários a 
gasolina, o transporte era basicamente em charretes e carroças. 

Com o passar dos anos os desafios da agricultura foram aumentando, e para 
produzir tem-se a necessidade de se adquirir crédito para custear os custos do plantio, 
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porém o crédito era voltado para os grandes, e agroindústrias, produtor integrado, com isso, 
observou-se na década de 80 a migração da população do campo para cidade restando 
menos de 50% da população vivendo no interior, e com o passar dos anos foi ficando ainda 
menor, dados atuais indicam aproximadamente 20% da população beltronense morando no 
campo. 

Até a década de 90 não havia políticas públicas que beneficiassem a 
agricultura familiar, os créditos eram negados ou quando eram liberados traziam taxas altas 
de juro, com a obrigatoriedade de muitas garantias. Muitas foram às lutas e mobilizações, 
desenvolvidas pelos movimentos de representação como o grito da terra, que reuniu em 
Brasília milhares de trabalhadores rurais de todo o país, com reivindicações, em 1995 foi 
criado o (Pronaf) Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com objetivo 
de combater as desigualdades, apoiar o desenvolvimento rural com fortalecimento da 
agricultura familiar, que passou a ser reconhecida como categoria, fortalecendo a 
capacidade produtiva, geradora de emprego e renda, melhorando a qualidade de vida no 
campo. 

Desde a sua criação foi evoluindo ano após ano, diminuindo as taxas, 
aumentando os recursos, sendo cada vez mais ágil, nos primeiros anos era normal o crédito 
sair muito depois do plantio, foi sendo ajustado e, muito se evoluiu, transformando o Pronaf 
na mais importante ferramenta de rapasse de crédito que possibilitou a agricultura familiar, o 
plantio foi sendo cada vez mais bem elaborado, com crédito de Pronaf Custeio agrícola, 
chegaram as sementes tratadas, adubo e fertilizantes químicos, maquinário cada vez mais 
moderno, que possibilitam melhorias do plantio até a colheita, financiados no Pronaf Mais 
Alimento, diminuindo o serviço braçal mais pesado, possibilitando maior produção, 
fortalecimento, desenvolvimento, manutenção da propriedade, tendo a possibilidade de 
obter renda mensal com a produção, por exemplo, de leite que o município passou a ser 
importante bacia leiteira, com linhas de Pronaf que possibilitou a compra de tratores, 
ordenhadeiras modernas, resfriadores, rebanho com melhoramento genético, além de 
custeio pecuário para a manutenção dos animais em lactação, com a compra de ração 
aumentando a produção e melhorando a qualidade de vida no campo. 

O Governo Federal mantém o crescimento de recursos liberados para o 
Pronaf no passar dos anos, valorizando e fortalecendo a agricultura familiar, que é tão 
importante na geração de alimentos para o país. 

As conquistas da agricultura familiar se confundem e se completam com a 
criação do Sistema Cresol, que teve seu surgimento no sudoeste do Paraná com a principal 
demanda de atender ao pequeno agricultor, ignorado e marginalizado por parte das 
instituições financeiras, os entrevistados  foram unânimes em defender o cooperativismo 
solidário como importante instituição financeira, ao longo dos anos a Cresol Beltrão através 
de repasse de recursos do Pronaf, possibilitou que seu quadro de cooperados tivesse 
acesso ao crédito buscando desenvolvimento e inclusão social.  

A Cresol Beltrão sempre foi um canal, como ferramenta de aproximação do 
Pronaf com os agricultores familiares, que com o acesso ao crédito puderam transformar 
suas propriedades em fonte de renda, com qualidade de vida, desenvolvimento social, com 
respeito ao meio ambiente, garantindo as gerações futuras. 

No ano de 2015 a agricultura familiar foi um setor com crescimento, 
conseguindo prosperar em uma crise que está instalada no país, contribuindo para a 
economia em geral. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
ABRAMOVAY, Ricardo. Transformações na vida camponesa: o sudoeste paranaense. 

São Paulo, 1981. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). 

 



 
 

15 
 

ALBA, Rosalino Luís. Crédito Rural para a agricultura familiar: o perfil dos associados/as 
da Cresol Fco.Beltrão-PR.2009. 51f. Monografia (Pós-Graduação lato sensu em Gestão do 
Cooperativismo Solidário) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE, campus 
de Francisco Beltrão. 2009. 
 

ARTUZZI, Evandro. Sudoeste tem mais de 600 mil habitantes, segundo IBGE. 2014. 
Disponível em: <http://www.rbj.com.br/geral/sudoeste-tem-mais-de-600-mil-habitantes-
segundo-ibge-0133.html>. Acesso em: 25 abr. 2016. 
 

BIANCHINI, Valter. Vinte anos do PRONAF, 1995 - 2015: avanços e desafios. Brasília: 
SAF/MDA, 2015. 
 

BITENCOURT, Gilson A. Cooperativas de Crédito: São Paulo. CONTAG/CUT. 1999. Série 
Experiências 09 
 

GRISA, Catia; SCHNEIDER, Sérgio. Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial 
Rural no Brasil. Porto Alegre: editora UFRGS, 2015. 
 

CONTAG – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA. 
Histórico Grito da Terra. 2012. Disponível em: <http://contag.org.br/indexdet.php? 
modulo=portal&acao=interna2&codpag=15&ap=1>. Acesso em: 15 abr. 2016. 
 

GOMES, Kelly Cristina; FERREIRA, Waltencir. A importância do Pronaf para o pequeno 
produtor rural. Disponível em 
http://www.paginarural.com.br/artigo/1359/a-importancia- do-pronaf- para-o- pequeno- 
produtor-rural, acesso em: 15/04/2016 
 
IBGE. Paraná - Francisco Beltrão. 2016. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=410840&search=parana|francisc
o-beltrao>. Acesso em: 20 maio 2016. 
 
______. Paraná – Francisco Beltrão – histórico. 2016.Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=410840&search=parana|fran

cisco-beltrao|infograficos:-historico>. Acesso em 20 maio 2016. 

 

______.Base Cartográfica do Paraná – 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 

 

INFOCOS. Ensaios sobre o Cooperativismo Solidário. VOLLES [Et all] (ORG). Londrina. 
Midiograf, 2010. 
 

IPARDES. Diagnóstico da base produtiva do Paraná-anos 80. Curitiba: IPARDES, 1991. 

 

IPARDES. Subdivisão, posse e uso da terra no Paraná. Curitiba: IPARDES, 1976 
 

KAUTSKY, Karl. A questão agrária. Tradução de Otto Erich W. Mass. São Paulo: Nova 

Cultural, 1986.  

 

LAZIER, Hermógenes. Análise Histórica da posse da terra no Sudoeste Paranaense. 

Editora Grafit, 3ª ed. Francisco Beltrão - PR, 1998. 

 

MONDARDO, Marcos Leandro. Faces e Contra-Faces da Relação Campo-Cidade no 



 
 

16 
 

Município de Francisco Beltrão/Pr. CAMPO-TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v.3, 

n. 5, p. 114-137, fev. 2008. 

 

PADIS, Pedro. C. Formação de uma economia periférica: o caso do Paraná. São Paulo: 
Hucitec, 1981. 
 

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO - PMFB. Produção agropecuária de Beltrão 

pode chegar a R$ 1 bilhão. 2016. Disponível em: 

<http://franciscobeltrao.pr.gov.br/noticias/desenvolvimento-rural/producao-agropecuaria-de-

beltrao-pode-chegar-a-r-1-bilhao/>. Acesso em: 26 maio 2016. 

 
______. Aspectos físicos e políticos. Disponível em: 
<http://franciscobeltrao.pr.gov.br/secretarias/obras-e-urbanismo/aspectos-fisicos-e-
politicos/>. Acesso em: 25 maio 2016. 
 

PROJETO TERRA SOLIDÁRIA. Cartilha do PRONAF – Crédito. Programa Gestão, 
Sustentável e Solidária. Curitiba: Terra Solidária. 2000. 

 
 

 
 
 
 

 


