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Econômicas. UNICENTRO.  RESUMO: 
A análise do perfil do tomador de empréstimo é fundamental no sentido de minimizar riscos, avaliando a capacidade de pagamento e viabilidade de projetos. Neste contexto o problema da pesquisa questiona: As ferramentas adotadas para análise e concessão de crédito 
empregadas nas cooperativas seriam a melhor forma para avaliar a capacidade de pagamento e conceder o crédito sustentável? A hipótese do estudo afirma que os métodos 
atuais de análise de crédito empregados são eficazes e permitem a concessão do crédito de forma sustentável. No intuito de verificar a hipótese estabelecida, o objetivo do estudo consiste em analisar as linhas de crédito públicas existentes e os mecanismos de análise 
empregados para concessão do crédito ao agricultor familiar. Especificamente: (1) Descrever as linhas existentes e disponíveis para empréstimo ao agricultor na cooperativa 
de crédito com interação solidária de Ivaiporã/PR; (2) Analisar as ferramentas empregadas para avaliação e risco do tomador de empréstimo; (3) Verificar o montante de crédito 
disponibilizado a empréstimo por carteira; (4) Levantar o excedente de crédito não emprestado; (5) Verificar a taxa de inadimplência da carteira de crédito e; (6) Analisar motivos da inadimplência relacionando com as ferramentas de análise. A metodologia 
caracteriza a pesquisa como qualitativa, e emprega procedimentos bibliográficos, bem como consiste em um estudo de caso. Os resultados apontam as linhas de crédito disponíveis ao 
agricultor e a eficácia da utilização de métodos de análise do perfil do tomador de credito, minimizando assim eventuais riscos de inadimplência.   
Palavras-chaves:Perfil, análise de crédito, risco e inadimplência. 
 ABSTRACT: 
The analysis of the borrower's profile is critical to minimize risks, assessing the ability to pay and project viability. In this context the problem of research questions: The tools used for analysis and lending employed in cooperatives would be the best way to assess the ability to 
pay and provide sustainable credit? The hypothesis of the study says that current methods employed credit analysis are effective and allow the granting of sustainable credit. In order to 
verify the established hypothesis, the objective of the study is to analyze the existing public credit lines and analysis mechanisms used to grant credit to family farmers. Specifically: (1) Describe the existing and available lines for lending to farmers on credit union with joint 
interaction Ivaiporã/PR; (2) Analyze the tools used for risk assessment and the borrower; (3) Check the amount of credit available to loan for the portfolio; (4) Lift the credit surplus not 
borrow; (5) Check the default rate of the loan portfolio and; (6) To analyze reasons of default relating to the analysis tools. The methodology characterizes research and qualitative, and employs bibliographic procedures, and consists of a case study. The results show the credit 
lines available to the farmer and the effective use of the credit borrower profile analysis methods, thereby minimizing any risk of default. 
 
Key words: profile, credit analysis, risk and default. 
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INTRODUÇÃO 
 A agricultura familiar ao longo do tempo vem ganhando maior relevância, 
tanto no meio social como político. Isso se dá decorrente em parte da ampliação de recursos que permitiram maior acesso ao crédito por agricultores familiares que antes não obtinham recursos para investir e produzir.  

A Constituição Brasileira materializada na Lei nº 11.326 de julho de 2006, considera agricultor familiar aquele que desenvolve atividades econômicas no meio rural, e 
que atende a alguns requisitos básicos, como: apresentar estabelecimento de até 4 módulos fiscais, utilizando predominantemente mão de obra familiar; obter a maior parte da renda proveniente de atividades agrícolas desenvolvidas no estabelecimento.  

Com o reconhecimento do agricultor familiar perante a sociedade, o governo lança as famílias rurais, oportunidade de acesso a recursos para investimento e custeio com 
grande subsidio, permitindo ao agricultor a possibilidade de crescer e produzir a partir de seus recursos próprios. No ano de 1980 foi lançado o primeiro Plano Safra, foi o momento em que o agricultor familiar obteve incentivos para permanecer na agricultura, com a 
possibilidade de se desenvolver e investir em seu estabelecimento (BRASIL, 1965).  A abertura do crédito e o reconhecimento do agricultor familiar permitiu que 
neste cenário surgissem os agentes repassadores destes recursos. Os recursos na maioria das vezes são de fácil acesso e cabe aos agentes de crédito e representantes de instituições financeiras, utilizarem estratégias, de forma técnica, para orientação do item a 
ser financiado de maneira clara. Assim cabe ao agente financeiro verificar a viabilidade do investimento, através do contato direto com o cooperado. 

Freitas e Freitas (2013) apontam os principais elementos considerados para que cooperativas de crédito sejam constituídas, no intuito de possibilitar a orientação e 
disponibilização do crédito para o cooperado. Crédito este tanto na forma de custeio ou investimento, o importante neste acesso ao crédito é a correta aplicação do recurso, e para que isso ocorra é primordial acontecer a orientação em relação a correta forma de 
aplicação.  Segundo a Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que trata de política 
agrícola, estabelece que: “o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no sentido de harmonizá-las com o processo 
de industrialização do País”. O produtor rural, neste sentido, será integrado em uma política de 
participação e desenvolvimento na sociedade, voltados a planos de ação para que possam acessar créditos como: (1) Custeio destinado a suprir necessidades de curto prazo nos estabelecimentos, como despesas com plantio, preparo do solo, etc.; (2) Investimento, 
destinado a melhoria da infra-estrutura, aquisição de capital físico, dentre outros; e (3) Comercialização, crédito este empregado ao final da produção, possibilitando linhas de 
comercialização para os produtos (BRASIL, 1965). A conjuntura econômica, social e política da agricultura familiar leva ao problema deste estudo, o qual questiona: As ferramentas de análise do perfil do agricultor 
para a concessão de crédito empregadas nas cooperativas seriam a melhor forma para avaliar a capacidade de pagamento e conceder o crédito de forma sustentável? 

Como resposta ao problema do estudo a hipótese afirma que: os métodos atuais de análise de crédito empregados são eficazes e permitem a concessão do crédito de forma sustentável.Neste sentido, buscando comprovar a hipótese estabelecida, o estudo 
tem por objetivo analisar as linhas de crédito públicas existentes e os mecanismos de análise empregados para concessão do crédito ao agricultor familiar.  

Especificamente: (1) Descrever as linhas existentes e disponíveis para empréstimo ao agricultor na Cresol de Ivaiporã/PR; (2) Analisar as ferramentas empregadas 
para avaliação do perfil e risco do tomador de empréstimo; (3) Verificar o montante de crédito disponibilizado a empréstimo pela carteira de crédito; (4) Levantar o excedente de crédito não emprestado; (5) Verificar a taxa de inadimplência da carteira de crédito e; (6) 
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Analisar os possíveis motivos da inadimplência relacionando com as ferramentas de análise do perfil do tomador de crédito. 
É grande o número de pessoas que podem acessar crédito rural, no entanto não se sabe ao certo se o recurso é adequado ao perfil do agricultor e nem se será aplicado corretamente. Diante dessa situação, instituições financeiras devem buscar mecanismos de 

análise que relatam sobre renda, capacidade de pagamento do produtor, patrimônio e viabilidade no negócio.  
E neste cenário, justifica-se a importância deste estudo, como um mecanismo que possibilitará apresentar as principais formas de análise do perfil do agricultor, no intuito de conceder o crédito de forma sustentável, ou seja, para que o crédito seja uma solução ao 

tomador e não um problema.  
 1 ASPECTOS E SIGINIFICADOS DO CRÉDITO RURAL 

 O crédito rural como qualquer outro tipo de crédito, na visão de Sandroni 
(2001, p. 140) significa uma forma de obter recursos destinados a algum empreendimento ou atender a alguma necessidade, em troca de uma promessa de pagamento, bem como 
aceitando que o vencimento seja posterior ao da transação realizada. O crédito agrícola “(...) é feito a médio prazo (vencimento em um ano ou mais) e empregado na compra de insumos e implementos”. 

A idéia central do crédito rural, na visão de Grisa (2012) é que o produtor agrícola tenha maior integração na sociedade, de forma que suas atividades o levem a 
participar do processo de desenvolvimento da agricultura do país que estão presentes através do crédito rural das linhas e recursos com grandes subsídios. A partir dessa idéia, a 
Lei n° 4.504, aponta alguns itens que a atividade agrícola quando desenvolvida pelo crédito rural pode apresentar as famílias produtoras:  

Assistência creditícia; Garantia de preços mínimos justos – compatíveis com 
a realidade dos agricultores familiares; Difusão de educação informal e 
formal, escolas no meio rural; Difusão de progresso técnico; Difusão de 
escoamento da produção; Rede de armazenamento; Apoio à 
comercialização; Eletrificação e irrigação; Assistência à saúde; Programas 
para construção de habitações rurais; e acesso aos meios de comunicação.  Os reflexos para as famílias com o uso do crédito contribuem para além da 

geração da segurança alimentar, avança sobre a responsabilidade econômica e o crescimento do país. O crédito permite a geração de empregos, agregação de valor, distribuição de renda, e produção de alimentos, ou seja, a partir disso o agricultor interage 
no desenvolvimento e na participação do desenvolvimento sustentável das famílias (SANDRONI, 2001). 

Quando um agricultor acessa o crédito e se torna um beneficiário do subsidio das taxas de juros, automaticamente obtém as vantagens de uma série de políticas públicas específicas, concretizadas em esfera municipal, estadual ou federal. Essas políticas são 
desenvolvidas primeiramente pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), conforme diretrizes definidas pelo Manual de Crédito Rural (MCR), que a partir de formalizadas são 
repassadas para instituições financeiras para serem aplicadas em programas de incentivo à comercialização agrícola, crédito para investimento ou custeio de safras, seguros de produção e aquisição de terras (SANDRONI, 2001). 

Atualmente o Brasil conta com uma gama significativa de instituições repassadoras do crédito rural. Dentre as várias instituições insere-se neste cenário a 
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária – CRESOL. A Cresol foi criada na região sul do Brasil e hoje ganha forças e desenvolve-se por mais de oito estado brasileiros (CRESOL, 2015). 
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O objetivo da Cresol é a promoção da inclusão social da Agricultura Familiar 
através do acesso ao crédito, da poupança e da apropriação do 
conhecimento. Visa o desenvolvimento local e a sustentabilidade 
institucional, crescendo juntamente com o quadro social, de modo que seja 
possível atender o maior número de famílias, ao oferecer credito e acesso a 
serviços financeiros na busca do desenvolvimento social (CRESOL, 2015). 
 O crédito é importante para a agricultura familiar e reflete positivamente ao estabelecimento agrícola, neste sentido, a discussão das principais linhas disponíveis para empréstimo ao agricultor é imprescindível. 

 1.1 Principais Programas de Crédito 
 
1.1.1 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)  O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) foi 
criado, de acordo com BÚRIGO (2006) no ano de 1996, tendo-se firmado como principal política pública de apoio aos agricultores familiares. Segundo dados do Manual de Crédito 
Rural - MCR este programa destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos nos estabelecimentos rurais ou em áreas 
comunitárias próximas. (MCR, 2015).  A concessão do crédito pelo Pronaf, destina-se ao agricultor familiar, e assim 
requer que sejam observadas algumas condições especiais, sobretudo no enquadramento do agricultor como familiar conforme aponta a Lei nº 11.326/2006, que em seu art. 3, estabelece que: 

 
considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que 
pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos 
seguintes requisitos:I - Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 
(quatro) módulos fiscais; II - Utilize predominantemente mão-de-obra da 
própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada 
de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na 
forma definida pelo Poder Executivo; IV - Dirija seu estabelecimento ou 
empreendimento com sua família.  Além dessas condições, de acordo com BÚRIGO (2006), o tomador de 

Crédito deve possuir a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). A DAP como é mais conhecida, reconhece os agricultores familiares como aptos para que possam participar do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf e que também é 
utilizada para comprovar suas rendas, que pode ser estimada até R$360.000,00 de Receita Bruta Agropecuária Anual. 

Contudo, além de agricultores familiares outras pessoas podem ser beneficiadas com a DAP, como pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores, quilombolas, indígenas, entre outros, cada um com sua especificidade para ser um 
beneficiado (BÚRIGO, 2006). As discussões a respeito do contexto da agricultura familiar, bem como da 
condição de posse da terra levam a perceber que muitas vezes o agricultor não detém a posse da terra. Nesta condição é permito acesso às políticas públicas, que de acordo com o Manual de Crédito Rural – MCR (2015, p.02), estabelece as seguintes condições: 

 
A concessão de crédito a arrendatários ou similares depende da 
apresentação da documentação comprobatória da relação contratual entre o 
proprietário da terra e o beneficiário do crédito, devidamente registrada em 
cartório, cabendo à instituição financeira dispensar cuidados especiais no 
acompanhamento da aplicação dos respectivos recursos. (Res. 3.137) 
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 Assim as modalidades de crédito a partir do Pronaf, estão relacionadas ao 
apoio financeiro aos agricultores familiares, compreendendo diversas linhas de créditos. Especificamente as linhas de custeio e investimento que abrangem variados setores da agricultura, e que estão disponíveis para todos agricultores independente de possuírem a 
pose ou não da terra.  
1.1.2 Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp)   Além do Pronaf outro programa destinado ao agricultor é o Programa 
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). Neste caso os agricultores que se enquadram neste programa, também são portadores de grandes subsídios para a aplicação 
em custeio e investimento. No entanto ficam sujeitos às normas gerais do crédito rural com condições especiais, conforme MCR (2015) estabelece que:  

a) Beneficiários: proprietários rurais, posseiros, arrendatários ou parceiros 
que: (Res. 3.987; Res. 4.226 art. 7°) 

I - tenham, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual 
originária da atividade agropecuária ou extrativa vegetal (Res. 3.987). 
II) possuam renda bruta anual de até R$1.600.000,00 (um milhão e 
seiscentos mil reais), considerando este limite a soma de 100% (cem por 
cento) do Valor Bruto de Produção (VBP), 100% do valor da receita 
recebida de entidade integradora e das demais rendas provenientes de 
atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora dele e 100% das 
demais rendas não agropecuárias (Res. 4.226 art. 7º). 

 As operações de Pronaf e Pronamp são distintas apenas por alguns fatores, 
sendo um deles a taxa de juros. O Plano Safra 2015/2016 deixa evidente essa diferença, as operações com Custeio no Pronaf possuem uma variação de juros de 2,5% ao ano nas operações até R$10.000,00; 4,5%ao ano nas operações acima de R$10.000,00 até 
R$30.000,00; e 5,5% ao ano nas operações acima de R$30.000,00 até 100.000,00. Já as operações de custeio e comercialização do Pronamp possuem taxa de juros anual de 7,75% 
(MDA, 2015).  Em modalidades de Investimentos são disponibilizadas várias linhas que atendem ao produtor rural, linhas de Pronaf Investimento que variam as taxas de juros 
conforme o valor financiado, sendo de 2,5% ao ano até 5,5% ao ano, como também linhas como Pronaf Agroindústria; Pronaf Floresta; Pronaf Semiárido; Pronaf Mulher; Pronaf 
Jovem; entre outros. No entanto, a modalidade que possui menor taxa de juros é o Pronaf B com 0,5% ao ano destinado para agricultores familiares com renda bruta anual de até R$20.000,00, e no caso do Pronamp a taxa de juros anual é de 7,5%(MDA, 2015). 

Além da taxa de juros, de acordo com GIL (2002), o enquadramento de renda bruta anual e patrimônio fazem o Pronaf e Pronamp serem distintos. A partir da capacidade 
de pagamento e lucratividade do investimento são apontados os prazos de pagamento para cada modalidade, mesmo assim respeitando as condições previstas no MCR.  

  1.2 As Ferramentas para Avaliação do Perfil e Risco na Tomada de Crédito 
 A avaliação minuciosa do perfil do cooperado é de fundamental importância no momento da concessão de crédito. A análise do perfil é foco tanto na Cresol como em 

tantos outros agentes financeiros. Por meio de ferramentas de análise do perfil do investidor é possível enxergar a segurança na liberação e aplicação do recurso, presumindo lucros, 
minimizando eventuais prejuízos, permitindo a concessão do crédito de maneira sustentável (CRESOL, 2015). 
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Segundo normativas do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras de demais instituições autorizadas devem classificar as operações de crédito em ordem 
crescente de risco. E para que se consiga realizar essas classificações, deve-se desenvolver a analise conforme a Resolução 2.682 de 21 de dezembro de 1999, que diz que: 

 
A classificação da operação no nível de risco correspondente e de 
corresponsabilidade da instituição detentora do crédito, deve ser efetuada 
com base em critérios consistentes e verificáveis, amparada por 
informações internas e externas, contemplando, pelo menos, os seguintes 
aspectos: I - em relação ao devedor e seus garantidores: a) situação 
econômico-financeira; b) grau de endividamento; c) capacidade de geração 
de resultados; d) fluxo de caixa; e) administração e qualidade de controles; 
f) pontualidade e atrasos nos pagamentos; g) contingências; h) setor de 
atividade econômica; i) limite de crédito; II - em relação a operação: a) 
natureza e finalidade da transação; b) características das garantias, 
particularmente quanto a suficiência e liquidez; c) valor. (Res. 2682)  

A partir desses aspectos o risco é classificado, ainda conforme prevê a Resolução 2.682 de 21 de dezembro de 1999, que no Art., 1º. Estabelece que:  
Art. 1º Determinar que as instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem classificar as 
operações de crédito, em ordem crescente de risco, nos seguintes níveis: I - 
nível AA; II- nível A; III - nível B; IV - nível C; V - nível D; VI - nível E; VII - 
nível F; VIII - nível G; IX - nível H(RESOLUÇÃO 2.682). 
 Neste sentido a cada nível de classificação está relacionada ao tempo que o 

tomador do crédito permanece inadimplente, refletindo nos níveis de risco que vão se elevando. 
a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nível B, no mínimo; b) atraso entre 31 e 
60 dias: risco nível C, no mínimo; c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nível D, 
no mínimo; d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nível E, no mínimo; e) atraso 
entre 121 e 150 dias: risco nível F, no mínimo; f) atraso entre 151 e 180 
dias: risco nível G, no mínimo; g) atraso superior a 180 dias: risco nível 
H.(RESOLUÇÃO 2.682) 
 Visto que a cada nível de risco ocorre um percentual de provisão de acordo 

com o período de atraso, a Resolução 2.682 de 21 de dezembro de 1999 estabelece ainda que: 
Art. 6. A provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa deve 
ser constituída mensalmente, não podendo ser inferior ao somatório 
decorrente da aplicação dos percentuais a seguir mencionados, sem 
prejuízo da responsabilidade dos administradores das instituições pela 
constituição de provisão em montantes suficientes para fazer face a perdas 
prováveis na realização dos créditos: I - 0,5% (meio por cento) sobre o valor 
das operações classificadas como de risco nível A; II - 1% (um por cento) 
sobre o valor das operações classificadas como de risco nível B; III - 3% 
(três por cento) sobre o valor das operações classificadas como de risco 
nível C; IV - 10% (dez por cento) sobre o valor das operações classificados 
como de risco nível D; V - 30% (trinta por cento) sobre o valor das 
operações classificados como de risco nível E; VI - 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o valor das operações classificados como de risco nível F; VII - 
70% (setenta por cento) sobre o valor das operações classificados como de 
risco nível G; VIII - 100% (cem por cento) sobre o valor das operações 
classificadas como de risco nível H.(RESOLUÇÃO 2.682).  
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Diante destes fatores de riscos que encontrados no sistema financeiro nacional brasileiro, fica evidente a importância de um completo cadastro realizado dentro do 
sistema de agências financeiras para minimizar a futura inadimplência. Dados estimativos de estudos realizados pelo Serviço de Proteção do Crédito - SPC Brasil (2016) e a Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas (CNDL) revelam que no mês de maio de 
2016, 39,91% da população brasileira com idade entre 18 e 95 anos estão inadimplentes e com o nome registrado em serviços de proteção de crédito. Isso mostra que essa 
porcentagem está restrita para acessar créditos em qualquer sistema financeiro que opere com níveis de risco. Para atender e analisar a concessão de crédito a partir dos aspectos 
relatados pela resolução n° 2682/99, além dos analistas de negócios, analistas de créditos e gerentes que são responsáveis por realizar uma avaliação detalhada do cooperado, a 
Cresol opera com um sistema capaz de apurar os resultados a partir de um completo cadastro individual. Esse sistema é chamado score, seu objetivo é apresentar resultados a partir de cálculos estatísticos que indicam a probabilidade de eventos futuros de 
inadimplência (CRESOL, 2015). O score é alimentado com informações de renda, patrimônio, composição 
familiar, idade e tempo de serviço. Quando realizado um cálculo de um custeio ou investimento, por exemplo, o score apura os resultados diante da situação econômica, financeira, garantias, endividamento, histórico de pagamento e setor da atividade do 
cooperado. Permite com os resultados verificar níveis de risco crescentes, que demonstram, que quanto menor o nível de risco apresentado, melhores são as informações financeiras e 
econômicas, possibilitando prever diante desses resultados o risco da operação e o risco final de provisão de eventuais inadimplências (CRESOL, 2015). 

  2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O estudo se caracteriza como um estudo de caso sobre a Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária – CresoIvaiporã/PR, emprega métodos bibliográficos, 
bem como se caracteriza em uma pesquisa qualitativa. O objeto investigado são as linhas de créditos existentes no sistema financeiro da Cresol de Ivaiporã/PR, a qual conta com quadro social de 1853 associados, bem como a análise do perfil do agricultor para a 
concessão de crédito. Os dados foram coletados diretamente dentro da base de dados do sistema da Cresol.  

Gil (2002), completa dizendo que, o método cientifico é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos utilizados para atingir o conhecimento. Para que seja considerado conhecimento científico, é necessária a identificação dos passos para a sua 
verificação, ou seja, determinar o método que possibilitou chegar ao conhecimento. Quanto a pesquisa bibliográfica segundo Gil (2002, p. 44) esclarece que: 

 
É desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 
estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte 
dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. 
As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem a uma 
análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam 
ser desenvolvida quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas.  Em relação ao estudo de caso, de acordo com Mattar (1999) são utilizados métodos amplos e versáteis que compreendem: levantamentos em fontes secundárias, 

levantamentos de experiências, estudos de casos selecionados e observação informal. De modo que por meio do estudo exploratório é possível detalhar e aprofundar o conhecimento 
em relação ao tema proposto. 
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A pesquisa realizada se caracteriza como qualitativa ao analisar as especificidades da região, bem como quantitativa na discussão do montante de recurso 
destinado aos produtos e serviços, principalmente referentes a concessão do credito. Malhotra (2001, p.155), aponta que estudos qualitativos proporcionam “uma melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar 
os dados e aplica alguma forma da análise estatística”.   Os dados obtidos foram analisados por meio de tabelas, quadros e gráficos, 
permitindo verificar os dados obtidos com o estudo de caso. A apresentação de dados por meio de quadros tabelas e gráficos emprega o método da estatística descritiva, que segundo Silvestre (2007) é constituída pelo conjunto de métodos destinados a organização 
e descrição dos dados através de indicadores sintéticos e sumários.    

 3 O PERFIL DO AGRICULTOR E A CONCESSÃO DO CRÉDITO NA CRESOL DE 
IVAIPORÃ – PR 

 A Cooperativa de Crédito com Interação Solidaria – Cresol Ivaiporã/PR foi 
fundada na cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná no ano de 2002. A cidade de Ivaiporã no possui uma diversidade de costumes e raças, sendo a maioria colonos que vieram do Sul, 
principalmente de Santa Catarina descendentes de italianos, alemães, ucranianos, poloneses. Mas também recebeu colonos do Norte, paulistas, mineiros e baianos (IBGE, 2016). 

Ivaiporã emancipou-se politicamente da cidade de Manuel Ribas, tendo o Município emancipação política administrativa no ano de 1961. A região apresenta clima 
subtropical, e foi considerada a cidade de terras férteis do País, atraindo assim pessoas de todas as regiões do Brasil (IBGE,2016). 

As principais atividades econômicas da agropecuária possuem hoje diversidade na cidade de Ivaiporã, com destaque para: lavouras temporárias (soja, milho, trigo, mandioca, feijão, etc.), horticultura e floricultura, lavouras permanentes (Laranja, 
palmito, abacate, banana, etc.), produção de sementes e mudas, pecuária e aves (bovinos, eqüinos, ovinos, suínos, etc.), produção de florestas plantadas e nativas, aqüicultura e 
exploração mineral (rocha para brita) (IBGE,2016). Além dessas atividades que trazem rendas as famílias rurais e ao município, de acordo com IBGE (2016) no setor urbano também se encontram numerosos 
estabelecimentos que geram renda e empregos, são eles: indústrias de transformação (metalúrgica, elétrico, transporte, perfumaria, têxtil, etc.), comércio varejista e atacadista, 
instituições de crédito, administradoras de imóveis, serviços médicos, ensino e administração pública.  Esses produtos e serviços são desenvolvidos,segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) são desenvolvidos em um contexto populacional de 31.816 habitantes. O Produto Interno Bruto - PIB tem o valor adicionado 
bruto da agropecuária de R$68.391.000,00, já o valor adicionado bruto da Indústria corresponde a R$34.676.000,00e valor adicionado bruto dos serviços inclusive administração, saúde, educação pública e seguridade social)é de R$324.346.000,00 (IBGE, 
2010).  Segundo dados do Instituto Paranaense de desenvolvimento Econômico e 
Social – IPARDES (2016):  

a renda média domiciliar per capita é calculada sobre a soma dos 
rendimentos mensais dos moradores de um domicílio, em reais, dividida 
pelo número de seus moradores. O salário mínimo do último ano para o 
qual a série está sendo calculada torna-se a referência para toda a série. 
Esse valor é corrigido para todos com base no INPC de julho de 2010, 
alterando o valor da linha de pobreza e conseqüentemente a proporção de 



 

pobres. O valor de referência, salário
a renda média é R$653,73. 

No entanto, segundo corresponde ao valor do PIB global dividido pelo número absoluto de habitantes, tendo um 
valor no ano de 2013 de R$foco para a instalação da Cresolpor um grupo de trabalhadores ag
cooperativa de crédito com interação A Cresol Ivaiporã
2002, conquistando um quadro social de 264 sócios, a partir daípelo seu rico trabalho em conquista de novos sócios através de seus produtos e serviçosCom o passar dos anos realizou 
de atendimento, um na cidade de Barbosa Ferraz Gráfico 01 demonstra os dados d

  

Gráfico 01 – Quadro Social da 
Fonte: Cresol Ivaiporã/PR 
 Os dados apresentados no Gráfico 01 indicam o total de associados distribuídos tanto na sede de Ivaiporã, como nos polos de atendimento de Arapuã e Barbosa 
Ferraz. Verifica-se que 44,8% dos associados fazem parte da sede Ivaiporãestão distribuídos nos pólos
Ferraz. Os associados contam com uma diversidade de produtos e serviços 
presentes dentro do sistema financeiro da Cresol, como: capital social; sócio ativo comercidepósito à vista; depósito a prazo; seguros; lcomercial e; carteira de crédito de repasses nas modalidades de custeio e investimento.

Em relação ao capital social este é c(2001) como pilar de sustentabilidade das cooperativas de crédito, bem co
dos limites de crédito junto aos agentes financeiros repassadores de recursos oficiais, se faz necessário proporcionar um crescimento constante do capital social da c
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pobres. O valor de referência, salário mínimo de 2010, é de R$ 510,00, logo 
a renda média é R$653,73. 

No entanto, segundo IPARDES (2016) o Produto Interno Bruto per capita, corresponde ao valor do PIB global dividido pelo número absoluto de habitantes, tendo um 
valor no ano de 2013 de R$17.270,00. Uma cidade desenvolvida no âmbito econômicoinstalação da Cresol- Ivaiporã/PR, cujo objetivo era um quadro social m grupo de trabalhadores agrícolas que buscavam conhecer a

com interação solidária.  A Cresol Ivaiporã/PR, segundo Cresol (2016) iniciou 
conquistando um quadro social de 264 sócios, a partir daí cresceu e ganhou fpelo seu rico trabalho em conquista de novos sócios através de seus produtos e serviçosCom o passar dos anos realizou um trabalho nas cidades da região, 

de atendimento, um na cidade de Barbosa Ferraz - PR e outra na cidade de Arapuã dados do quadro social da Cresol Ivaiporã/PR

Quadro Social da Cresol Ivaiporã/PR – Ano de 2016 

Os dados apresentados no Gráfico 01 indicam o total de associados distribuídos tanto na sede de Ivaiporã, como nos polos de atendimento de Arapuã e Barbosa 
se que 44,8% dos associados fazem parte da sede Ivaiporãpólos, sendo 19,5% em Arapuã e os outros 35,6% em Barbosa 

Os associados contam com uma diversidade de produtos e serviços 
presentes dentro do sistema financeiro da Cresol, como: capital social; sócio ativo comercidepósito à vista; depósito a prazo; seguros; limite do cheque especial; cartãoarteira de crédito de repasses nas modalidades de custeio e investimento.

Em relação ao capital social este é considerado, de acordo como pilar de sustentabilidade das cooperativas de crédito, bem co
rédito junto aos agentes financeiros repassadores de recursos oficiais, se faz necessário proporcionar um crescimento constante do capital social da c
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mínimo de 2010, é de R$ 510,00, logo 

Produto Interno Bruto per capita, corresponde ao valor do PIB global dividido pelo número absoluto de habitantes, tendo um 
no âmbito econômico foi o cujo objetivo era um quadro social composto rícolas que buscavam conhecer a dinâmica de uma 

niciou suas atividades em 
cresceu e ganhou forças pelo seu rico trabalho em conquista de novos sócios através de seus produtos e serviços. , instalando dois pólos 

PR e outra na cidade de Arapuã – PR, O Cresol Ivaiporã/PR para o ano de 2016.  

 

Os dados apresentados no Gráfico 01 indicam o total de associados distribuídos tanto na sede de Ivaiporã, como nos polos de atendimento de Arapuã e Barbosa 
se que 44,8% dos associados fazem parte da sede Ivaiporã, os demais , sendo 19,5% em Arapuã e os outros 35,6% em Barbosa 

Os associados contam com uma diversidade de produtos e serviços 
presentes dentro do sistema financeiro da Cresol, como: capital social; sócio ativo comercial; especial; cartão; carteira arteira de crédito de repasses nas modalidades de custeio e investimento. 

, de acordo com Bittencourt como pilar de sustentabilidade das cooperativas de crédito, bem como a manutenção 
rédito junto aos agentes financeiros repassadores de recursos oficiais, se faz necessário proporcionar um crescimento constante do capital social da cooperativa.  

1853

Total de Sócios
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No que se refere ao sócio ativo comercial, o conceito, segundo Bittencourt (2001) corresponde ao cooperado que nos últimos 180 dias concentrou créditos em sua 
conta corrente no mínimo 30% da renda declarada em cadastro, e comandou no mínimo 20 débitos em sua conta corrente com valor mínimo de R$ 30,00 por débito. Engloba ainda o cooperado que manteve em conta de depósito a prazo um saldo médio de R$ 10.000,00 nos 
últimos 90 dias, este cooperado deve possuir cadastro atualizado, com informações condizentes de renda e patrimônio. 

Os depósitos a vista, ou saldo médio disponível em conta corrente nos últimos 90 dias tem por objeto incentivar o cooperado a manter saldo médio em conta corrente, estabelecendo nível de confiança com a cooperativa, concentrado seus depósitos, 
comandando débitos automáticos, a fim de incentivar que se mantenha por parte do cooperado valores disponíveis em conta corrente (CRESOL, 2001). 

Já os depósitos a prazo apresentam uma remuneração mais atrativa, indexando a rentabilidade ao certificado de depósito interbancário - CDI, com faixas que variam de acordo com prazo de carência e valor aplicado. Além da rentabilidade direta, 
existe a possibilidade de ampliação da mesma na ocasião da distribuição das sobras ao final do exercício. 

Os serviços ainda englobam os seguros, os quais foram criados em função da necessidade de proteção contra o perigo, da incerteza do futuro e de imprevisibilidade dos acontecimentos.  
Em relação ao limite do cheque especial é uma solução contingencial, que tem a finalidade, de acordo com (Bittencourt, 2001) atender de forma instantânea e imediata 

a uma urgência financeira. Também é um instrumento que deve ser utilizado como segurança, além de oferecer uma boa rentabilidade para a cooperativa. 
Na gama de produtos e serviços as cooperativas Cresol contam ainda com o cartão Cresol, que é um meio de pagamento atual e moderno, que proporciona segurança e agilidade. É um produto com mercado em grande expansão, sendo que os meios de 

pagamentos eletrônicos proporcionam maior segurança aos comerciantes reduzindo a incidência de perdas. 
No que se refere a carteira comercial esta é, segundo (Bittencourt, 2001) um dos pilares mais importantes para sustentabilidade das cooperativas, pois permite a mediação de recurso através de empréstimos captado e realocado nos locais de atuação 

das cooperativas. A maior fatia das receitas das cooperativas é oriunda dos empréstimos de 
carteira comercial, são linhas para construção e reforma, compra de veículos novos e usados, investimento pecuário e agrícola, custeio pecuário e agrícola, desconta de cheque pessoa física e jurídica, capital de giro e linhas de crédito pessoal. Uma boa gestão da 
carteira comercial com empréstimos dentro da capacidade de pagamento qualifica e proporciona resultados atrativos, mas demanda identificar potenciais associados ao crédito 
pré-aprovado, de forma a identificar o quando o cooperado está propenso a tomar crédito e aproveitara oportunidade (CRESOL, 2001). Em relação a carteira de crédito de repasses nas modalidades de custeio e 
investimento, de acordo com (Bittencourt, 2001) este visam custear as despesas de produção, já os repasses de investimento apontam para o crescimento da renda e 
patrimônio dos agricultores. A análise dos produtos e serviços permite verificar que as cooperativas atendem a grande maioria das demandas dos associados, no entanto 
voltando-se ao foco deste estudo torna-se importante avaliar o montante repassado em cada operação de serviços, ver Tabela 01. A Tabela 01 apresenta um resumo de todos os produtos e serviços 
disponíveis na cooperativa e a quantidade que cada item representa no mês base de março de 2016. No item que se refere a sócio ativo comercial o mês de março de 2016 fechou com 
a quantidade de 578 em uma carteira total de 1853 sócios, isso representa que apenas 31,19% dos associados possuem movimentação ativa, ou seja, o restante são poupadores ou não movimentam. 
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O Capital social quando dividido pelos sócios ativos e aqueles que utilizam dos recursos financeiros da Cresol resultam em uma média de R$5.056,98 por sócio, porém 
esse saldo em cotas deve ser levado em consideração quando comparado ao saldo devedor do associado, multiplicado por 10%.   
INDICADOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS – 03/2016 MONTANTE REPASSADO 
  
SÓCIO ATIVO COMERCIAL  578 
CAPITAL SOCIAL R$ 2.922.935,00 
DEPOSITO A VISTA  R$ 2.948.939,48 
CRESOL APLICAÇÃO (DEP. A PRAZO) R$ 7.091.831,13 
SEGUROS CRESOL  R$ 60.018,26 
LIMITE CHEQUE ESPECIAL  746 
CARTAO CRESOL  R$ 275.367,90 
CART DE CREDITO COMERCIAL  R$ 4.282.830,80 
CART DE CRÉDITO - INVESTIMENTO R$ 7.853.382,57 
CARTEIRA DE CRÉDITO - CUSTEIO  R$ 6.168.250,28 
INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA TOTAL 0,69% 
Tabela 01 – Montante repassado com as operações e serviços. 
Fonte: Dados da Pesquisa - Cresol de Ivaiporã.  Os montantes representados em deposito a vista e a prazo são constituídos pelas 
movimentações diárias de depósitos em dinheiro, em cheque, Ted, transferências e as aplicações. No item venda de seguro na Cresol englobam variados tipos de apólices, sendo 
elas: automóveis, agrícolas, vida, residencial, entre outras, hoje o automóvel é o que possui maior volume.  

Observa-se que a quantidade de limites em conta é maior que a quantidade de sócio ativo comercial, então cerca de 22% desses associados que possuem limite devem ser orientados a utilizar mais os produtos da Cresol, como seguros, utilização do cartão e os 
recursos financeiros para se tornarem-se ativos.  No caso da inadimplência somando-se os recursos repassados obtém-se um valor 
de R$18.304.463,65 sobre uma carteira de 1853 associados, observa-se que a inadimplência não atinge 1% do saldo repassado, que comparada à inadimplência brasileira que atinge hoje 39,91% em 17.000.000 de consumidores, torna-se expressivo em 
quantidade, mais insignificante diante da inadimplência brasileira. O próximo passo é avaliar o montante disponível e repassado pela cooperativa, ver Tabela 02. 
 

Indicador –03/2016 Montante 
disponível 

Montante 
repassado 

% 
Realizado 

CARTEIRA DE CRÉDITO - INVESTIMENTO  R$ 7.170.000,00 R$ 7.853.382,57 100,00% 
CARTEIRA DE CRÉDITO - CUSTEIO  R$ 6.034.000,00 R$ 6.168.250,28 100,00% 
INADIMPLENCIA  2,63 0,69 100,00% 
Tabela 02 - Montante disponível versus repassado pelas linhas de custeio e Investimento: 
Fonte: Dados da Pesquisa - Cresol de Ivaiporã.  Os dados levantados na Tabela 02 indicam as linhas que possuem maior 
montante repassado aos associados que são as modalidades de Custeio e Investimento com subsídios do governo. Ambas as linhas são de grande procura pelos associados, porém a análise do perfil financeiro do associado passa por uma seleção pelos 
colaboradores, diretores e sistema.  A partir das pesquisas observou-se que a utilização dos produtos e serviços 
muitas vezes se torna um item positivo para análise do crédito, como por exemplo: quando o analista de negócios é abordado por um cooperado que necessita de um recurso, primeiramente é realizada a consulta ao Serasa do eminente e cônjuge, avalistas e 
respectivos cônjuges. 
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O passo seguinte para análise do crédito é cadastrar as informações de renda e patrimônio no sistema, em seguida a proposta e inserida no sistema relatando: finalidade, 
valor, prazo de pagamento e garantias, e por fim o analista realiza um parecer técnico discriminando todas as informações que possui referente ao associado e encerra o parecer dizendo se é ou não favorável a operação. 

A Cresol utiliza além do score um comitê de crédito para análise da viabilidade das operações financeiras cadastradas. O comitê é formado por três ou mais 
pessoas, sendo elas: Analista de Crédito, Gerente, Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Diretores. O comitê ao receber a proposta via sistema, busca identificar o nível de risco do crédito diante das informações apuradas, observando o resultado positivo ou negativo a 
respeito das restrições (internas ou externas) do proponente, da composição familiar e dos avalistas. 

Analisa também o nível de endividamentos sobre a renda, adimplência ou inadimplência, patrimônio e garantias. Por fim, este comitê discute sobre o parecer do analista e votam (aprovando ou reprovando) a concessão do crédito. 
A partir dos critérios apontados o crédito é concedido ou não, a eficácia do comitê de análise de crédito será percebida no percentual de inadimplência das operações. 

Desta forma, os resultados da pesquisa apontam que 100% do montante disponibilizado para operações de custeio e investimento da Cresol de Ivaiporã, são repassados aos associados, não existindo excedentes não repassados. 
A taxa de inadimplência da Cooperativa é de 0,69%, conforme apresentado na Tabela 01. Esta taxa se comparada com a do Banco Central que no mês de abril de 2016 

registrou 3,7% está bem abaixo da taxa média do sistema financeiro nacional. Este fator leva a constatar que o sistema de análise de crédito da cooperativa é eficaz, permitindo 
identificar os níveis de risco da concessão do crédito. A inadimplência de 0,69% reflete ainda a necessidade de aprimorar ainda mais o modelo de análise do crédito, uma vez que a inadimplência é resultado da concessão 
de crédito para tomadores com falta de capacidade de pagamento, ou então relacionado a projetos inviáveis do ponto de vista econômico. Garantias mal avaliadas e problemas 
referentes a renda dos associados também contribuem para a existência da inadimplência.   4 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 As cooperativas de crédito rural têm papel fundamental na concessão do 
crédito, pois visam o crescimento da agricultura familiar e sua sustentabilidade. Através desses recursos as famílias são ingressadas em um sistema financeiro que além de apresentar a possibilidade de crescimento da produção, de bens e serviços, aprimoram seus 
aprendizados em novas tecnologias, métodos operacionais e no meio social elevando a renda das propriedades rurais. 

Constituir-se em um instrumento de aproximação das políticas públicas para aquelas pessoas que buscam um aumento da fonte de renda através da transformação de suas propriedades é o objetivo das cooperativas. Visam a qualidade de vida da população 
inserida em torno de uma cidade que possui uma cooperativa.  Os dados apresentados demonstram que a Cresol Ivaiporã/PR opera com 
linhas de recursos federais e recursos próprios com o objetivo de atender a todas as pessoas que necessitam e estão aptas a utilizar o recurso, contribuindo para a inclusão social das famílias que ainda não acessam o crédito e também com objetivo de contribuir 
com o aumento da renda familiar e produção agropecuária.  Diante do estudo realizado, conclui-se que a hipótese objeto de estudo é 
verdadeira quando relata que os métodos atuais de análise de credito descritos no trabalho são eficazes e permitem a concessão de crédito de forma sustentável, bem como as 
ferramentas que são utilizadas para avaliação do perfil e risco do tomador de empréstimo influenciam positivamente nos resultados impactando na inadimplência da cooperativa.  
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Portanto, o sistema Cresol como é novo no sistema financeiro e vem ganhando a confiança e credibilidade de seus associados, que devem estar aptos 
operacionalmente para a utilização desse sistema que a cada dia traz uma nova visão do mercado financeiro e seus representantes. A formação técnica da equipe sempre será como um espelho da Cresol, e os sócios necessitam deste auxilio para interação no meio 
financeiro, econômico e social brasileiro.  
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