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RESUMO

O presente trabalho monográfico versou sobre a participação da Cresol na
implementação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF) na última década nos municípios de Francisco Beltrão, Mangueirinha e
Nova Prata do Iguaçu. O objetivo geral da presente pesquisa é analisar a
participação da Cresol na implementação da política pública do PRONAF nos
municípios de Francisco Beltrão, Mangueirinha e Nova Prata do Iguaçu, estado do
Paraná. Os objetivos específicos consistem de: estudar o conceito, justificativa e
objetivos da Política Pública do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF); abordar a história, os valores e a missão do Sistema Cresol de
Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária; estabelecer um comparativo
entre a implementação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF) e a participação da Cresol em sua implementação no âmbito dos
municípios de Francisco Beltrão, Nova Prata do Iguaçu e Mangueirinha, com vistas a
verificar se esta participação é ou não relevante. Quanto à metodologia, tem-se
como método de abordagem o indutivo e método de procedimento o monográfico,
sendo que foram utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa: bibliográfica,
documental, legislativa, jurisprudencial, análise de dados divulgados pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário e pela Cresol. Este trabalho se encontra dividido em
três capítulos. O primeiro deles tratou sobre a evolução de temas sobre
desenvolvimento rural nas últimas cinco décadas, abordando com especial enfoque
as principais características do Programa Nacional da Agricultura Familiar –
PRONAF. O segundo capítulo contém uma abordagem histórica do Cooperativismo
de Crédito, tratando também sobre a origem, forma de organização, área de
abrangência, missão, valores, princípios, produtos e serviços do Sistema Cresol de
Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária. No terceiro capítulo, foram
abordados e analisados os dados sobre população rural e urbana, PIB Total e PIB
Agropecuário, número, valores e média de valor por contratos de empréstimos com
recursos provenientes do PRONAF, com vistas a analisar a participação das
Cooperativas Cresol na implementação da Política Pública de fortalecimento da
agricultura familiar nos Municípios de Francisco Beltrão, Mangueirinha e Nova Prata
do Iguaçu.
Palavras-chave: PRONAF. Agricultura. Familiar. Cooperativa. Crédito. Cresol
(Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária).
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1 INTRODUÇÃO
Na última década, tem se tornado comum o fato de muitos agricultores
deixarem suas propriedades no campo, visando buscar melhores oportunidades na
cidade, fato que se percebe sobretudo entre os jovens rurícolas.
Todavia, devido à grande oferta de mão de obra e da pouca qualificação
dos homens no campo para o trabalho urbano, na grande maioria das vezes a
tentativa de melhoria resta frustrada e os pequenos agricultores familiares passam a
enfrentar dificuldades de todas as ordens, contribuindo para o inchaço das periferias
das grandes cidades.
Diante de tal realidade, o Governo Federal criou uma política pública
visando fazer com que o homem do campo tenha acesso ao crédito de uma maneira
diferenciada, para assim conseguir investir na propriedade e custear suas lavouras,
o que estimula o agricultor a permanecer na atividade rural.
Tal Política Pública consiste no Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), que foi criado por meio do Decreto n° 1.946/1996, o
qual estabeleceu as regras gerais e as condições necessárias para o agricultor ter
acesso aos recursos do Programa.
Inicialmente, quando institucionalizada referida Política, os recursos
destinados ao programa eram operacionalizados em sua maioria pelos grandes
bancos, onde os pequenos agricultores familiares enfrentavam dificuldades para
acessar o crédito, uma vez que para os bancos era mais cômodo e rentável atender
os agricultores de capacidade econômica maior.
Muitas foram as dificuldades e enormes foram os desafios enfrentados
pelos agricultores familiares da região sudoeste do Paraná, os quais lutaram para
constituir sua própria Cooperativa de Crédito, para assim poder ter acesso ao crédito
do PRONAF e à serviços bancários elementares.
Foi assim que no ano de 1995 os pequenos agricultores da região criaram
o Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária – Cresol, o qual
passou a operacionalizar aos seus cooperados o microcrédito com recursos próprios
e repasses do PRONAF, contribuindo com o desenvolvimento da agricultura familiar
local.
Pelo exposto, o presente trabalho monográfico destina-se a analisar a
participação da Cresol na implementação do PRONAF nos municípios de Francisco
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Beltrão, Mangueirinha e Nova Prata do Iguaçu, estado do Paraná.
Neste enfoque, surge o problema principal a ser abordado por esta
pesquisa: qual é a participação da Cresol na implementação da política pública do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) nos
municípios de Francisco Beltrão, Mangueirinha e Nova Prata do Iguaçu.
Para o problema apresentado, tem-se a seguinte hipótese: o crescimento
do sistema Cresol tem demonstrado que os agricultores aderiram a ele de forma
significativa ao longo dos últimos 18 anos, a questão a ser colocada é se o papel
desempenhado por ele tem sido relevante no que se refere à implementação do
PRONAF. E, de forma indireta, observar se o processo de interação entre ações
públicas – sintetizadas pela construção de políticas nacionais com as iniciativas
populares, como as observadas na construção de cooperativas de crédito, tem
desempenhado, ou não, papel relevante para o sucesso dessa política pública
especifica.
Diante desta problemática e desta hipótese, está situado o objetivo geral
do presente trabalho monográfico, que é analisar a participação na Cresol na
implementação da política pública consistente no PRONAF nos municípios de
Francisco Beltrão, Mangueirinha e Nova Prata do Iguaçu.
Para alcançar-se o objetivo geral, apresentam-se os seguintes objetivos
específicos:
a) Estudar o conceito, justificativa e objetivos da Política Pública do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
b) Abordar a história, os valores e a missão do Sistema Cresol de Cooperativas de
Crédito Rural com Interação Solidária.
c) Estabelecer um comparativo entre a implementação do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e a participação da Cresol em sua
implementação no âmbito dos municípios de Francisco Beltrão, Nova Prata do
Iguaçu e Mangueirinha, com vistas a verificar se esta participação é ou não
relevante.
A escolha do presente tema se deve ao fato de que o autor nasceu e se
criou como agricultor familiar no interior do Município de Vitorino/PR, possuindo
íntima ligação com a realidade e a evolução da agricultura familiar da região, que
sofreu grande influência das medidas implementadas pelo Programa Nacional de
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Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
Além

disso,

o

autor

exerce

suas

atividades

profissionais

há

aproximadamente dois anos no sistema Cresol de Cooperativas de Crédito com
Interação Solidária da Agricultura Familiar, entidade que tem dentre seus produtos e
serviços o repasse de recursos do PRONAF aos seus associados, que são
exclusivamente agricultores familiares.
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2 EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

De acordo com Mazoyer e Roudart (2008), a agricultura nascia há cerca
de 10 mil anos, durante a pré-história, no período do neolítico ou período da pedra
polida, quando alguns indivíduos de povos caçadores-coletores notaram que alguns
grãos que eram coletados da natureza para a sua alimentação poderiam ser
enterrados, isto é, "semeados" a fim de produzir novas plantas iguais às que os
originaram.
Segundo os mesmos autores, com a agricultura os primeiros e
rudimentares sistemas de cultivo e de criação apareceram em algumas regiões
pouco numerosas e pouco extensas do planeta, contudo, o impacto dessas
descobertas rudimentares moldou o planeta e mudou o destino da humanidade de
forma profunda. Essas descobertas formam a base que tem possibilitado, até os dias
atuais, a manutenção da vida humana e expansão a todos os biomas e se
constituem em desafios para comunidades, governos, empresas e para o cidadão
comum
Não constitui objetivo do presente trabalho discorrer acerca da evolução
da agricultura desde à época neolítica até os dias atuais, nosso enfoque nesse
capítulo será o de contextualizar brevemente as transformações sofridas no meio
rural nas últimas cinco décadas, para assim analisar e compreender a trajetória da
agricultura familiar brasileira nos últimos anos.

2.1 Evolução de Temas Sobre Desenvolvimento Rural nas últimas cinco
décadas
Segundo Ellis e Biggs (2001), qualquer tentativa de retratar a evolução de
ideias em desenvolvimento rural ao longo do último meio século corre o risco de ser
simplificado.
Todavia, referidos autores afirmam que é possível identificar alguns
marcos importantes, tais como: a modernização dos anos 1960; a intervenção do
Estado na década de 1970; a liberalização do mercado em 1980; e a participação e
fortalecimento da década de 1990.
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Ellis e Biggs (2001) definiram um cronograma de desenvolvimento rural,
cujas ideias principais são sintetizadas na figura adiante transcrita, a qual utiliza uma
linha do tempo para enumerar o grande número de teorias, temas e pressões
políticas que têm influenciado na concepção de desenvolvimento rural desde 1950:
1950s
Modernização
Modelo de economia dualista
Agricultura atrasada
Desenvolvimento comunitário
Camponeses preguiçosos

1960s

1970s

1980s

1990s

Transformação na abordagem
Transferência de tecnologia
Mecanização
Extensão agrícola
Papel de cresc. da agricultura
Revolução verde (começo)
Camponeses racionais
Redistribuição com crescimento
Necessidades básicas
Desenvolvimento rural integrado
Política na agricultura
Estado libera créditos
Tendência urbana
Inovação induzida
Revolução verde (continuação)
Crescimento rural ligado
Ajuste estrutural
Mercado livre
Corrigindo os preços
Recuo do Estado
Surgimento de ONGs
Avaliação rural rápida (RRA)
Sistema de pesquisa agrícola (FSR)
Segurança alimentar e análise da fome
RD como processo, não como produto
Mulheres em desenvolvimento
Alívio da fome
Microcrédito
Diagnóstico Rural Participativo (PRA)
Ator Orientado (RD)
Análise das partes interessadas
Rede de segurança rural
Sexo & Desenvolvimento (GAD)
Meio ambiente e sustentabilidade
Redução da pobreza

Figura 01 - Cronograma de Ideias de Desenvolvimento Rural
Fonte: ELLIS e BIGSS (2001)

Analisando-se as ideias constantes da figura acima, é possível distinguir
teorias substantivas ou elementos de pensamento mais transitórias, sendo que a
maioria discursa sobre temas gerais de desenvolvimento das políticas para a
agricultura. Podemos observar que em determinados momentos ao longo dos
últimos cinquenta anos ocorreram mudanças significativas na forma como o
desenvolvimento rural é tratado. De forma sintética, observamos que a cada 10 anos
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diferentes enfoques são adotados e que mudam ao longo do tempo.
Verifica-se que a ênfase estava em poder de classe, desigualdade e
diferenciação social em contextos agrários impulsionados pelas forças de grande
escala e tendências do desenvolvimento sob o capitalismo.
Ellis e Biggs (2001) retiram da lista sequencial de dados constantes da
figura transcrita acima alguns temas gerais de desenvolvimento, ideias transitórias e
discursos minoritários que são a identificação da chave de abordagem para o
desenvolvimento rural da metade do século passado, facilitando seu entendimento
noutra figura, que é transcrita abaixo:
1950

1960

1970

1980

1990

2000

Paradigmas dominantes e mudanças
Modernização, economia dualista
Rendimentos crescentes sobre eficientes pequenas propriedades
Processo, participação, fortalecimento
1

SL abordagem
2

Algumas sequencias populares RD Enfâse
Desenvolvimento comunitário
Cresc. da peq prop.
Desenvolvimento rural integrado
Mercado livre
Participação
PRSPs

Figura 02 - Temas Dominantes e Sequenciais para o Desenvolvimento Rural

3

1

Fonte: ELLIS e BIGSS (2001)

Assim, enquanto as teorias de desenvolvimento econômico e agrícola têm
exercido uma forte influência sobre as políticas de desenvolvimento rural ao longo do
último meio século, as práticas de doadores e governos também foram influenciados
por ampla reflexão sobre o desenvolvimento social, não-agrícolas e nacional.
Segundo Ellis e Biggs (2001), isto se manifesta em fases sequenciais na

1

SL – do inglês sustainable life, que pode ser traduzido como “vida sustentável”.
RD – do inglês rural development, que pode ser traduzido como “desenvolvimento rural”.
3
PSRPs – do inglês Poverty Reduction Strategy Papers, que pode ser traduzido como “documento de
estratégia para redução da pobreza”.
2
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prática do desenvolvimento rural em países de baixa renda, que podem ser descritas
da seguinte maneira:
a) de desenvolvimento comunitário (1950) para a ênfase no crescimento da pequena
propriedade (1960);
b) continuidade de crescimento da pequena propriedade dentro da integração
desenvolvimento rural (1970);
c) a partir de desenvolvimento liderado pelo Estado rural (1970) para a liberalização
do mercado (1980);
d) processo, participação, fortalecimento e aproximação do ator (1980 e 1990);
e) surgimento de meios de vida sustentáveis como uma estrutura de integração
(1990);
f) a integração do desenvolvimento rural em papéis estratégicos de redução da
pobreza (2000).
No entanto, os autores afirmam que poucos governos de países em
desenvolvimento têm uma visão suficientemente ampla ou multissetorial das
possibilidades de redução da pobreza rural. Isto porque a realidade na terra é que a
agricultura é o serviço preferido de financiamento público para a atividade produtiva
rural (através de pesquisa, extensão, crédito, sementes e assim por diante),
proporcionando um ambiente propício para o começo de atividades não-agrícolas ou
remoção de barreiras ao comércio e mobilidade, ou reduzindo os requisitos de
licenciamento para empresas de pequeno porte, ou uma série de outros meios
potenciais pelos quais as opções e oportunidades dos pobres rurais pode ser
expandido em sua variedade e alcance não-agrícola.
Asseveram, ainda, Ellis e Bigs (2001) que se um novo paradigma de
desenvolvimento rural está surgindo será aquele em que a agricultura tem o seu
lugar junto com uma série de outras reais e potenciais atividades rurais e não rurais
que são importantes para a construção de meios de subsistência rurais viáveis.

2.2 A evolução da agricultura brasileira: das modernizações às migrações
De acordo com Magalhães (1984), a modernização tecnológica das
atividades agrícolas, ditada sob a hegemonia do processo de acumulação capitalista
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do setor industrial brasileiro, introduziu transformações substantivas na estrutura
produtiva da agricultura brasileira e desencadeou um intenso êxodo rural em várias
regiões do país.
Especificamente no Paraná, a partir dos anos 60, houve transformações
na divisão social e territorial do trabalho, com repercussões profundas sobre a
dinâmica populacional. Observem-se as palavras de Mondardo (2011, p. 11) a este
respeito:
A partir de meados da década de 1960, ocorreu a implantação de um novo
modelo agrícola nacional de produção, subordinado ao padrão de
acumulação capitalista do setor industrial e, consequentemente, vinculado
ao pacote tecnológico que alterou radicalmente o processo produtivo do
Paraná, notadamente as relações de produção do setor agropecuário. Em
poucos anos, uma verdadeira revolução tecnológica suscitou
transformações econômicas e sociais em profundidade no estado e, por
extensão, na região Sudoeste, cujos efeitos se fizeram sentir de forma
contundente sobre a dinâmica de crescimento e de redistribuição espacial
da população. De uma região receptora que absorvia grandes fluxos
migratórios, o Sudoeste – bem como relativamente todo o estado do Paraná
– passou, em pouco tempo, a constituir uma região expulsora de população,
num processo acentuado e acelerado de êxodo rural.

Para Feres (1990), no final da década de 1970, a modernização
tecnológica fez sentir exatamente o seu preço para os pequenos produtores,
resultando na desterritorialização. O pequeno produtor, não podendo arcar com os
custos dos investimentos, entra na espiral de empobrecimento acelerado,
terminando por ser expulso do processo de produção com a perda da terra pelo
endividamento e/ou por não conseguir mais acompanhar o processo de
modernização, portanto, arrasadora, perversa e seletiva.
O reflexo mais marcante verifica-se entre a redução da população rural e
o aumento da população urbana e seu desdobramento, imediato, na migração para
outros estados brasileiros e até mesmo outros países, a exemplo de Paraguai e
Argentina.
Comentando a diversidade migratória do sudoeste do Paraná, Mondardo
(2011) menciona que especificamente o Município de Francisco Beltrão passou, a
partir da década de 70, por transformações territoriais intensas em suas estruturas
econômicas, culturais e políticas, com repercussões profundas sobre diversos
aspectos da produção socioterritorial, ocasionando a inversão da população, de
maioria rural para urbana.
E prossegue o citado autor asseverando que esse processo de inversão
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da população, de maioria rural para maioria urbana, que ocorreu entre 1960 e 2000
pode ser explicado pela crise instaurada, com a modernização da agricultura, no
modo de vida vinculado à pequena propriedade, pelo esgotamento das terras
devolutas no Paraná, pelas políticas do Estado de novas frentes de colonização para
Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas e o Paraguai e, também,
pela migração rural-urbana para os bairros de Francisco Beltrão e outras cidades do
Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
De outro lado, o aumento da população urbana em Francisco Beltrão
deve-se a instalação de empresas, como, por exemplo, a Chapecó na década de
1980 e a Sadia nos 1990, bem como a influência da construção civil, que absorveu
muita mão de obra oriunda do campo (Mondardo, 2011).
Martine (apud Mondardo, 2011), esclarece que para acompanhar as
novas exigências e necessidades da agricultura brasileira, o agricultor recorreu ao
crédito rural para a compra de novos insumos e maquinários necessários (se não
obrigatórios) para o novo padrão produtivo agrícola e para a submissão, assim, do
campo à cidade.
Assim, continua Martine (apud Mondardo, 2011), o agricultor ficou preso
aos grandes bancos de financiamento, que na maioria das vezes cobravam taxas de
juros elevadas. Portanto, o agricultor se viu endividado e "forçado" a vender sua
terra, pois não conseguiu mais pagar a referente dívida adquirida, resultando na sua
migração.
Desse modo, Mondardo (2011, p. 18) afirma que “[...] tais empréstimos,
antes de constituírem uma solução, apresentaram-se como problema, impedindo até
mesmo a permanência (pelo endividamento) no campo”.
Em 1990, Feres (1990) alertara sobre o processo de endividamento
através das contas assumidas e da concentração das propriedades rurais no
Sudoeste paranaense:
Notamos que sobre os menores extratos [de áreas] pairam as maiores
incertezas econômicas, influenciando diretamente na venda maciça de mini
e pequenas propriedades. A política agrícola distorcida, voltada aos
interesses das culturas de larga escala em detrimento das culturas de
subsistência, vem favorecendo para que isso ocorra (...) Muitos mini e
pequenos produtores tiveram que entregar o seu único meio de produção –
a terra – para custear despesas assumidas. A expressiva valorização das
terras estimula aos grandes grupos econômicos e à burguesia urbana e
rural à compra de terras, como um bom negócio. Com isso muitas mini e
pequenas propriedades foram incorporadas às médias e grandes
propriedades já existentes (FERES, 1990, p. 555).
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Verifica-se que as novas técnicas e tecnologias implementadas por meio
de uma nova racionalidade econômica e política desencadearam transformações
substanciais na relação do homem com a terra, resultando num processo seletivo e
excludente daqueles pequenos proprietários que conseguiram se manter na terra e
daqueles agricultores que não conseguiram e optaram por se transferir para a
cidade. É o que Mondardo (2011) chamou de “darwinismo social”, ao afirmar que:
[...] a modernização da agricultura foi um processo seletivo e excludente na
medida em que impossibilitou muitas pessoas de continuarem no campo,
impondo um processo de "darwinismo social", pois "só os mais fortes
sobreviveram" no campo; diríamos, no entanto, que só os mais abastados e
com condição de se modernizarem sobreviveram e/ou conseguiram se
"adaptar" ao novo processo produtivo e a um novo modo de vida no campo
ligado à modernização.

Cientes destes fenômenos que vinham influenciando a agricultura
brasileira, o Governo Federal lançou no ano 1995 o PRONAF, que nascia com o
objetivo principal de promover o desenvolvimento sustentável no meio rural, cujas
principais características são abordadas na sequência.

2.3 Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF)

2.3.1. Origem do PRONAF

De acordo com Guanziroli (2006), o PRONAF surgiu numa época (1995)
em que o elevado custo e a escassez de crédito eram apontados como os
problemas principais enfrentados pelos agricultores, em particular os familiares.
Para Azevedo e Pessoa (2011), o PRONAF é uma das maiores
evidências da mudança de enfoque no processo de implementação de políticas
públicas para o espaço rural brasileiro, resultante da organização e mobilização de
uma parte dos agricultores, somada à contribuição de estudos desenvolvidos pelo
INCRA.
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Neste limiar de entendimento, Mattei (2004, p. 1) afirma que:
[...] dois fatores foram decisivos para mudar o curso da história. Por um
lado, as reivindicações dos trabalhadores rurais, que começaram a ter voz
já na Constituição de 1988 e ganharam destaques nas famosas "Jornadas
Nacionais de Luta" da primeira metade da década de 90, ocuparam
definitivamente a agenda pública para o meio rural. Por outro, os estudos
realizados conjuntamente pela FAO e INCRA, definem com maior precisão
conceitual a agricultura familiar e, mais ainda, estabelecem um conjunto de
diretrizes que deveriam nortear a formulação de políticas para esse
segmento específico. Sabe-se que esse estudo serviu de base para as
primeiras formulações do PRONAF.

Assim foi que em 28 de junho de 1996 o Governo Federal editou o
Decreto n° 1.946, fazendo nascer o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), cujas principais ações estão previstas no §2º do art.
2º do referido Decreto:
Art. 2º [...]
§2° - Melhoramento da qualidade de vida, aprimoramento das tecnologias
produtivas via estímulos à pesquisa, desenvolvimento e difusão de técnicas
adequadas à agricultura familiar, capacitação visando novos padrões
tecnológicos e gerenciais, participação dos agricultores familiares e de seus
representantes nas decisões e iniciativas do Programa.

Assevera Guanziroli (2006) que desde o início a quase totalidade dos
subprogramas do PRONAF adotou uma política de remuneração bastante branda e
com alto percentual de subsídio.
Segundo ele, o argumento central era que os produtores familiares,
descapitalizados e com baixa produtividade, não estariam em condições de tomar
recursos a taxas de mercado para realizar os investimentos em modernização e
elevação da produtividade, porquanto, ao menos na etapa inicial do processo de
acumulação, seus investimentos não seriam rentáveis nem viáveis se avaliados pela
taxa de juros de mercado, bem como seus rendimentos também não seriam
compatíveis nem suficientes para reembolsar empréstimos tomados em condições
comerciais.

2.3.2. Objetivos do PRONAF
De acordo com o Art. 2º, §2º, do Decreto n° 1.946/96, o PRONAF orientase pelas seguintes diretrizes:
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Art. 2° O PRONAF assenta-se na estratégia da parceria entre os Governos
Municipais, Estaduais e Federal, a iniciativa privada e os agricultores
familiares e suas organizações.
§1º - [...]
§ 2° As ações do Programa orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes:
a) melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar,
mediante promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada,
aumento de sua capacidade produtiva e abertura de novas oportunidades
de emprego e renda,
b) proporcionar o aprimoramento das tecnologias empregadas, mediante
estímulos à pesquisa, desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas à
agricultura familiar, com vistas ao aumento da produtividade do trabalho
agrícola, conjugado com a proteção do meio ambiente;
c) fomentar o aprimoramento profissional do agricultor familiar,
proporcionando-lhe novos padrões tecnológicos e gerenciais;
d) adequar e implantar a infraestrutura física e social necessária ao melhor
desempenho produtivo dos agricultores familiares, fortalecendo os serviços
de apoio à implementação de seus projetos, à obtenção de financiamento
em volume suficiente e oportuno dentro do calendário agrícola e o seu
acesso e permanência no mercado, em condições competitivas;
e) atuar em função das demandas estabelecidas nos níveis municipal,
estadual e federal pelos agricultores familiares e suas organizações;
f) agilizar os processos administrativos, de modo a permitir que os
benefícios proporcionados pelo Programa sejam rapidamente absorvidos
pelos agricultores familiares e suas organizações;
g) buscar a participação dos agricultores familiares e de seus
representantes nas decisões e iniciativas do Programa;
h) promover parcerias entre os poderes públicos e o setor privado para o
desenvolvimento das ações previstas, como forma de se obter apoio e
fomentar processos autenticamente participativos e descentralizados;
i) estimular e potencializar as experiências de desenvolvimento, que estejam
sendo executadas pelos agricultores familiares e suas organizações, nas
áreas de educação, formação, pesquisas e produção, entre outras.

Visando alcançar estes objetivos, segundo Schneider (et al, 2004, p. 24),
o PRONAF apresenta quatro grandes linhas de atuação, quais sejam:
a) Crédito de custeio e investimento destinado às atividades produtivas
rurais; b) Financiamento de infraestrutura e serviços a municípios de todas
as regiões do país, cuja economia dependa fundamentalmente das
unidades agrícolas familiares; c) Capacitação e profissionalização dos
agricultores familiares através de cursos e treinamentos aos agricultores,
conselheiros municipais e equipes técnicas responsáveis pela
implementação de políticas de desenvolvimento rural; d) Financiamento da
pesquisa e extensão rural visando a geração e transferência de tecnologias
para os agricultores familiares.

Em face disso, Schneider (et al, 2004) enfatiza que se pode extrair quatro
grandes objetivos que traduzem os propósitos do Programa, consistentes de: ajustar
as políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores familiares; viabilizar
a infraestrutura necessária à melhoria do desempenho produtivo dos agricultores
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familiares; elevar o nível de profissionalização dos agricultores familiares através do
acesso aos novos padrões de tecnologia e de gestão social; estimular o acesso
desses agricultores aos mercados de insumos e produtos.

2.3.3. Público alvo do PRONAF
Conforme se constata do art. 1º do Decreto n° 1.946/96, o PRONAF
atende especificamente os agricultores familiares, sendo premente defini-los e
caracterizá-los.
Primeiramente, é necessário citar o estudo resultante de um convênio de
cooperação técnica entre a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura (FAO) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
o qual definiu a agricultura familiar a partir de três características centrais, que são
elas:
a) a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados são
feitos por indivíduos que mantém entre si laços de sangue ou casamento; b)
a maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família;
c) a propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da terra)
pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em
caso de falecimento ou aposentadoria dos responsáveis pela unidade
produtiva (INCRA/FAO, 1996, p. 4).

Pode-se afirmar que o referido estudo inspirou o conceito legal de
agricultor familiar, que foi estabelecido pela Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006,
que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, definindo como agricultor familiar
aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos
seguintes requisitos:
Art. 3º - [...]
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos
fiscais;
II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida
pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
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De acordo com Altafin (2010), a delimitação legal do conceito de agricultor
familiar combina como critérios o tamanho da propriedade, predominância familiar da
mão de obra e da renda, e gestão familiar da unidade produtiva. Portanto, segundo
ela, tal delimitação, como não poderia deixar de ser, é abrangente o suficiente para
incluir a diversidade de situações existentes no país.
Estabelecido o conceito de agricultor familiar, necessário se faz abordar
os requisitos objetivos que o interessado deve preencher para ser beneficiário do
PRONAF, os quais constam da Seção 2 do Manual de Crédito Rural (MCR), com
redação dada pela Resolução n° 4.107, expedida pelo Conselho Monetário Nacional
em 28 de junho de 2012.
De acordo com essa norma e com informações constantes do site do
Banco Central do Brasil, são beneficiários do PRONAF as pessoas que compõem as
unidades familiares de produção rural e que comprovem seu enquadramento,
mediante apresentação da Declaração de Aptidão ao Programa (DAP), em um dos
seguintes grupos:

2.3.3.1 Grupo "A"
Compreende os agricultores familiares assentados pelo Programa
Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou beneficiários do Programa Nacional de
Crédito Fundiário (PNCF) que não foram contemplados com operação de
investimento sob a égide do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária
(Procera) ou que ainda não foram contemplados com o limite do crédito de
investimento para estruturação no âmbito do PRONAF;
Além disso, estão incluídos os agricultores familiares reassentados em
função

da

construção

de

barragens

para

aproveitamento

hidroelétrico

e

abastecimento de água em projetos de reassentamento, desde que observado o
disposto na Lei 4.504/64.

2.3.3.2 Grupo "B"
O grupo “B” compreende os agricultores familiares que atendam
cumulativamente as seguintes condições:
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a) explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou
parceiro;
b) residam na propriedade ou em local próximo;
c) não disponham, a qualquer título, de área superior a quatro módulos fiscais,
quantificados segundo a legislação em vigor;
d) obtenham, no mínimo, 30% da renda familiar da exploração agropecuária e não
agropecuária do estabelecimento;
e) tenham o trabalho familiar como base na exploração do estabelecimento;
f) tenham obtido renda bruta familiar nos últimos doze meses que antecedem a
solicitação da DAP, incluída a renda proveniente de atividades desenvolvidas no
estabelecimento e fora dele, por qualquer componente da família, de até 6 mil reais ,
excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de
atividades rurais.

2.3.3.3 Grupo "A/C"
Abrange os agricultores familiares assentados pelo PNRA ou beneficiários
do PNCF que:
a) apresentem DAP para o Grupo "A/C", fornecida pelo Incra para os beneficiários
do PNRA ou pela Unidade Técnica Estadual ou Regional (UTE/UTR) para os
beneficiados pelo PNCF;
b) já tenham contratado a primeira operação no Grupo "A";
c) não tenham contraído financiamento de custeio, exceto no Grupo "A/C".

2.3.3.4 Demais beneficiários
São também beneficiários e se enquadram como agricultores familiares
do PRONAF, exceto nos grupos "A" e "A/C", desde que tenham obtido renda bruta
familiar nos últimos doze meses que antecedem a solicitação da DAP de até cento e
dez mil reais, incluída a renda proveniente de atividades desenvolvidas no
estabelecimento e fora dele, por qualquer componente da família, excluídos os
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benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais e
não mantenham mais que dois empregados permanentes:
a) pescadores artesanais que se dediquem à pesca artesanal, com fins comerciais,
explorando a atividade como autônomos, com meios de produção próprios ou em
regime de parceria com outros pescadores igualmente artesanais;
b) extrativistas que se dediquem à exploração extrativista ecologicamente
sustentável;
c) silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo
sustentável daqueles ambientes;
d) aquicultores, maricultores e piscicultores que se dediquem ao cultivo de
organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida e que
explorem área não superior a dois hectares de lâmina d'água ou ocupem até 500 m³
(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanquerede;
e) comunidades quilombolas que pratiquem atividades produtivas agrícolas e/ou não
agrícolas e de beneficiamento e comercialização de produtos;
f) povos indígenas que pratiquem atividades produtivas agrícolas e/ou não agrícolas
e de beneficiamento e comercialização de seus produtos;
g) agricultores familiares que se dediquem à criação ou ao manejo de animais
silvestres para fins comerciais, conforme legislação vigente.

2.3.4. Linhas de Crédito do PRONAF
Os créditos do PRONAF podem se destinar ao custeio e investimentos de
empreendimentos agrícolas, cujas principais características são abordadas na
sequência:

2.3.4.1 Créditos de Custeio
De acordo com o art. 2º da Seção 3 do Capítulo 10 do Manual de Crédito
Rural, com redação dada pela Resolução n° 4.107, expedida pelo Conselho
Monetário Nacional em 28 de junho de 2012, os créditos de custeio se destinam a
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financiar atividades agropecuárias e não agropecuárias, de beneficiamento ou de
industrialização da produção própria ou de terceiros enquadrados no PRONAF, de
acordo com projetos específicos ou propostas de financiamento.
As taxas de juros estão definidas no art. 2º da Seção 4 do Manual de
Crédito Rural:
2 - Os créditos de custeio sujeitam-se às seguintes condições:
a) taxa efetiva de juros de 1,5% a.a. (um inteiro e cinco décimos por cento
ao ano) para uma ou mais operações de custeio que, somadas, atinjam
valor de até R$10.000,00 (dez mil reais) por mutuário em cada safra;
b) taxa efetiva de juros de 3% a.a. (três por cento ao ano) para uma ou mais
operações de custeio que, somadas, atinjam valor acima de R$10.000,00
(dez mil reais) até R$20.000,00 (vinte mil reais) por mutuário em cada safra;
c) taxa efetiva de juros de 4% a.a. (quatro por cento ao ano) para uma ou
mais operações de custeio que, somadas, atinjam valor acima de R$
20.000,00 (vinte mil reais) até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por mutuário
em cada safra;

Os prazos de reembolso dos créditos de Custeio estão definidos no art. 6º
do Manual de Crédito Rural, podendo ser sintetizados da seguinte maneira:
a) custeio agrícola: até 3 (três) anos para as culturas de açafrão e palmeira real
(palmito); até 2 (dois) anos para as culturas bianuais; até 1 (um) ano para as demais
culturas;
b) custeio pecuário: para aquicultura: até 2 (dois) anos, conforme o ciclo produtivo de
cada espécie contido no plano, proposta ou projeto; para as demais atividades até 1
(um) ano.
É importante destacar que, segundo o art. 7º do Manual de Crédito Rural,
o vencimento dos créditos de custeio agrícola deve ser fixado por prazo não superior
a 90 (noventa) dias após data da colheita, sendo que o vencimento dos créditos de
custeio relacionados à pesca artesanal deve ser fixado por prazo de até 185 (cento e
oitenta e cinco) dias após o fim do período de defeso da espécie alvo.
Cumpre ressaltar, também, que existe também linha específica de custeio
para Agroindústria Familiar, conforme seção 11 do Capítulo 10 do Manual de Crédito
Rural (MCR).

2.3.4.2 Créditos de Investimento
De acordo com o art. 3º da Seção 3 do Capítulo 10 do Manual de Crédito
Rural, com redação dada pela Resolução n° 4.107, expedida pelo Conselho
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Monetário Nacional em 28 de junho de 2012, os créditos de investimento se
destinam a financiar atividades agropecuárias ou não agropecuárias, para
implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento,
industrialização e de serviços, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias
rurais próximas, de acordo com projetos específicos.
No Capítulo 10 do Manual de Crédito Rural, estão previstas seis seções
que tratam sobre variadas linhas de créditos de investimento. São elas:
a) Seção 5 – Créditos de Investimento (PRONAF Mais Alimentos);
b) Seção 6 – Crédito de Investimento para Agregação de Renda (PRONAF
Agroindústria);
c) Seção 7 – Crédito de Investimento para Sistemas Agroflorestais (PRONAF
Floresta);
d) Seção 8 – Crédito de Investimento para Convivência com o Semiárido (PRONAF
Semiárido);
e) Seção 9 – Crédito de Investimento para Mulheres (PRONAF Mulher);
f) Seção 10 – Crédito de Investimento para Jovens (PRONAF Jovem);
g) Seção 14 – Crédito de Investimento para Agroecologia (PRONAF Agroecologia).
O Manual de Crédito Rural contém algumas condições básicas para
acessar as linhas de PRONAF investimento. A principal delas é que os créditos de
investimento devem ser concedidos mediante apresentação de projeto técnico, o
qual poderá ser substituído, a critério da instituição financeira, por proposta
simplificada de crédito, desde que as inversões programadas envolvam técnicas
simples e bem assimiladas pelos agricultores da região ou se trate de crédito
destinado à ampliação dos investimentos já financiados.
Além disso, imperioso se faz destacar que os créditos de investimento
estão restritos à cobertura de itens relacionados com a atividade produtiva ou de
serviços e destinados a promover o aumento da produtividade e da renda do
agricultor familiar ou economia dos custos de produção, sendo passível de
financiamento a aquisição de equipamentos e programas de informática voltados
para

melhoria

da

gestão

dos

empreendimentos

rurais

e

das

unidades

agroindustriais, mediante indicação em projeto técnico.
De acordo com o Manual de Recuperação de Crédito, as taxas de juros
praticadas são as seguintes:
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a) taxa efetiva de juros de 1% a.a. para uma ou mais operações que, somadas ao
saldo devedor dos financiamentos "em ser", não excedam dez mil reais por
mutuário;
b) taxa efetiva de juros de 2% a.a. para uma ou mais operações que, somadas ao
saldo devedor dos financiamentos "em ser", superem dez mil reais e não excedam
vinte mil por mutuário;
c) taxa efetiva de juros de 4% a.a. para uma ou mais operações que, somadas ao
saldo devedor dos financiamentos "em ser", superem vinte mil reais e não excedam
cinquenta mil reais por mutuário;
d) sempre que o mutuário contratar nova operação de investimento que, somada aos
saldos devedores dos financiamentos "em ser" nessa finalidade, ultrapasse o limite
de enquadramento da operação anterior, conforme definido nas alíneas anteriores, o
novo financiamento terá os encargos previstos na alínea correspondente ao
somatório do saldo devedor dos financiamentos "em ser" com o valor da nova
proposta;
e) para operações coletivas, a taxa efetiva de juros será de 4% a.a (quatro por cento
ao ano).
Com relação ao prazo para reembolso, o Manual de Crédito Rural
estabelece que este é de até oito anos, incluídos até três anos de carência.
Observa-se que o prazo de carência poderá ser ampliado para até cinco anos,
quando a atividade assistida requerer esse prazo e o projeto técnico ou a proposta
de crédito comprovar a sua necessidade.
E é assim para atender às necessidades deste agricultor familiar que o
Programa fora criado e que, no entender de Guanziroli (2006), referida política
pública tem alcançado seus objetivos, ao afirmar que o aparecimento do PRONAF
marca um momento singular na história agrária brasileira, pois pela primeira vez
existe um programa comprometido com o apoio ao setor, que até o começo dos
anos 1990, erroneamente se identificava como sendo o dos “pequenos produtores”,
o qual, em verdade, é responsável por nada menos que 38% do valor bruto da
agropecuária nacional e por 57,1% no âmbito da região sul do país, empregando
aproximadamente 83% da mão de obra ocupada nas atividades agropecuárias.
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3 SISTEMA CRESOL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO

No presente capítulo serão abordados relevantes aspectos acerca do
cooperativismo de crédito, bem como serão analisados a origem, missão e valores,
princípios, estrutura, área de abrangência, produtos e serviços do sistema Cresol de
cooperativas de crédito, analisando-se ainda suas relações com o Banco Central do
Brasil (BACEN), o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES) e o Banco
do Brasil.

3.1 Análise sobre o Cooperativismo de Crédito no Brasil
De acordo com Burigo (2010), desde os tempos imemoriais era comum
recorrer à livre associação e a solidariedade para desenvolver empreendimentos de
interesse comum, sendo que o cooperativismo surgiu da necessidade de o homem
unir-se para solucionar os problemas comuns.
Costa (2007) assevera as primeiras experiências cooperativistas surgiram
no final do século XVIII e início do século XIX na Inglaterra, França, Alemanha e em
outros países da Europa como iniciativas contra as péssimas condições de vida dos
trabalhadores.
Neste sentido, Bulgarelli (1999) afirma que foi a partir do século XVIII que
essas tentativas lograram sucesso, com a criação das cooperativas, as quais se
desgarrando da ideia geral da simples cooperação, especificaram-se num tipo de
organização solidária, adquirindo características, de tal forma que o cooperativismo
se tornou um verdadeiro sistema sócio econômico.
Conforme Costa (2007), as mais antigas cooperativas de que se tem
notícia são: a cooperativa dos trabalhadores dos estaleiros Woolwinch e Chatham,
na Inglaterra (1760); a cooperativa de consumo dos tecelões de Fenwich, na Escócia
(1769); e cooperativa de consumo inglesa, a Oldhan Co-operative Supply Company
(1795).
Já no Brasil, as cooperativas surgiram no final do século XIX, consoante
ressalta Burigo (2010):
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No final do século XIX, as cooperativas já eram bem conhecidas no
continente europeu. No Brasil, as demonstrações formais do cooperativismo
só puderam ser registradas com o advento da República e da Constituição
de 1891. Até então, o associativismo era tão malvisto pelas autoridades que
a proibição das práticas cooperativas era oficial e estava inserida no texto
constitucional monarquista de 1824.

No mesmo sentido é a lição de Schroder (2005, p. 99):
As primeiras cooperativas de crédito foram organizadas na Europa, na
segunda metade do século XIX, principalmente na Alemanha e na Itália. No
Brasil, o cooperativismo de crédito surgiu no princípio do século XX, trazido
por imigrantes alemães e italianos que, na tentativa de resolver seus
problemas de crédito, produção e consumo, implantaram o sistema de
crédito cooperativo nos moldes daquelas organizações comunitárias que
existiam em suas cidades e vilas de origem. A primeira cooperativa fundada
foi do tipo Raiffeisen na serra gaúcha. A partir dessa iniciativa, outras
organizações do mesmo tipo foram criadas no Estado do Rio Grande do Sul
e, mais tarde, com a colonização do Oeste catarinense, o cooperativismo de
crédito ultrapassou as fronteiras gaúchas e foi para o estado de Santa
Catarina. Desde a sua origem até meados da década de sessenta, as
cooperativas de crédito demonstraram grande capacidade de
desenvolvimento, tornando-se, inclusive, uma das principais fontes de
sustentação financeira da agricultura de muitos municípios onde estiveram
mais fortalecidas.

Convém citar, neste aspecto, a lição de Polonio (1999, p. 54) acerca dos
primeiros instrumentos legais que previram a possibilidade de constituição de
Cooperativas:
No Brasil as cooperativas deram inicio em 06 (seis) de janeiro de 1903 pelo
Decreto nº 979 que regula a classe dos sindicatos e cooperativas rurais e
de consumo, antes em 1890, existiam movimentos formados pelos militares,
mas não vigoraram, posteriormente em 05 de janeiro de 1907 pelo Decreto
n º 1.637 , este então instituíram formas de constituição as cooperativas,
vinte anos mais tarde em 1932 com o Decreto n º 22.239 formou-se o marco
do cooperativismo no Brasil, dando formalização legal as cooperativas, o
qual era denominado “o estatuto do cooperativismo”. No ano seguinte este
Decreto foi substituído pelo Decreto n º 23.611.

Continua Polonio (1999) afirmando que em 1964 destacam-se três
legislações que tratam sobre cooperativas, quais sejam: lei n° 4.380 que versa sobre
as cooperativas habitacionais; a lei n° 4.504 que versa sobre a cooperativa integral
de reforma agrária; e n° 4.595, que versa sobre as cooperativa de crédito. Segundo
ele, ainda, em 1966 apropriou-se o regime jurídico das cooperativas e, finalmente,
em 16 de Dezembro 1971 foi promulgado o estatuto geral do cooperativismo pela lei
n° 5.764, na qual se define a Política Nacional do Cooperativismo e institui o regime
jurídico das Cooperativas, sendo que referida Lei se encontra em pleno vigor até a
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presente data.
Em 1988, a Constituição Federal no seu art. 5º, XVIII, autorizou aos
cidadãos brasileiros a iniciativa de constituição de associação (Cooperativas), sem
intervenção Estatal.
Em 2009, foi editada a Lei Complementar n° 130, que trouxe importantes
inovações especificamente às Cooperativas de Crédito, tais como:
a) Previsão de duração do mandato dos membros do conselho fiscal de três anos
(art. 6º da LC 130/2009);
b) Possibilidade de prestação de serviços de natureza financeira e afins também aos
não associados (art. 2º, §2º, da LC 130/2009);
c) Possibilidade de restituição parcial de cotas do capital (art. 10 da LC 130/2009);
d) Possibilidade de implantação do regime de cogestão pela Cooperativa Central em
face das suas singulares (art. 16 da LC 130/2009);
e) Possibilidade de acesso de informações sigilosas das cooperativas singulares
pelas centrais ou outros órgãos constituídos pelo segmento sem que referida prática
implique quebra de sigilo bancário;
f) Possibilidade de realizar a Assembleia Geral Ordinária durante os quatro primeiros
meses do ano (Art. 17 da LC 130/2009).

3.2 Conceito, características e natureza jurídica
A Lei n° 5.764/71, em seu artigo 3º, contempla um conceito jurídico de
Cooperativa:
Art. 3º. Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o
exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de
lucro.

Sobre o conceito e as principais características das cooperativas,
Domingues et al (2002, p. 52) afirma que:
Nas cooperativas a adesão é voluntária, a sociedade não passa a existir na
praxe em função de um contrato e sim por força e desejo de um grupo de
pessoas em formar uma instituição, que em proveito comum, sem objetivo
de lucro, venha melhorar a atividade dentro do gênero social a que tenha o
grupo de pessoas optado; a soberania da sociedade está no voto.

33

No mesmo sentido, Schardong (2002) ressalta que as Cooperativas de
Crédito são sociedades de pessoas com forma e natureza próprias, de natureza civil,
não sujeitas a falência e constituídas para prestar serviços aos associados.
O mesmo autor afirma que as Cooperativas de Crédito são dotadas das
seguintes características:
a) adesão voluntária;
b) variabilidade de capital, representado por quotas-partes;
c) limitação do número de quotas-parte do capital para cada associado;
d) inacessibilidade das quotas partes de capital a terceiros, estranhos à
sociedade;
e) singularidade de voto;
f) quorum para o funcionamento e deliberação da assembleia geral baseado
no número de associados e não no capital social;
g) retorno das sobras do exercício proporcionalmente às operações
realizadas pelo associado;
h) indivisibilidade do fundo de reserva;
i) neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
j) área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião,
controle, operações e prestação de serviços. (SCHARDONG, 2002, p. 85)

Quanto à natureza jurídica, o mesmo autor enfatiza que consiste em ser
uma sociedade auxiliar, de caráter institucional, a qual existe apenas para prestar
serviços aos seus associados, independentemente da ideia de, como pessoa
jurídica, obter vantagens para si em detrimento do cooperado, este investido na
dupla qualidade: de associado e usuário dos serviços cooperativos.

3.3 Ato cooperativo
Schardong (2002) afirma que os negócios jurídicos internos, que são os
negócios-fim das sociedades cooperativas são figuras atípicas que o direito pátrio as
designa pelo nome genérico de atos cooperativos.
Neste sentido, é importante mencionar que o art. 79 da Lei nº 5.764/71
define o ato cooperativo da seguinte maneira:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
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Diante deste conceito legal, Schardong (2002) assevera que a definição
deve ser sempre analisada a partir do caso concreto, objetivando sempre identificar
se o ato cooperativo adquire o conteúdo interno de negócio-fim, praticado entre a
cooperativa e o seu associado, sendo possível citar como exemplo das cooperativas
de crédito o empréstimo de dinheiro.

3.4 Principais diferenças entre as Cooperativas de Crédito e os Bancos
Ainda que integrem o Sistema Financeiro Nacional (art. 192, caput, da
Constituição Federal), subordinando-se às disposições da Lei n° 4.595/94 e sofrendo
em função disso as ingerências do Banco Central do Brasil, as Cooperativas de
Crédito não se equiparam aos Bancos.
Isto porque o objeto social das Cooperativas de Crédito consiste na
movimentação financeira para e em benefício de seus associados, facultando a
estes o acesso a melhores condições de crédito, no segmento a que se dedicam.
Transcrevendo-se as palavras da ilustre desembargadora do TRT9, Dra.
Sueli Gil El-Rafihi, proferidas no julgamento dos autos n° 24-04-2012 , “enquanto as
instituições financeiras visam à obtenção de lucro, as cooperativas de crédito atuam
no âmbito do interesse comum dos seus afiliados, com a finalidade precípua de
promover a cooperação entre eles”.
É esta, pois, a finalidade precípua, a par das peculiaridades inerentes à
forma societária adotada, que permite reconhecer a natureza jurídica própria da
Cooperativa de Crédito, afastando a qualidade de instituição financeira bancária.
Neste viés, vale lembrar as principais diferenças entre as Cooperativas de
Crédito e os Bancos, conforme prevista na legislação específica de cada uma:
a) os Bancos são sociedades de capital, as cooperativas de crédito são sociedades
de pessoas;
b) nos Bancos, o poder é exercido na proporção do número de ações, nas
Cooperativas de Crédito cada associado tem peso de um voto;
c) nos Bancos, o usuário não exerce qualquer influência da definição do preço dos
produtos, nas Cooperativas o dono é o próprio usuário (cooperativado);
d) os Bancos têm propósitos mercantilistas, nas Cooperativas a mercancia não é
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cogitada (art. 79, parágrafo único, da Lei n.º 5.764-71);
e) nos Bancos, a remuneração das operações e dos serviços não tem parâmetrolimite, nas Cooperativas o preço das operações e dos serviços visa à cobertura dos
custos (taxa de administração);
f) os Bancos não têm vínculo com a comunidade e o público alvo, enquanto que as
Cooperativas estão comprometidas com as comunidades e os usuários;
g) os Bancos visam lucro por excelência, enquanto que as Cooperativas o excluem
de seu objeto por expressa previsão do art. 3º da Lei n.º 5.764-71;
h) nos Bancos, o resultado é de poucos donos, nas Cooperativas, o excedente
(sobras) é distribuído entre todos (usuários) - na proporção das operações
individuais, reduzindo ainda mais o preço final pago pelos cooperados;
i) no plano societário, os Bancos são regulados pela Lei das Sociedades Anônimas,
enquanto as Cooperativas são reguladas pela Lei Cooperativista (Lei n.º 5.764-71);
j) os Bancos, no geral, são administrados por poucos executivos, enquanto que a
Cooperativa Reclamada é administrada por um Conselho de Administração
composto exclusivamente por agricultores familiares, cujas atividades são
fiscalizadas por um Conselho Fiscal também composto por agricultores familiares.
A par disso, cumpre destacar que a própria Lei n° 5.764/71, parágrafo
único do art. 5º, proíbe expressamente o uso da expressão “banco” pelas
cooperativas de crédito. Vejamos:
Art. 5° As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer
gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito
exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão "cooperativa"
em sua denominação.
Parágrafo único. É vedado às cooperativas o uso da expressão "Banco".

Assim, resta claro que as cooperativas não podem ser confundidas com
os bancos, pois evidentes as diferenças entre referidos tipos jurídicos de
sociedades.

3.5 BACEN e cooperativas de crédito
De acordo com o art. 9º da Lei nº 4.595/64, “compete ao Banco Central da
República do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela
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legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional”.
Dentre as atribuições privativas constantes do art. 10 da Lei nº 4.595/64 estão
“exercer o controle do crédito sob todas as suas formas”, “exercer a fiscalização das
instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas” e “conceder autorização às
instituições financeiras, a fim de que possam: funcionar no País; instalar ou transferir suas
sedes, ou dependências, inclusive no exterior; ser transformadas, fundidas, incorporadas ou
encampadas; [...] alterar seus estatutos”.
Além disso, por expressa previsão do art. 10, incido XI, da Lei nº 4.595/64, o
BACEN possui competência privativa para “estabelecer condições para a posse e para o
exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, assim
como para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e semelhantes,
segundo normas que forem expedidas pelo Conselho Monetário Nacional”.

Diante disso, Domingues (2002) reconhece que as cooperativas de
crédito necessitam de autorização para funcionar expedida pelo Banco Central do
Brasil (BACEN), na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional,
consoante se observa das suas próprias palavras:
Ao mesmo tempo, este gênero de cooperativa tem sua autorização para
funcionar dentro da política do Sistema Financeiro Nacional. Depende de
órgão governamental, (à exceção de outros gêneros) no caso, o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, para proceder à
regulamentação, quanto à autorização de funcionamento como instituição
financeira não bancária [...].

E, segundo Domingues (2002) o papel do BACEN não se limita a apenas
autorizar o funcionamento das cooperativas de crédito, uma vez que referida
Autarquia possui atribuições para criar regras acerca do funcionamento das
cooperativas de crédito, podendo supervisionar e fiscalizar as suas atividades,
podendo nelas intervir em caso de ser identificada alguma irregularidade.

3.6 História do Sistema Cresol
Conforme afirma Basso (2010), o sistema Cresol representa uma
inovação dos agricultores familiares, que surgiu em meados dos anos 1990, após
um período de mais de 10 anos de intensas lutas socais e da incessante busca por
novas iniciativas para aliviar a crise que este período representou para os
agricultores familiares.
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De acordo com Coloniese, Lourenci e Rodrigues (2010):
O embrião desta nova proposta surge da experiência dos Fundos de Crédito
Rotativo, que desde 1989 era desenvolvido na região Sudoeste do Paraná,
fruto de convenio entre a Misereor, organização religiosa da Alemanha, e a
Associação de Estudos, Orientação e Assistencia Rural – Assessoar,
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 (Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil) e o MST
(Movimento Sem Terra). Por meio deste fundo eram financiados pequenos
investimentos junto a diversos grupos informais de agricultores familiares da
região.

Havia, na época, vários debates acerca do tipo societário que deveria
assumir a pessoa jurídica a ser criada pelos agricultores familiares. Por que, então,
agricultores familiares decidiram constituir um sistema de Cooperativas de Crédito e
não um sistema bancário? Schroder (2005) afirma que existem duas razões que
explicam as vantagem das cooperativas de crédito em relação à rede bancária.
Segundo a autora acima citada, a primeira razão diz respeito aos menores
custos operacionais que as cooperativas de crédito apresentam, por funcionarem em
escala menor do que os bancos, uma vez que constituem uma estrutura localizada,
ressaltando,

ainda,

que

as

cooperativas

do

Sistema

Cresol

atendem,

individualmente, pequenos grupos de municípios e de associados, demandando um
menor número de funcionários e uma estrutura física mais enxuta.
Schroder (2005) assevera que a segunda razão reside no fato de que as
cooperativas operam, de acordo com a legislação cooperativista, sem fins lucrativos,
devendo aplicar os recursos que captam no local em que atuam. Em função disso,
segundo a autora, é possível negociar as taxas de juros dos financiamentos em
patamares mais condizentes com a trajetória e o contexto socioeconômico de seus
associados, sendo que os juros cobrados além dos custos operacionais da
cooperativa retornam ao associado ao final do exercício contábil ou remuneram seu
capital social, quando incorporados ao patrimônio líquido da cooperativa. E a
indigitada autora concluiu que, por isso, pode-se afirmar que os associados de uma
cooperativa de crédito são, em última análise, os donos do dinheiro e
autofinanciadores.
Diante disso, decidiu-se que seria criado um sistema de cooperativas de
crédito partindo de cinco cooperativas singulares e uma Base de Serviços para
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centralizar as normatizações e contabilidade, reduzindo custos para as filiadas.
Foi assim que em 1995 foi solicitado ao Banco Central do Brasil (Bacen)
autorização para funcionamento da primeira Cooperativa de Crédito Rural com
interação Solidária – Cresol. Desse modo, surgiu no sudoeste do Paraná uma nova
proposta de cooperativismo e crédito rural, coordenado pelos agricultores familiares,
em parceria com outras entidades da agricultura familiar, articulando ações locais e
regionais.
Da constituição da primeira cooperativa até a sua abertura passaram-se
seis meses, sendo que no dia 10 de janeiro de 1996 foi inaugurada a primeira
Cresol, em Dois Vizinhos. No mês seguinte, foi inaugurada a Cresol Marmeleiro e
em seguida a Cresol Laranjeiras do Sul, Pinhão e Capanema, fechando o ano de
1996 com cinco cooperativas e 1.639 sócios, número bem superior aos 100 sócios
fundadores.
Neste contexto, cumpre destacar que o ano em que foi fundado o sistema
Cresol é o mesmo ano em que foi criado o PRONAF, consoante lembram Coloniese,
Lourenci e Rodrigues (2010, p. 3):
O ano de nascimento do Sistema Cresol é também o ano de criação do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF,
importante ferramenta para estruturação das cooperativas e das famílias
agricultoras, e em 1996 foi então realizado o primeiro convenio com o Banco
do Brasil e a liberação de mais de 710 contratos de PRONAF Custeio.
Foram realizadas ainda mais 1856 operações de crédito, onde as terras dos
diretores foram utilizadas como garantia dos financiamentos. E as
cooperativas chegaram ao final deste ano com saldo positivo. O acesso a
linha de crédito do PRONAF investimento se concretizou em 1997, com um
convenio assinado com o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo
Sul (BRDE).

Informações constantes do site da Central Cresol Baser denotam a
existência de vários acontecimentos que marcaram a história do sistema Cresol,
conforme linha cronológica transcrita abaixo:
a) 1995: Pelas dificuldades no acesso ao crédito rural e a partir da experiência do
FCR, foram criadas as cinco primeiras cooperativas: Dois Vizinhos, Marmeleiro,
Laranjeiras do Sul, Capanema, e Pinhão;
b) 1996: firmado o convenio com o Banco do Brasil, havendo a liberação de 710
contratos de PRONAF Custeio e a criação da primeira Base de Serviços;
c) 1997: firmado o primeiro convênio com o BRDE (Banco Regional do
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Desenvolvimento); firmada parceria com os sistemas de cooperativa de Crédito
Creserv e Crehnor; realização do primeiro curso de formação aos conselheiros
fiscais das cooperativas singulares.
d) 1998: realização do primeiro planejamento estratégico participativo; firmado
convênio com a ONG ACT, hoje denominada TRIAS42.
e) 1999: expansão para Santa Catarina e Rio Grande do Sul; firmado o primeiro
convenio com o BNDES para repasse de investimento e microcréditos.
f) 2000: criação do programa de Agentes Comunitários de Desenvolvimento e
Crédito; por orientação do Banco Central, a primeira base de serviços foi
transformada em uma Cooperativa Central de Crédito (Central Cresol Baser).
g) 2001: as primeiras Cooperativas Cresol completam cinco anos; firmados os
primeiros convênios com a Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) e o Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA).
h) 2002: o primeiro Presidente do sistema Cresol, Assis Miguel do Couto, foi eleito
Deputado Federal; intensificação dos processo de formação.
i) 2003: inaugurada a sede própria da Central Cresol Baser; criado o fórum das
Cooperativas da Economia Solidária, junto aos órgãos governamentais.
j) 2004: foram financiadas as primeiras moradias rurais através do programa
Habitasol; foi criada mais uma Central em Chapecó/SC, que passou a congregar
algumas cooperativas do Estado de Santa Catarina e todas as Cooperativas do
Estado do Rio Grande do Sul; a Cresol Central Baser se tornou agente financeiro do
BNDES.
k) 2005: foi constituído o INFOCOS (Instituto de Formação do Cooperativismo
Solidário); primeiro talonário de cheques próprio da Cresol.
l) 2006: as cooperativas Cresol completam 10 anos de existência; lançamento do
cartão cresol; realização do curso de cooperativismo.
m) 2007: constituição da CRESOLTEC (cooperativa de tecnologia); reconhecimento
no cenário latino americano, na área de microfinanças.
n) 2008: criação da Corretora de Seguros; início das aulas da primeira turma de pós
graduação.
o) 2009: criado o programa Cooperativa Escola de formação para diretores e
4

Conforme informações obtidas no site http://www.triasngo.org/who-we-are/, TRIAS é uma
organização de desenvolvimento belga ativo em doze países da África, América Latina e Ásia.
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colaboradores; o sistema Cresol atinge a marca de 80 mil cooperados.
p) 2010: Comemoração dos 15 anos do Sistema Cresol;

Encontro

do

Cooperativismo Solidário e da Agricultura Familiar realizado em parceria com a
Unicafes Paraná.
q) 2011: Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar pela Presidenta Dilma
Rousseff em Francisco Beltrão/PR.
r) 2012: o ano de 2012 foi instituído pela ONU como o ano internacional das
cooperativas; expansão para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Assim, nos seus dezessete anos de existência o Sistema Cresol
acumulou conquistas e superou muitos desafios para alcançar e continuar alcançado
o seu objetivo primordial, qual seja o fortalecimento da agricultura familiar.

3.7 Missão

Segundo Pereira (2010), a missão é a razão de ser de uma instituição, ou
seja, aquilo que orienta objetivos e estratégias institucionais, devendo ser posta em
termos claros, objetivos e entendida por todos da organização. Observe-se o que
referido autor afirma sobre o assunto:
Missão é a razão de ser da organização; representa o negócio em que ela
se encontra. É o papel desempenhado pela organização em seu negócio. A
Missão visa comunicar interna e externamente o propósito do seu negócio.
(PEREIRA, 2010, p. 81).

O sistema Cresol desenvolveu sua missão, bem como sua visão, valores
e princípios durante a elaboração do seu Planejamento Estratégico Participativo
(PEP), o qual foi realizado no ano de 2009 e contou com a participação de dirigentes
e colaboradores das três instâncias do Sistema: Cooperativas Singulares, Bases
Regionais e Central Baser.
Cabe citar, então, a missão do sistema cresol, que é “promover a inclusão
social da Agricultura Familiar através do acesso ao crédito, da poupança e da
apropriação do conhecimento, visando o desenvolvimento local e a sustentabilidade
institucional”.
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3.8 Visão
Sob o ponto de vista de Pereira (2010), visão é a imagem compartilhada
daquilo que os gestores querem que ela seja ou venha a ser no futuro, funcionando
como uma espécie de bússola que mostra direção na qual a organização está
caminhando, consoante indicam as suas próprias palavras:
A etapa seguinte é o estabelecimento da visão da organização. Ela funciona
como uma bússola, mostrando a direção na qual a organização está
caminhando. Além de apontar o caminho para o futuro, faz com que ela
queira chegar lá; e representa suas maiores esperanças e os seus mais
expressivos sonhos. A organização deve se centrar nos elementos
constitutivos da Visão e não perder tempo com aquilo que não interessa
(PEREIRA, 2010, p 88).

Cita-se, então, a visão do sistema Cresol, também resultante dos debates
havidos por ocasião do desenvolvimento do seu Planejamento Estratégico
Participativo: “crescer juntamente com nosso quadro social para que possamos
atender o maior número de famílias agricultoras, oferecendo crédito e acesso a
serviços financeiros na busca do desenvolvimento social”.

3.9 Valores e princípios

Segundo ensina Santos (2013), valor pode ser traduzido como um
conjunto de normas e princípios socioculturais aceitos ou mantidos por indivíduos,
classe ou sociedade. Afirma, ainda, a mesma autora que os valores correspondem
ao que é importante para a organização e devem ser considerados guias para o
comportamento no dia-a-dia.
Vejam-se, adiante, os valores que, durante o Planejamento Estratégico
Participativo, foram eleitos como norteadores do Sistema Cresol:
a) Excelência;
b) Ética;
c) Honestidade;
d) Transparência;
e) Responsabilidade social
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De maneira correlata aos valores, durante o Planejamento Estratégico
Participativo, foram eleitos seis princípios nos quais o Sistema Cresol deve pautar
suas ações:
a) Interação solidária;
b) Formação, capacitação e organização dos associados;
c) Descentralização das decisões;
d) Crescimento horizontal;
e) Democratização e profissionalização do crédito
f) Desenvolvimento social;
g) Sustentabilidade

3.10 Como se organiza o Sistema Cresol

Como sistema cooperativista que é, o sistema Cresol observa, no que se
refere à sua estrutura, as previsões constantes da Lei n° 5.764/64, a qual estabelece
em seu art. 6º a divisão das cooperativas em singulares, centrais e confederações:
Art. 6º - As sociedades cooperativas são consideradas:
I - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas
físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas
que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das
pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos;
II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de,
no mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir
associados individuais;
III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três)
federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de
diferentes modalidades.

O sistema Cresol é hoje composto por 79(setenta e nove) cooperativas
singulares, assim entendidas aquelas que atuam diretamente com o público alvo, ou
seja, os agricultores familiares, tendo como objetivo facilitar o acesso ao crédito rural
e a serviços financeiros, buscando a viabilização da Agricultura Familiar e
contribuindo para um projeto de desenvolvimento local sustentável. Referidas
cooperativas singulares estão distribuídas nos Estados do Paraná, Santa Catarina,
Minas Gerais e Espírito Santo, conforme será abordado no próximo item.
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Da união destas cooperativas singulares resultou a Central Cresol Baser,
criada no ano de 2000 por orientação do Banco Central do Brasil, a qual possui sede
na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, tendo como objetivo a
representação institucional do sistema e a prestação de serviços às singulares,
possuindo ações especializadas nas áreas de contabilidade, auditoria, ouvidoria,
informática, recursos humanos, etc.
A Central Cresol Baser, associou-se à Cresol Central de Chapecó e à
Cooperativa de Central de Crédito e Economia Solidária (Ecosol), às Cooperativas
de Crédito Rural CREHNOR, às Cooperativas de Crédito Rural do Nordeste
INTEGRAR, às Cooperativas de Crédito da Agricultura Familiar de Rondônia
(CREDITAG) e à Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar
(ASCOOB), formando a Confederação das Cooperativas Centrais de Crédito Rural
com Interação Solidária (CONFESOL), a qual tem a missão de representar
nacionalmente as cooperativas vinculadas ao movimento de agricultura rural com
interação solidária.
Dentre

os

grandes

projetos

da

CONFESOL

se

encontra

o

desenvolvimento de um software de informática destinado especificamente para as
Cooperativas de Crédito, o qual foi batizado de Colmeia e já se encontra em fase de
implantação nas cooperativas Cresol.
Além disso, integram a estrutura do sistema Cresol Baser as Bases
Regionais, que são cooperativas centrais de serviços, de caráter operacional,
agregando

cooperativas

singulares

por

proximidade,

as

quais

tem

a

responsabilidade de organizar e oferecer serviços de formação, informática,
assessoria jurídica, gestão e demais atividades relacionadas ao funcionamento das
cooperativas singulares.
Atualmente, existem dez Bases Regionais no sistema Cresol, a saber:
Cresol Base Sudoeste, Cresol Base Fronteira, Cresol Base Cataratas, Cresol Base
Centro Oeste, Cresol Base Metropolitana, Cresol Base Litoral, Cresol Base
Noroeste, Cresol Base Meio Oeste, Cresol Base Minas Gerais e Cresol Base
Espírito Santo.

3.11 Área de abrangência
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O Sistema Cresol Baser possui área de abrangência aprovada pelo
Banco Central em 358 (trezentos e cinquenta e oito) Municípios dos Estados de
Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo.
Nestes Municípios, existem 77 (setenta e sete) cooperativas singulares,
totalizando 177 (Cento e setenta e sete) unidades de atendimento, contando o
sistema Cresol com mais de 100 mil associados, segundo dados constantes do seu
Balanço Consolidado relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
Observem-se, na seguinte figura, os Municípios onde a Cresol possui
área de abrangência no Estado do Paraná:

Figura 03 - Área de Abrangência no Paraná
Fonte: Sítio www.cresol.com.br

Na seguinte figura, estão assinalados os Municípios onde a Cresol possui
área de abrangência no Estado de Santa Catarina:
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Figura 04 - Área de Abrangência em Santa Catarina
Fonte: Sítio www.cresol.com.br

Vejam-se, na figura abaixo, os Municípios onde a Cresol possui área de
atuação nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo:

Figura 05 - Área de Abrangência em Minas Gerais e Espírito Santo
Fonte: Sítio www.cresol.com.br
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3.12 Produtos e Serviços
O sistema Cresol disponibiliza aos seus associados variada gama de
produtos e serviços, consistentes de: empréstimos recursos próprios; empréstimos
de custeio e investimentos, com créditos oriundos do PRONAF; microcrédito; conta
corrente; poupança; seguros; habitação; cartão de crédito; talão de cheques;
pagamento a aposentados; recebimento de títulos; recarga de celulares; depósitos
de longo prazo; etc.
Dentre todos estes produtos e serviços destaca-se o microcrédito, linha
de crédito que se constitui por contratos de empréstimo cujo valor não ultrapassa R$
15.000,00 (quinze mil reais), operacionalizados por pequenos agricultores familiares.
Durante o mesmo período foram liberados 593 milhões de reais em microcrédito,
sendo que a grande maioria destes contratos teve valor de 0 a R$ 1.000,00 (mil
reais), consoante indica o seguinte gráfico:

Gráfico 01 - Contratos de Empréstimos Organizados Por Valor
Fonte: Sítio www.cresol.com.br

Em que pese isso, merece especial destaque o repasse de recursos do
Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), tanto na linha de custeio
quanto investimento, que durante o ano de 2012 a nível de sistema Cresol teve
recursos liberados na ordem de 487 milhões de reais, segundo dados constantes do
sítio da Central Cresol Baser.
Contribuiu sobremaneira para a formação destes números a parceria
havida com o BNDES, BRDE e Banco do Brasil, agentes financeiros que medem o
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desempenho do sistema Cresol com base no seu patrimônio, rating, auditorias e
capacidade gerencial, concedendo um limite de crédito à Central Baser que firma o
convênio com o agente mediante o aval solidário de todas as Cooperativas
Singulares.
E é assim, com a união de todas as cooperativas singulares via Central
Baser, que o sistema Cresol Baser se mostra forte, conseguindo angariar recursos
do PRONAF para repassar ao seu quadro social, buscando atingir sua missão de
promover a inclusão social através do acesso ao crédito, sendo um importante
implementador das políticas públicas do PRONAF nos municípios onde atua.
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4 ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DA CRESOL NA IMPLEMENTAÇÃO DO
PRONAF NOS MUNICÍPIOS DE FRANCISCO BELTRÃO, MANGUEIRINHA E
NOVA PRATA DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ

Nesta etapa do trabalho, será feita uma análise acerca da participação da
Cresol na implementação do PRONAF nos Municípios de Francisco Beltrão, Nova
Mangueirinha e Prata do Iguaçu, todos situados no sudoeste do Paraná.
Primeiramente, serão abordados o Produto Interno Bruto (PIB) total e o
Produto Interno Bruto (PIB) Agropecuário de cada um destes Municípios, com vistas
a analisar a sua evolução na última década, conforme dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Serão, também, comparadas a população total e a população rural de
cada um dos Municípios, tomando-se por Base as informações do Censo Rural de
2000 e 2010.
Na sequencia, passar-se-á a analisar dois indicadores macros de cada
uma das cooperativas sediadas nos Municípios em questão, com vistas a verificar a
evolução do número de sócios e capital de referência destas singulares.
Por derradeiro, serão analisados o montante de recursos do PRONAF
liberados em cada um dos Municípios, conforme divulgado pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), confrontando estes montantes com o total de
recursos liberados pelas Cooperativas Cresol, com vistas a apurar sua participação
no que se refere à implementação da Política Pública denominada PRONAF.

4.1 População urbana e população rural
Para a comparação entre a população urbana e rural de cada um dos três
Municípios objeto do presente estudo tomou-se como base os dados fornecidos
pelos dois últimos censos realizados pelo IBGE em 2000 e 2010, os quais constam
do portal na internet do Instituto.
O gráfico adiante contém os dados da população urbana e rural do
Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná:
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POPULAÇÃO URBANA
POPULAÇÃO RURAL

FRANCISCO BELTRÃO: POPULAÇÃO URBANA E RURAL
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Gráfico 02 - Francisco Beltrão: População Urbana e Rural

Da análise do referido gráfico, é possível constatar que a população
urbana de Francisco Beltrão aumentou de 54.831 para 67.449 habitantes do ano de
2000 a 2010, de modo que houve um acréscimo populacional de 12.618 pessoas,
equivalente a um aumento de 23% (Vinte e três por cento) da população urbana.
Por outro lado, a população rural diminuiu de 12.301 habitantes em 2000
para 11.494 habitantes em 2010, implicando um decréscimo populacional de 807
pessoas, equivalente a uma redução de 7% (sete por cento) da população rural.
Considerando-se os percentuais entre população urbana e rural, verificase que a população urbana representava 82% (oitenta e dois) por cento do total em
2000 aumentando para 85% (oitenta e cinco por cento) em 2010. Já a população
rural, que representava 18% (dezoito por cento) da população total em 2000 reduziu
para 15% (Quinze por cento) no ano de 2000.
Para a análise da população de Mangueirinha, Estado do Paraná,
observe-se o gráfico abaixo:
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MANGUEIRINHA: POPULAÇÃO URBANA E RURAL
12.000

11.310

10.000
8.654

8.394
8.000
6.450
6.000

4.000
64%

36%

49%

51%

2.000

0
2000

2010

Gráfico 03 - Mangueirinha: População Urbana e Rural

Analisando-se o gráfico acima, verifica-se que a população urbana de
Mangueirinha aumentou de 6.450 para 8.394 habitantes do ano de 2000 a 2010, o
que implica um acréscimo populacional de 1.944 pessoas, equivalente a um
aumento de 30%(trinta por cento) da população urbana.
Por outro lado, a população rural diminuiu de 11.310 habitantes em 2000
para 8.654 habitantes em 2010, tendo havido um decréscimo populacional de 2.656
pessoas, equivalente a uma redução de 23% (vinte e três por cento) da população
rural.
Considerando-se os percentuais entre população urbana e rural, verificase que a população urbana representava 36% (trinta e seis por cento) do total em
2000 aumentando para 49% (quarenta por cento) em 2010. Já a população rural,
que representava 64% (sessenta e quatro por cento) da população total em 2000
reduziu para 51% (cinquenta e um por cento) no ano de 2000.
O gráfico abaixo representa os dados da população urbana e rural do
Município de Nova Prata do Iguaçu, estado do Paraná:
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Gráfico 04 - Nova Prata do Iguaçu: População Urbana e Rural

O gráfico acima permite constatar que a população urbana de Nova Prata
do Iguaçu aumentou de 5.311 para 6.067 habitantes do ano de 2000 a 2010, o que
significa dizer que houve um incremento populacional de 756 pessoas, equivalente a
um aumento de 14%(quatorze por cento) da população urbana.
Por outro lado, a população rural diminuiu de 5.086 habitantes em 2000
para 4.310 habitantes em 2010, implicando uma redução populacional de 776
pessoas, equivalente a uma redução de 15% (quinze por cento) da população rural.
Considerando-se os percentuais entre população urbana e rural, verificase que a população urbana representava 51% (cinquenta e um por cento) do total
em 2000 aumentando para 58% (cinquenta e oito por cento) em 2010. Já a
população rural, que representava 49% (quarenta e nove por cento) da população
total em 2000 reduziu para 42% (quarenta e dois por cento) no ano de 2000.
Desse modo, analisando-se a população urbana e rural de cada um dos
três Municípios foi possível constatar que a população urbana de todos eles cresceu
ao passo que a população rural diminuiu, tanto em valores quanto em percentuais
entre uma e outra. Referida circunstância afeta diretamente o desempenho da
Cresol e o seu papel na implementação do PRONAF, que tem na população rural o
seu público alvo.
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4.2 PIB urbano e PIB agropecuário
O IBGE possui em seu site informações relativas aos PIB dos Municípios
de cada ente da federação do período compreendido entre 1999 e 2010. Neste
estudo, todavia, será efetuada uma analise comparativa entre o Produto Interno
Bruto (PIB) urbano e o Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário de cada um dos
três municípios nos últimos cinco anos em que os dados foram divulgados pelo
IBGE, ou seja, do período compreendido entre 2006 a 2010.
Logo adiante serão apresentados os gráficos dos três municípios, sendo
que a análise dos dados constará logo após os gráficos.
PIB URBANO
PIB AGROPECUÁRIO
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Gráfico 05 - Francisco Beltrão: PIB Urbano e PIB Agropecuário
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Gráfico 06 - Mangueirinha: PIB Urbano e PIB Agropecuário
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Gráfico 07 - Nova Prata do Iguaçu: PIB Urbano e PIB Agropecuário

Da análise dos PIB’s dos municípios de Francisco Beltrão, Mangueirinha e
Nova Prata do Iguaçu, constantes dos gráficos supra, é possível constatar que nos
três municípios o PIB urbano é maior que o PIB agropecuário, mas que mesmo
assim o PIB agropecuário se mostra bastante relevante para cada um dos
Municípios, em especial os dois menores: Mangueirinha e Nova Prata do Iguaçu.
Além disso, foi possível constatar que, mesmo a população rural
apresentando uma tendência de redução com o decorrer do tempo, conforme
abordado no item 3.1, ainda assim o PIB agropecuário apresenta uma tendência
ascendente nos três municípios em que os dados foram analisados.

4.3 Evolução do número de sócios das Cooperativas Cresol
Neste tópico, será analisada a evolução do número de sócios das
Cooperativas Cresol objeto do presente estudo, situadas e com área de abrangência
nos Municípios de Francisco Beltrão, Mangueirinha e Nova Prata do Iguaçu.
O número de sócios de cada uma destas cooperativas será demonstrado
no gráfico abaixo:
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE SÓCIOS DAS COOP. CRESOL EM ESTUDO
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Gráfico 08 - Evolução do Número de Sócios das Cooperativas Cresol em estudo

Analisando-se o gráfico acima, verifica-se que, na contramão da
população rural, que apresentou redução segundo dados do censo de 2000 e 2010
realizados pelo IBGE, o número de sócios apresenta crescimento nas três
cooperativas Cresol analisadas, o que demonstra que as Cooperativas Cresol vêm
ganhando espaço nos municípios onde possuem área de abrangência, quais sejam
Francisco Beltrão, Mangueirinha e Nova Prata do Iguaçu.

4.4 Análise sobre o Patrimônio de Referência das Cooperativas Cresol
O patrimônio de referência das Cooperativas é composto pelo Capital
Social Integralizado, acrescido da reserva legal, da reserva do Fundo de Assistência
Técnica e Social (FATES) e das sobras ou perdas acumuladas durante os exercícios
financeiros.
Observa-se que o capital social integralizado é formado pelo total de
quotas sociais subscritas e integralizadas pelos associados da Cooperativa. Já a
reserva

legal

é

formada

por

um

percentual

das

sobras

apuradas

que

obrigatoriamente é revertida para este fundo em função da imposição do art. 28,

55

inciso I, da Lei n° 5.764/71. E a reserva do FATES é formada por um percentual das
sobras apuradas que obrigatoriamente é revertida para este fundo por expressa
previsão do art. 28, inciso II, da Lei n° 5.764/71.
O gráfico adiante mostra a evolução do patrimônio de referencia da Cresol
Francisco Beltrão, Cresol Mangueirinha e Cresol Nova Prata do Iguaçu durante os
últimos cinco anos que antecedem a realização deste trabalho, com data base no
dia 31 de dezembro de cada ano.
FRANCISCO BELTRÃO
MANGUEIRINHA
NOVA PRATA DO IGUAÇU
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Gráfico 09 - Evolução do Patrimônio das Cooperativas Cresol em estudo

Da mesma maneira que o número de sócios, verifica-se que o patrimônio
de referencia de todas as cooperativas sob análise apresentou crescimento nos
últimos anos, acompanhando a tendência de crescimento apresentada pelo PIB
agropecuário de cada um dos municípios e na contramão da evolução da população
rural, que apresentou redução segundo dados do censo realizados pelo IBGE em
2000 e 2010.

4.5 Análise sobre os dados do PRONAF
O Banco Central do Brasil divulga em seu site, anualmente, informações
referentes à liberação de recursos do PRONAF em cada município dos entes da
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Federação, trazendo informações acerca do número de contratos liberados em cada
município, bem como sobre os valores totais liberados em cada município.
Assim, constitui objetivo do presente tópico comparar o total de contratos
e o total de valores de créditos do PRONAF liberados em cada um dos três
municípios com o número de contratos e os valores liberados por cada cooperativa
Cresol com área de atuação nestes Municípios nos últimos cinco anos, a fim de
averiguar sua participação na implementação das Políticas Públicas do PRONAF.
Primeiramente, contemple-se o gráfico que contém o número de contratos
total do Município de Francisco Beltrão e o número de contratos operacionalizados
pela Cresol Francisco Beltrão:
CONTRATOS TOTAL
CONTRATOS CRESOL
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Gráfico 10 - Francisco Beltrão: Número de Contratos do PRONAF

Analisando-se o gráfico acima, verifica-se que o total do número de
contratos de empréstimos do PRONAF operacionalizados em Francisco Beltrão
aumentou de 2.478 para 3.273 de 2008 para 2012, o que implica um acréscimo de
795 contratos e equivale a um incremento de 32,1% (trinta e dois vírgula um cento)
no número de contratos.
Por outro lado, o número de contratos de empréstimos do PRONAF
operacionalizados pela Cresol Francisco Beltrão aumentou de 864 em 2008 para
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1202 em 2012, o que implica um acréscimo de 338 contratos, quantia equivalente a
um incremento de 39,1% (trinta e nove vírgula um cento) no número de contratos.
Além disso, da análise do número de contratos é possível constatar que a
Cresol operacionalizou 34,1% do total de contratos de empréstimos com recursos
oriundos do PRONAF em 2008, 39,1% em 2009, 39,2% em 2010, 37,1% em 2011 e
36,7% em 2012, o que demonstra a efetiva participação da Cooperativa Cresol na
implementação da política pública do PRONAF neste Município.
Observe-se, abaixo, o gráfico o número de contratos liberados no
Município de Mangueirinha:
CONTRATOS TOTAL
CONTRATOS CRESOL

MANGUEIRINHA: NÚMERO DE CONTRATOS PRONAF
2.500

2.000

1.500

1.000

20,8%

20,1%

18,5%

500

18,3%
16,3%

0
2008

2009

2010

2011

2012

Gráfico 11 - Mangueirinha: Número de Contratos do PRONAF

Do estudo do gráfico, constata-se que o total do número de contratos de
empréstimos do PRONAF operacionalizados em Mangueirinha diminuiu de 2.101 em
2008 para 1.957 em 2012, o que implica um decréscimo de 144 contratos e equivale
a uma redução de 6,9% (seis vírgula nove por cento) no número de contratos.
Seguindo a mesma tendência, o número de contratos de empréstimos do
PRONAF operacionalizados pela Cresol Mangueirinha diminuiu de 438 em 2008
para 362 em 2012, o que implica um decréscimo de 76 contratos, quantia
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equivalente a uma redução de 17,4% (Dezessete vírgula quatro por cento) no
número de contratos.
A par disso, analisando-se o número de contratos é possível constatar
que a Cresol operacionalizou 20,8% do total de contratos de empréstimos com
recursos oriundos do PRONAF em 2008, 20,1% em 2009, 16,3% em 2010, 18,3%
em 2011 e 18,5% em 2012, o que demonstra uma participação da Cooperativa
Cresol Mangueirinha na implementação da política pública do PRONAF um pouco
menor que a havida em Francisco Beltrão, mas nem por isso menos relevante, eis
que a participação fica em torno dos vinte por cento do número de contratos
operacionalizados.
Veja-se, abaixo, o número de contratos operacionalizados no Município
de Nova Prata do Iguaçu:
CONTRATOS TOTAL
CONTRATOS CRESOL
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Gráfico 12 - Nova Prata do Iguaçu: Número de Contratos do PRONAF

Analisando-se o gráfico em questão, constata-se que o total do número
de contratos de empréstimos do PRONAF operacionalizados em Nova Prata do
Iguaçu aumento de 1.012 em 2008 para 1.166 em 2012, o que implica um aumento
de 154 contratos e equivale a um incremento de 15,2% (quinze vírgula dois por
cento) no número de contratos.
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A par disso, o número de contratos de empréstimos do PRONAF
operacionalizados pela Cresol Nova Prata do Iguaçu aumentou de 407 em 2008
para 605 em 2012, o que implica um aumento de 198 contratos, quantia equivalente
a um acréscimo de 48,6% (Quarenta e oito vírgula seis por cento) no número de
contratos.
Analisando-se o número de contratos em Nova Prata do Iguaçu, ainda, é
possível constatar que a Cresol operacionalizou 40,2% do total de contratos de
empréstimos com recursos oriundos do PRONAF em 2008, 42,3% em 2009, 40,2%
em 2010, 49,7% em 2011 e 51,9% em 2012, o que demonstra uma participação
bastante efetiva da Cooperativa Cresol na implementação da política pública do
PRONAF em Nova Prata do Iguaçu, uma vez que a Cresol chegou a operacionalizar
mais de metade do número de contratos PRONAF naquele Município.
Passa-se, na sequencia, a abordar os valores de créditos oriundos do
PRONAF no Município de Francisco Beltrão:
VALORES TOTAIS
VALORES CRESOL

FRANCISCO BELTRÃO: VALORES LIBERADOS DE PRONAF
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Gráfico 13 - Francisco Beltrão: Valores Liberados de PRONAF

Verifica-se, da análise do gráfico acima, que valor total do número de
contratos de empréstimos do PRONAF operacionalizados em Francisco Beltrão
aumentou de R$ 59.944.160,00 em 2008 para R$ 156.011.319,00 em 2012, o que
implica um aumento de R$ 96.067.159,00 e equivale a um incremento de 160,3%
(cento e sessenta vírgula três por cento) no valor dos créditos operacionalizados.
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Além disso, percebe-se que o valor total dos contratos de empréstimos do
PRONAF operacionalizados pela Cresol Francisco Beltrão aumentou de R$
8.959.957,00 em 2008 para R$ 17.666.641,00 em 2012, o que implica um aumento
de R$ 8.706.683,00, quantia equivalente a um acréscimo de 97,2% (Noventa e sete
vírgula dois por cento) no valor dos créditos operacionalizados.
Analisando-se o valor dos contratos em Francisco Beltrão, ainda, é
possível constatar que a Cresol operacionalizou 14,9% do total de contratos de
empréstimos com recursos oriundos do PRONAF em 2008, 22,5% em 2009, 24,5%
em 2010, 13,4% em 2011 e 11,3% em 2012, o que demonstra que o percentual de
participação em valores é menor do que a participação em número de contratos,
conforme acima abordado.
Observem-se, abaixo, os valores de créditos oriundos do PRONAF no
Município de Mangueirinha:
VALORES TOTAIS
VALORES CRESOL

MANGUEIRINHA: VALORES LIBERADOS DE PRONAF
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Gráfico 14 - Mangueirinha: Valores Liberados de PRONAF

Do gráfico supra, constata-se que valor total do número de contratos de
empréstimos do PRONAF operacionalizados em Mangueirinha aumentou de R$
69.116.346,00 em 2008 para R$ 91.448.252,00 em 2012, o que implica um aumento
de R$ 31.331.906,00 e equivale a um incremento de 52,1% (cinquenta e dois vírgula
um por cento) no valor dos créditos operacionalizados.
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Nota-se, ainda, que o valor total dos contratos de empréstimos do
PRONAF

operacionalizados

pela

Cresol

Mangueirinha

aumentou

de

R$

4.219.585,00 em 2008 para R$ 5.077.185,00 em 2012, o que implica um aumento
de R$ 857.599,00, quantia equivalente a um acréscimo de 20,3% (vinte vírgula três
por cento) no valor dos créditos operacionalizados.
Outra constatação é que do valor total dos contratos em Mangueirinha, a
Cresol operacionalizou 14,9% do total de contratos de empréstimos com recursos
oriundos do PRONAF em 2008, 22,5% em 2009, 24,5% em 2010, 13,4% em 2011 e
11,3% em 2012, o que demonstra que o percentual de participação em valores é
menor do que a participação em número de contratos, conforme acima abordado.
Vejam-se, agora, os valores de créditos oriundos do PRONAF no
Município de Nova Prata do Iguaçu:
VALORES TOTAIS
VALORES CRESOL
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Gráfico 15 - Nova Prata do Iguaçu: Valores Liberados de PRONAF

Do gráfico em questão, deflui-se que valor total do número de contratos
de empréstimos do PRONAF operacionalizados em Nova Prata do Iguaçu elevou-se
de R$ 11.852,346,00 em 2008 para R$ 24.665.087,00 em 2012, o que implica um
aumento de R$ 12.813.462,00, ou seja, 108,1% (cento e oito vírgula um por cento)
de acréscimo.
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Denota-se, ainda, que o valor total dos contratos de empréstimos do
PRONAF operacionalizados pela Cresol Nova Prata do Iguaçu aumentou de R$
2.790.688,00 em 2008 para R$ 8.000.738,00 em 2012, o que implica um aumento
de R$ 5.210.050,00, isto é, um incremento de 186,7% (Cento e oitenta e seis vírgula
sete por cento).
Além disso, constata-se que do valor total dos contratos em Mangueirinha
a Cresol operacionalizou 23,5% do total de contratos de empréstimos com recursos
oriundos do PRONAF em 2008, 29,2% em 2009, 26,7% em 2010, 36,6% em 2011 e
32,4% em 2012, o que demonstra que o percentual de participação em valores é
menor do que a participação em número de contratos, conforme já abordado.
Outra informação relevante para a consecução desta pesquisa é a análise
da média dos valores totais dos contratos e a média dos valores dos contratos
operacionalizados pelas Cooperativas Cresol. Inicia-se a análise pelos dados de
Francisco Beltrão, segundo gráfico abaixo:
MÉDIA TOTAIS
MÉDIA CRESOL

FRANCISCO BELTRÃO: MÉDIA DOS VALORES POR CONTRATO
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Gráfico 16 - Francisco Beltrão: Média dos Valores Por Contrato

Analisando-se o gráfico acima transcrito, verifica-se que no Município de
Francisco Beltrão em 2008 a média dos contratos totais era de R$ 24.191,00 por
contrato, em 2009 era de R$ 19.982,00, em 2010 era de R$ 20.408,00, em 2011 era
de 36.076,00 e em 2012 era de R$ 47.666,00. Já a média dos contratos Cresol em
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2008 era de R$ 10.370,00, em 2009 era de R$ 11.515,00, em 2010 era de
12.741,00, em 2011 era de R$ 12.806,00 e em 2012 era de R$ 14.698,00, o que
denota que a média dos contratos Cresol é bastante inferior à média total dos
contratos operacionalizados no Município.
Observem-se as médias do Município de Mangueirinha:
MÉDIA TOTAIS
MÉDIA CRESOL
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Gráfico 17 - Mangueirinha: Média dos Valores Por Contrato

Em Mangueirinha, segundo o gráfico acima, verifica-se que em 2008 a
média dos contratos totais era de R$ 28.613,00 por contrato, em 2009 era de R$
33.861,00, em 2010 era de R$ 37.338,00, em 2011 era de R$ 45.054,00 e em 2012
era de R$ 46.729,00.
De outra banda, no mesmo Município nota-se que a média dos contratos
Cresol em 2008 era de R$ 9.634,00, em 2009 era de R$ 10.563,00, em 2010 era de
R$ 9.711,00, em 2011 era de R$ 12.634,00 e em 2012 era de R$ 14.025,00.
Disso se deflui que a média dos valores por contrato em Mangueirinha é
maior que a média dos valores por contrato em Francisco Beltrão. No entanto, ainda
assim se constata que a média do valor por contrato operacionalizados pela
Cooperativa Cresol é bem menor que a média do valor por contrato do total dos
créditos operacionalizados no Município de Mangueirinha, girando o valor médio dos
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contratos Cresol em torno de aproximadamente trinta por cento da média do valor
dos contratos total.
Agora, verifiquem-se as médias do valor médio por contrato do Município
de Nova Prata do Iguaçu:
NOVA PRATA DO IGUAÇU: MÉDIA DOS VALORES POR CONTRATO
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Gráfico 18 - Nova Prata do Iguaçu: Média dos Valores Por Contrato

De acordo com o gráfico acima, a realidade em Nova Prata do Iguaçu não
é diversa daquela havida em Francisco Beltrão e Mangueirinha. Em que pesem as
médias dos valores totais do Município sob análise serem menores do que as
médias dos outros dois, evidencia-se que Nova Prata do Iguaçu em 2008 a média
dos contratos totais era de R$ 11.712,00 por contrato, em 2009 era de R$
11.145,00, em 2010 era de R$ 11.572,00, em 2011 era de R$ 17.645,00 e em 2012
era de R$ 21.154,00.
Noutro giro, em Nova Prata do Iguaçu a média dos contratos Cresol em
2008 era de R$ 6.857,00, em 2009 era de R$ 7.686,00, em 2010 era de R$
7.690,00, em 2011 era de R$ 12.982,00 e em 2012 era de R$ 13.224,00, o que
demonstra que a média dos contratos Cresol Nova Prata do Iguaçu apresentam
valores ínfimos, assim como em Francisco Beltrão e Mangueirinha.
Diante disso, percebe-se que a Cresol vem liberando boa parte do
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número de contratos de créditos do PRONAF em cada um dos três municípios sob
análise, acompanhando a linha de evolução do número total de contratos, em que
pese a redução da população rural de cada um destes Municípios.
No que tange aos valores liberados em cada um dos Municípios em
estudo, verifica-se que o percentual do valor operacionalizado pela Cresol em
relação ao total operacionalizado no Município não é tão expressivo quanto o
percentual de número de contratos operacionalizado pela Cresol em relação ao
número total dos contratos de cada Município.
Porém, indigitada circunstancia é compreendida quando se analisa a
média dos valores por contrato, a qual dá conta que a média dos valores dos
contratos operacionalizados pela Cresol é bastante inferior à média do valor por
contrato da totalidade dos créditos operacionalizados no Município, o que se deve
ao fato de que o público alvo da Cresol é constituído por pequenos agricultores
familiares cujas atividades demandam de empréstimos de valores pequenos.
Diante disso, resta evidenciado que a Cresol vem desempenhando
importante papel na implementação da política pública do PRONAF, uma vez que
está operacionalizando considerável fatia dos contratos PRONAF em cada um dos
Municípios em estudo, contratos estes que são operacionalizados em prol dos
pequenos agricultores familiares, os quais mais necessitam da Política Pública e
que, muitas vezes, se viam à margem do Programa de Fortalecimento da Agricultura
Familiar, pelo fato do crédito em valores pequenos não despertar o interesse
comercial dos grandes bancos e demais agentes financeiros.
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5 CONCLUSÃO

Ao longo da pesquisa para elaboração do presente trabalho, pôde-se
observar a evolução da agricultura a nível mundial e nacional nas últimas décadas,
abordando-se, também, os principais aspectos atinentes ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o qual trouxe importantes linhas
de crédito para os agricultores familiares, tanto a nível de investimento quanto
custeio.
Foi possível, ainda, analisar a trajetória das Cooperativas no Brasil, bem
como as principais previsões legais atinentes às organizações cooperativistas.
Além disso, foi abordada a história, a missão, a visão, os valores e os
princípios, a área de abrangência e os produtos e serviços do Sistema Cresol,
correlacionando-os com a evolução da agricultura nos últimos tempos.
Averiguou-se, também, que o PIB Rural dos Municípios em estudo se
mostrou muito relevante para a economia local, passando-se a analisar a
participação da Cresol na implementação da política pública do PRONAF nos
municípios de Francisco Beltrão, Mangueirinha e Nova Prata do Iguaçu, sendo
possível constatar que a Cresol vem aumentando o número de associados e capital
de referência, em que a redução da população rural de tais Municípios.
Por derradeiro, foi possível verificar que o percentual do valor dos
contratos da Cresol, em relação ao total operacionalizado no Município, não é tão
expressivo quanto o percentual de número de contratos operacionalizado pela
Cresol, em relação ao número total dos contratos de cada Município, sendo
constatado que referida circunstância decorre do fato de que a média dos valores
por contrato da Cresol é bastante inferior à média do valor por contrato da totalidade
dos créditos operacionalizados nos Municípios, o que se deve ao fato de que o
público alvo da Cresol é constituído por pequenos agricultores familiares, cujas
atividades demandam de empréstimos de valores pequenos, restando assim
demonstrado

que

a

Cresol

vem

desempenhando

importante

papel

na

implementação da política pública do PRONAF, uma vez que está operacionalizando
considerável fatia dos contratos PRONAF em cada um dos Municípios em prol de
pequenos agricultores familiares, os quais mais necessitam da Política Pública e que
muitas vezes se viam à margem dos benefícios do PRONAF.
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