
4 
 

FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU – UNIGUAÇU 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

JENECE KSENIUK 
 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO DO COOPERADO EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL PROPORCIONADO POR UMA COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL EM CRUZ MACHADO - PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA – PR 

2016 

 



4 
 

 

  

JENECE KSENIUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO DO COOPERADO EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL PROPORCIONADO POR UMA COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL EM CRUZ MACHADO - PR 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 
ao Curso de Administração das Faculdades 
Integradas do Vale do Iguaçu – UNIGUAÇU,    
como requisito para obtenção do grau de 
Bacharel em Administração.  
 
Professora Orientadora: Me. Dagmar Rhinow. 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIÃO DA VITÓRIA – PR 

2016 

 
 



4 
 

 

 

 PERCEPÇÃO DO COOPERADO EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL PROPORCIONADO POR UMA COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL EM CRUZ MACHADO - PR 

por 

JENECE KSENIUK 

 

 

Trabalho de conclusão de curso aprovado com nota ____, para obtenção do grau de 

Bacharel em Administração, pela banca examinadora formada por: 

 

 

 

 

____________________________________ 

Presidente: Prof.ª Me. Dagmar Rhinow, Mestre – Orientador 

 

 

____________________________________ 

Membro: Prof. Esp. Hilton Tomal, Especialista 

 

 

____________________________________ 

Membro: Prof. Me. Edson Aires da Silva, Mestre 

 

 

 

 

 

 

 

União da Vitória, 21 de Setembro de 2016. 

 

 

 



4 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos aqueles estiveram е 

estão presentes na minha vida, e que, de alguma 

forma contribuíram para que este sonho se 

tornasse realidade. 

 
 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida e pela proteção diária em 

todos os caminhos percorridos. Ao Espírito Santo, pelo dom da sabedoria, o qual é 

essencial para que decisões sábias sejam tomadas. E a Nossa Senhora Aparecida e 

Santa Irmã Ambrósia pela intercessão nos momentos de obstáculos. 

À minha família pelo apoio ao longo desses quatro anos acadêmicos. Minha 

infinita gratidão Mãe Dirce e Pai Milton, pelo esforço diário e dedicação, vocês são a 

minha base, amo vocês! Às minhas queridas irmãs Jacqueline e Deisiane, com 

vocês a vida tem um sabor especial, obrigada pela amizade e companheirismo em 

todas as horas. 

Agradeço à todos os professores que de alguma forma contribuíram para a 

minha construção profissional, com seu conhecimento e experiência no mercado de 

trabalho e na vida.  

Meus sinceros agradecimentos à minha Professora Orientadora Dagmar 

pelo auxílio, disponibilidade de tempo e material para a elaboração deste trabalho. 

Por ouvir pacientemente as minhas considerações partilhando comigo as suas 

ideias, conhecimento e experiências, as quais proporcionaram motivação. Admiro 

sua competência profissional e sou grata por sua amizade. 

Aos meus colegas e amigos, que nesses anos de convivência 

proporcionaram momentos inesquecíveis de risos e ajuda mútua, são histórias que 

ficarão guardadas pra sempre na memória e também no coração. Nesse momento 

mais uma etapa está chegando ao fim, cada um seguirá um caminho diferente e 

espero que todos nós tenhamos um futuro repleto de realizações. 

Aos cooperados Cresol que se dispuseram gentilmente a responder os 

questionários por mim aplicados. E também aos meus colegas de trabalho que de 

alguma forma auxiliaram e incentivaram a construção deste trabalho. 

Enfim, sou profundamente grata a todos que direta e indiretamente 

contribuíram para a minha formação, sem vocês este sonho não estaria se 

concretizando. 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Você não está aqui somente para ganhar a vida. 

Está aqui para fazer com que a vida seja mais ampla, 

com uma visão maior, com um espírito grande de 

esperança e conquista. Você está aqui para 

enriquecer o mundo, e se empobrece quando 

esquece disso”. 

(Woodrow Wilson) 

 



4 
 

RESUMO 

 

KSENIUK, Jenece. Percepção do cooperado em relação ao desenvolvimento 
econômico e social proporcionado por uma cooperativa de crédito rural em 
Cruz machado – PR. 2016 (86 p.). Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Curso de Administração das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu – 
UNIGUAÇU, União da Vitória, Paraná. 

 

O cooperativismo de crédito consiste na organização de uma sociedade com o 
objetivo de construir melhores condições de vida aos seus cooperados, sendo uma 
instituição financeira criada com a finalidade de facilitar o acesso a produtos e 
serviços financeiros adaptados à suas necessidades. O Pronaf Investimento Mais 
Alimentos, abordado neste trabalho, é um recurso do governo repassado através da 
cooperativa de crédito rural e tem a finalidade de financiar a ampliação, implantação 
ou modernização da infraestrutura da produção e serviços, agropecuários e não 
agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias. Visando 
promover o aumento da produção e da produtividade e a redução dos custos de 
produção, para que haja aumento da renda familiar, pois o recurso financeiro é um 
dos recursos necessários para a produção rural, onde quando gerido de maneira 
eficiente contribui para um bom resultado. Em um cenário de elevada 
competitividade entre as organizações é necessário buscar o aperfeiçoamento 
constante do serviço prestado e dos produtos oferecidos, pois assim como as 
demais empresas, as cooperativas de crédito também possuem forte concorrência e 
cooperados cada vez mais exigentes. Desse modo, propõe-se analisar a percepção 
do cooperado em relação ao desenvolvimento econômico e social proporcionado 
pela cooperativa de crédito rural e sua satisfação acerca do processo de contratação 
da linha de crédito. Assim, por meio da utilização da pesquisa bibliográfica e da 
pesquisa exploratória como metodologia identificou-se o perfil do cooperado 
pronafiano, a sua percepção acerca da influência da cooperativa para a melhoria da 
sua qualidade de vida e os principais problemas existentes no processo de 
contratação da linha de crédito (tempo de liberação e assistência técnica). Em 
seguida, com base nos dados obtidos contribuiu-se com a gestão estratégica da 
cooperativa por meio da sugestão de melhorias para o processo e também pôde-se 
medir o seu desempenho social, o qual se apresentou satisfatório, sendo, portanto, 
estimuladora do desenvolvimento da região onde está inserida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cooperativismo de crédito rural; Pronaf Investimento Mais 
Alimentos; Desenvolvimento econômico e social; Satisfação do cooperado. 
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ABSTRACT 

 

 

The credit unions consists in organizing a society with the objective of building a 

better life for its members, being a financial institution created with the purpose of 

facilitating the access to financial products and services adapted to their needs.The 

Pronaf Investimento Mais Alimentos discussed in this research, is a government 

feature passed through the rural credit cooperative and has the purpose to finance 

the expansion, deployment or modernization of the production and services 

infrastructure, agricultural and non-agricultural (and cattle raising), in the rural 

establishment or in community areas.Intending to promote the increased production 

and productivity and the reduction of production costs, so that there is an increase in 

family income, because the financial resource is one of the resources needed for the 

rural production, where when managed effectively contributes for a good result. In a 

high competitiveness between organizations scenario is necessary to seek 

continuous improvement of service and products offered, as well as other companies, 

credit unions also have strong competition and members increasingly demanding.In 

this way, it is proposed to analyze the perception of members in relation to economic 

and social development provided by the rural credit cooperative and their satisfaction 

about the credit line hiring process. Therefore, through the use of bibliographical 

research and exploratory research as a methodology to identify the profile of the 

pronafiano cooperated, their perception about the influence of the cooperative to 

improve their quality of life and the main problems that exists in the credit line hiring 

process (release time and technical assistance). Then, based on the data obtained 

has contributed wih the cooperative strategic management trhought improvement 

suggestions for improvements to the process and also it might measure their social 

performance, which was satisfactory, and, therefore, stimulating the development of 

the region where it is inserted. 

 

Keywords: Rural credit cooperatives; Pronaf Investimento Mais Alimentos; Economic 

and Social Development; Cooperated Satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Com a competitividade crescente entre as empresas e a necessidade de 

obter melhores resultados, torna-se essencial a prática da administração. Ciência e 

arte que se fundamenta pelo planejamento, liderança, organização e controle, onde 

com e por meio de pessoas busca-se atingir as metas da organização. 

Ao longo do tempo, diversos estudiosos analisaram o interior das empresas, e 

perceberam que a mudança dos resultados ocorreria somente caso toda a 

organização trabalhasse de forma conjunta. Além disso, focalizaram nas pessoas, 

pois são elas as peças-chave nos processos, tomadas de decisões, dentre outras 

atividades componentes da empresa.  

Assim, o principal objetivo da administração consiste em direcionar a empresa 

para o sucesso, seja ela uma pequena empresa ou uma grande corporação, a fim de 

que ela alcance as metas planejadas e resultados esperados. 

Nas empresas rurais a administração é também de suma importância, pois é 

por meio de sua metodologia que os empresários e administradores rurais 

conseguem tomar decisões assertivas e que tragam o retorno financeiro almejado. 

Para tanto, o processo produtivo precisa de recursos materiais, patrimoniais, 

financeiros, humanos e tecnológicos, que geridos de maneira eficiente, aumentam a 

riqueza da empresa. 

A atividade agrícola é de grande importância para a economia brasileira, pois 

tem forte participação no PIB nacional, além disso, é importante ressaltar que a 

agricultura familiar é responsável por abastecer cerca de 70% do mercado interno 

brasileiro com a produção de alimentos. Por conta disso, o governo brasileiro 

disponibiliza linhas de crédito denominadas Pronaf Custeio e Investimento, que tem 

a finalidade de estimular a produção de alimentos e desenvolver a agricultura 

familiar. 

Atualmente as cooperativas de crédito solidárias são consideradas 

facilitadoras da implementação dessa política, pois estão inseridas em comunidades 

onde se busca o desenvolvimento, como apresentado nesta pesquisa o município de 

Cruz Machado – PR, onde a Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária - 

Cresol atua há 14 anos. 

Na maioria dos países do mundo o cooperativismo tem se consagrado como 

uma forma de movimento social. Trata-se de um importante instrumento de 
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distribuição de renda, que satisfaz as necessidades econômicas, culturais, sociais e 

ambientais de um grupo de pessoas com interesse comum. 

Porém, é necessário que a cooperativa busque conhecer a satisfação do 

cooperado, que se trata de um dos principais componentes do desempenho da 

cooperativa além do financeiro, pois além da lógica econômica, há também a social, 

onde visa o desenvolvimento e agregação na renda do produtor rural.   

Desse modo, propõe-se analisar a satisfação do associado e o resultado 

proporcionado com contratação do Pronaf Investimento Mais Alimentos, recurso 

financeiro este que tem a finalidade de financiar a infraestrutura da propriedade 

rural, a fim de conhecer se a linha de crédito contratada pelo empresário/proprietário 

rural junto à cooperativa proporcionou aumento da renda da propriedade e a 

melhoria da sua qualidade de vida.  

Ao conhecer esses resultados, será possível identificar os pontos fortes e as 

falhas, visando o aumento da contratação desta linha de crédito oferecida, retenção 

e aumento do quadro social. Além disso, medir o desempenho da cooperativa, que 

tem como motivo de existência a melhoria da qualidade de vida de seus cooperados.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Devido à elevada competitividade entre as organizações torna-se essencial 

a busca constante pelo aperfeiçoamento do serviço prestado ao cliente, visando 

diferenciar-se da concorrência. Para tanto, é necessário conhecer a sua opinião, 

informação esta que norteará a empresa na construção de ações de melhoria para 

atingir os resultados esperados.  

As cooperativas de crédito têm como finalidade principal a geração de renda 

e melhoria da qualidade de vida dos cooperados, partindo deste ponto, este trabalho 

de pesquisa tem a finalidade de conhecer o resultado proporcionado pela linha de 

crédito Pronaf Investimento Mais Alimentos disponibilizado pelas Cooperativas de 

Crédito na vida dos agricultores e, contudo, ressaltar a importância da inserção de 

cooperativas de crédito em localidades que buscam desenvolver-se. 

Assim, o conhecimento sobre a percepção do cooperado, permite que o 

desempenho da cooperativa seja medido, contribuindo, além disso, com a gestão 

estratégica, pois serão detectadas as falhas para que ações sejam determinadas 
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buscando a melhoria do resultado, ou seja, a fidelização do cooperado, aumento do 

quadro social da cooperativa e da contratação da linha de crédito. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Conhecer a percepção do cooperado acerca do Pronaf Investimento Mais 

Alimentos contratado junto à Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária - 

Cresol do município de Cruz Machado-PR. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Abordar a importância da linha de crédito Pronaf Investimento Mais Alimentos; 

b) Levantar o perfil do cooperado; 

c) Analisar o desenvolvimento econômico e social do cooperado; 

d) Conhecer a satisfação do cooperado com relação ao processo de contratação 

do crédito Pronaf Investimento Mais Alimentos; 

e) Sugerir melhorias para aumentar a contratação da linha de crédito. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

2.1.1 Conceito de Administração 

 

Ao longo dos anos muitas definições para a administração foram criadas, mas 

em sua essência “a palavra Administração vem do latim ad (direção, tendência para) 

e minister (subordinação ou obediência) significa aquele que realiza uma função sob 

comando de outrem”. (CHIAVENATO, 2014, p.11). Assim, pode-se dizer, de acordo 

com Montana e Charnov (2010, p.2) que a administração “é o ato de trabalhar com e 

por intermédio de outras pessoas para realizar os objetivos da organização, bem 

como de seus membros”.  

Conforme Chiavenato (2014), o significado original da palavra sofreu 

transformações, passando a ser definida como a tarefa de definição dos objetivos da 

organização e a sua transformação em ação organizacional, por meio de 

planejamento, organização, direção e controle, a fim de garantir a competitividade no 

mundo dos negócios. 

Em suma, 

 

Administrar é um processo integrativo da atividade organizacional, que 
permeia nossa vida diária. A necessidade de administrar surge do confronto 
entre as variáveis que compõem uma atividade formalmente estruturada, 
como recursos materiais e humanos, tecnologia, restrições ambientais, 
entre outros. (KWASNICKA, 2014, p.19). 
 

Drucker (2002) afirma que a administração constitui-se na mais importante 

inovação do século XXI, pois é necessária para suprir as necessidades específicas 

de todas as entidades, independente de seu tamanho. 

Assim, pode-se afirmar que “Administração é importante em qualquer escala 

de utilização dos recursos para realizar objetivos – individual, familiar, grupal, 

organizacional ou social”. (MAXIMIANO, 2009, p.5). Pois, de acordo com Chiavenato 

(2014, p.11) “a Administração envolve um complexo de decisões e ações aplicadas a 

uma variedade de situações, em uma ampla diversidade de organizações”. 
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Desse modo, chega-se à conclusão de que “a administração é concebida 

como uma ferramenta eficiente para o atingimento dos objetivos específicos da 

organização”. (DIÓGENES, 2007, p.88). 

Conforme Kwasnicka (2014), os princípios da administração estabelecidos no 

século XX definiam uma administração rígida, onde o proprietário da empresa era 

dono das decisões e o mesmo mandava fazer as tarefas e as controlava 

rigorosamente, pois o principal objetivo da empresa era produzir mais e com maior 

eficiência para que, consequentemente o lucro fosse maior. Ao longo dos anos, 

foram introduzidas novas variáveis no processo administrativo, que tornaram a 

administração mais flexível e a empresa passou a ser a união de esforços em torno 

de uma série de metas e objetivos. 

Desse modo, “administração é o atingimento das metas organizacionais de 

modo eficiente e eficaz por meio do planejamento, organização, liderança e controle 

dos recursos organizacionais”. (DAFT, 2010, p.6). 

Pois segundo Kwasnicka (2014, p.20) “Administrar é o processo pelo qual o 

administrador cria, dirige, mantêm, opera e controla uma organização”.  

Chiavenato (2014) apresenta em sua obra o conceito do ato de administrar, 

definido por Fayol, onde são apresentadas as seguintes funções do administrador: 

1- PREVER: Consiste na visualização do futuro e na elaboração do 

programa de ação; 

2- ORGANIZAR: Refere-se à constituição de um duplo organismo material e 

social da empresa; 

3- COMANDAR: Trata-se da direção e orientação do pessoal; 

4- COORDENAR: Consiste na tarefa que visa promover a ligação, união e 

harmonização de todos os atos e esforços coletivos; 

5- CONTROLAR: É a tarefa de verificar se tudo está ocorrendo conforme as 

regras estabelecidas e as ordens dadas. 

Segundo Montana e Charnov (2010), existem muitas definições para a 

administração que sofreram ajustes ao longo dos anos, para tanto, compara a 

definição do presidente da Associação americana de Administração – American 

Management Association – AMA, em 1980, onde: administração é realizar coisas por 

intermédio de outras pessoas. Com a definição atual: administração é o trabalho 

com e por intermédio de outras pessoas para realizar os objetivos da organização, 

bem como de seus membros.  
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Por meio desta análise, as principais diferenças destacadas pelo autor são a 

maior ênfase ao ser humano na organização, a concentração nos resultados a 

serem atingidos, nos objetivos em vez de apenas nos objetos ou nas atividades e 

acrescenta a realização dos objetivos pessoais dos participantes integrada com a 

realização dos objetivos da organização. 

As conclusões sobre a administração consistem em que ela ocorre 

exclusivamente dentro de organizações, requer fazer as coisas por meio de 

pessoas, lidar simultaneamente com situações múltiplas e complexas, muitas vezes 

inesperadas e potencialmente conflitivas. Além disso, que o administrador deve 

continuamente buscar, localizar e aproveitar novas oportunidades de negócios, além 

de reunir simultaneamente conceitos e ação. (CHIAVENATO, 2014). 

Ainda é importante ressaltar que: 

 

Embora o processo administrativo seja importante em qualquer contexto de 
utilização de recursos, a razão principal para estudá-lo é seu impacto sobre 
o desempenho das organizações. [...] Organizações bem administradas são 
importantes devido a influência sobre a qualidade de vida da sociedade. 
(MAXIMIANO, 2009, p.6). 
 

Assim, conforme o autor citado anteriormente, a predominância das 

organizações e sua importância para a sociedade moderna, bem como a 

necessidade de administradores competentes justificam e fundamentam o 

desenvolvimento e o estudo da Teoria Geral da Administração, que se trata do 

conjunto de conhecimentos organizados, produzidos pela experiência prática das 

organizações. 

 

2.1.2 Teorias da Administração 

 

De acordo com Orlickas (2010, p.20) “[...] uma teoria administrativa é um 

conjunto de preposições que busca nortear princípios que possam orientar os 

administradores na gestão de suas empresas e para o cumprimento de seus 

objetivos e metas”. 

Em complementação, Chiavenato (2009, p.13) expõe que as “teorias 

científicas são declarações que predizem como o mundo real vai responder quando 

provocado de certa maneira. E o que confirma ou nega qualquer teoria é a resposta 

que o mundo dá a ela”. 
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Pois “[...] à medida que as sociedades cresceram e ficaram mais complexas, 

a necessidades de administradores tornou-se cada vez mais aparente, levando os 

estudiosos dessas épocas a pensar de modo intuitivo sobre a natureza da 

administração”. (STONER e FREEMAN, 1999, p.23). 

Consequentemente, ao longo do tempo, surgiram varias teorias com o 

objetivo de oferecer soluções universais para todos os problemas ou situações, ou 

seja, as primeiras propostas elaboradas por autores da administração e grandes 

empresários da era industrial eram técnicas e estruturas que deveriam funcionar em 

todos os casos. E outras teorias oferecem aos administradores a possibilidade de 

escolher entre modelos de gestão apropriados para cada situação. (MAXIMIANO, 

2009). 

Pois “tudo em administração depende da situação e das circunstâncias. Tudo 

nela é relativo por causa da complexidade das organizações. Por isso, existem 

varias teorias a respeito da administração”. (CHIAVENATO, 2014, p.13). 

Segundo o autor, cada uma delas ensina a avaliar o que possui importância e 

a guiar suas ações, além do que deve ser feito em cada situação ou circunstância, 

ou seja, cada teoria funciona como um modelo de pensar sobre a maneira de agir 

diante de uma situação específica. Desse modo, elas têm a função de auxiliar o 

administrador em sua busca dos melhores resultados, pois sem a teoria adequada 

dificilmente irá atingi-los. 

Para Chiavenato (2014, p.12), os principais enfoques que constituem as 

ideias clássicas do estudo da administração são: 

Ênfase nas Tarefas - Administração Científica: Racionalização do trabalho no 

nível operacional. 

Ênfase na Estrutura - Teoria Clássica e Neoclássica: Organização formal, 

princípios gerais da administração e funções do administrador. 

- Teoria da Burocracia: Organização formal burocrática e racionalidade 

organizacional. 

- Teoria Estruturalista: Múltipla abordagem: organização formal e informal e 

análise intraorganizacional e interorganizacional. 

Ênfase nas pessoas – Teoria das relações humanas: Organização informal, 

motivação, liderança, comunicações e dinâmica de grupo. 

- Teoria do comportamento organizacional: Estilos de administração, teoria 

das decisões e integração dos objetivos organizacionais e individuais. 
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- Teoria do desenvolvimento organizacional: Mudança organizacional 

planejada e abordagem de sistema aberto. 

Ênfase no ambiente – Teoria estruturalista: Análises intraorganizacional e 

ambiental e abordagem de sistema aberto. 

- Teoria da contingência: Análise ambiental (imperativo ambiental) e 

abordagem de sistema aberto. 

Ênfase na tecnologia – Teoria da tecnologia: Administração da tecnologia 

(imperativo tecnológico). 

Ênfase na competitividade – Novas abordagens na administração: Caos e 

complexidade, aprendizagem organizacional e capital intelectual. 

 

2.1.3 O Administrador no futuro 

 

 Conforme Stoner e Freeman (1999, p.5) a profissão do administrador é de 

suma importância, pois “para uma organização ser bem-sucedida em alcançar seus 

objetivos, satisfazer suas responsabilidades sociais, ou ambas as coisas, ela 

depende dos administradores”. Assim, quando seu desempenho é eficiente e eficaz 

a organização consegue atingir seus objetivos e a nação em sua totalidade progride. 

 Ser gerente significa desempenhar as funções básicas da administração 

planejamento, organização, direção e controle visando o alcance de altos níveis de 

desempenho por meio da alocação de recursos. (DAFT, 2010, p.16). 

 Além disso, conforme Montana e Charnov (2010, p.7), o administrador deve 

possuir várias habilidades e competências gerenciais, sendo as mais importantes as 

que fazem com que o gerente ajude os outros a se tornarem mais eficientes. Assim, 

Robert L. Katz, professor e executivo de empresa, classificou as habilidades críticas 

dos gerentes em três categorias: técnicas (ou operacionais), humanas e conceituais. 

 Conforme os referidos autores, a habilidade conceitual consiste em pensar 

conceitualmente a fim de solucionar problemas de longo prazo para a empresa, a 

habilidade humana refere-se ao bom relacionamento com os demais membros da 

organização com consequências de médio prazo e a habilidade técnica trata-se da 

aplicação de experiências e domínio no desempenho de tarefas especiais, que 

geram consequências de curto prazo. 

 Mais detalhadamente, pode-se afirmar que: 
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A habilidade técnica é a capacidade de usar os procedimentos, técnicas e 
conhecimentos de um campo de especialização. Cirurgiões, engenheiros, 
músicos e contadores têm todos habilidades técnicas em seus campos 
específicos. A habilidade humana é a capacidade de trabalhar com outras 
pessoas, de entendê-las e motivá-las como indivíduos ou como ou como 
membros de grupos. A habilidade conceitual é a capacidade de coordenar e 
integrar todos os interesses e atividades de uma organização. Implica ver a 
organização como um todo, compreendendo como suas partes dependem 
uma das outras e prevendo como uma mudança em qualquer das partes 
afetará o todo. (STONER e FREEMAN, 1999, p.8). 

 

 Segundo Draft (2010, p.26) “Na última década o tema central das discussões 

no campo da administração tem sido a prevalência geral das mudanças drásticas. 

Rápidas mudanças ambientais têm causado transformações fundamentais que tem 

impacto dramático sobre o trabalho do gerente”. 

Assim, de acordo com Kwasnicka (2014), administrador do futuro terá que 

revisar seu estilo e atitude como um comportamento natural dentro da evolução 

teórica, pois como a estrutura organizacional se torna mais descentralizada e o nível 

de educação da força de trabalho mais elevado, os administradores deverão ampliar 

seu horizonte de conhecimentos e dar maior ênfase ás habilidades pessoais, 

facilitando a geração de conhecimento. 

Outro ponto destacado pelo autor trata-se do crescimento das organizações 

de forma complexa que ocasionará o surgimento de novas posições e 

desaparecimento de outras dentro da estrutura organizacional. Isso fará com que o 

indivíduo faça uma revisão completa de suas habilidades, antes de ser admitido ao 

nível seguinte da carreira. 

Além disso, o trabalho nos níveis médios e baixos da organização será muito 

mais de monitorar um sistema bem definido de trabalho, e não de controlar a 

produtividade, sendo mais centrado no processo e menos na tarefa. E por fim, 

aborda-se que os administradores terão que usar a criatividade, melhoria ou 

enriquecimento da tarefa e pesquisas e inovações com maior ênfase, e com menor 

ênfase na hierarquia. 

É importante ressaltar que: 

 

Uma vez que as pessoas se combinam para atingir um determinado 
objetivo, elas criam uma organização, uma máquina social que tem o 
potencial para realizar mais que qualquer pessoa poderia realizar sozinha. 
Se a organização vence ou falha, isso vai depender da sua eficácia em 
obter e usar os recursos. O trabalho envolvendo a combinação e direção de 
utilização dos recursos necessários para atingir objetivos específicos 
chama-se administração. (HAMPTON, 1992, p.9). 
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Portanto, “administração é um fenômeno universal no mundo moderno, pois 

cada organização requer alcance de objetivos em um cenário de concorrência 

acirrada, tomada de decisões, coordenação de múltiplas atividades, condução de 

pessoas, etc.” (CHIAVENATO, 2014, p.16). 

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO RURAL 

 

2.2.1 Conceito de Administração Rural 

 

Os procedimentos administrativos fazem parte da história da humanidade, 

pois onde se encontram pessoas que estão em busca de algum objetivo, se faz 

necessária à ação administrativa. Assim, Souza et al. (1998) define que “a 

administração é uma ciência e também uma arte. Ciência por que possui um  

porque inclui, na resolução dos problemas que surgem na condução das 

organizações, habilidade, sensibilidade e intuição” (ANDRADE, 2001). 

Sendo assim, pode-se afirmar que: 

 
Administração rural é uma ciência que estuda as relações que se 
estabelecem entre os diversos fatores na empresa agrícola, com a finalidade 
de alcançar o maior resultado possível. Observa-se que se trata de um setor 
de investigação e de estudo de natureza essencialmente prática, pois é o 
único que se interessa pela agricultura, analisando o aspecto de sua 
lucratividade. (COMPARIN e FRACARO, 1996, p.17). 

 

Antunes e Engel (1999, p.49) definem o conceito de administração rural como 

“sendo relacionado à necessidade de controlar e gerenciar um número cada vez 

maior de atividades que podem ser desenvolvidas dentro de uma propriedade do 

setor agropecuário”. 

Nesse sentido: 

 
[...] a administração rural é vista como sendo um ramo da ciência 
administrativa. Lima (1982) a conceitua como “um ramo da ciência da 
administração que estuda os processos racionais das decisões e ações 
administrativas em organizações rurais”. (ANDRADE, 2001, p.10). 

  

Conforme relatado por Comparin e Fracaro (1996) a administração rural é o 

fator de produção mais importante, mas que por muitas vezes recebe a menor 

atenção dos produtores rurais. Porém, para ser um bom administrador rural é 
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necessário conhecimento e domínio adquiridos por meio de treinamento básico e 

atualização constante, e além de saber sobre a administração rural, deve-se também 

entender a tecnologia agrícola e todas as ciências agronômicas. 

Desse modo, pode-se afirmar que: 
 

Administração Rural é um ramo da Administração que se utiliza das funções 
administrativas (Planejamento, Organização, Direção e Controle) visando ao 
uso mais racional e eficiente dos recursos para obter resultados 
compensadores e contínuos na condução de uma empresa rural. Ao 
contrário das ciências técnicas, que tratam basicamente das relações entre 
os fatores de produção, a Administração Rural preocupa-se primeiramente 
com o problema de conseguir a combinação mais lucrativa dos diversos 
fatores envolvidos na produção. (SILVA, 2009, p.25). 

 

 Conforme Silva (2009, p.93) “a administração é um dos mais críticos 

elementos de sucesso ou fracasso de qualquer empresa, inclusive da empresa rural. 

Sem uma administração efetiva, não haverá condições de atingir os objetivos e as 

necessidades da organização”. 

 “A visão da propriedade como um todo é tratada pela Administração Rural. 

Esta ciência, reunindo o resultado de outras ciências agronômicas, é que 

proporciona diretrizes para a tomada de decisões mais vantajosas”. (COMPARIN e 

FRACARO, 1996, p.17). 

 De acordo com Barbosa (1983, p.26) “uma forma de administrar uma 

propriedade agrícola é com planejamento da mesma; a outra é sem planejamento 

nenhum”. 

 Conforme o referido autor, muitas vezes pode aparentar que uma 

propriedade agrícola não tem planejamento, porém quando se analisa com mais 

profundidade o andamento dos trabalhos e demais aspectos percebe-se que a 

atividade está planejada, mas de forma empírica, onde o planejamento está na 

cabeça do proprietário ou do administrador, a para que as atividades sejam bem 

sucedidas ele deve estar sempre presente. 

Pois como relata Comparin e Fracaro (1996, p.18), o administrador rural 

deverá: 

 

[...] Conhecer o potencial total da empresa, com os recursos de que dispõe; 
Conhecer a renda líquida de cada exploração, quais as vantajosas e quais 
estão dando prejuízos; Conhecer a retribuição aos fatores de produção e 
conhecer os riscos de produção e o comportamento do mercado interno e 
externo.  
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2.2.1.1 Planejamento 

 

“Planejar é decidir antecipadamente o que deve ser feito, levando-se em 

conta as condições da organização e do contexto da mesma. O planejamento deve 

ser elaborado para todos os níveis: estratégico, gerencial e operacional”. 

(ANDRADE, 2001, p.33). 

De acordo com o referido autor, é necessário que todo planejamento, seja ele 

em qualquer nível seja flexível para atender as mudanças que ocorrem no ambiente 

interno, geral e operacional da empresa rural. 

Em complementação, Silva (2009, p.94) afirma que: 

 

O planejamento é considerado a função principal desempenhada dentro do 
processo administrativo. A necessidade do planejamento não se limita ao 
atendimento dos objetivos organizacionais. Ele também é necessário para 
determinar os métodos e os tipos de controles necessários, bem como, que 
tipo de administração que a empresa vai adotar. [...] Ocorre em todos os 
tipos de atividades, inclusive na atividade rural. É o processo básico pelo 
qual decidimos quais são os objetivos e como iremos atingi-los. Um 
planejamento bem elaborado é a chave de uma administração eficiente. 
 

Conforme Andrade (2001), o planejamento estratégico consiste na ação da 

empresa em face das varáveis ambientais e na análise global das explorações 

atuais e futura, considerando as interrelações, além disso, procura-se definir o que 

será produzido e em que quantidade. Os aspectos que devem ser considerados são 

os objetivos da empresa rural, as variáveis do ambiente, as condições internas da 

empresa rural e as possíveis alternativas estratégicas. 

No planejamento gerencial é feita a previsão da captação e alocação de 

recursos a serem aplicados na produção, bem como, a distribuição dos produtos. Os 

exemplos de instrumentos utilizados para a elaboração dos planos gerenciais são a 

orçamentação, a programação linear e a relação benefício-custo. 

O planejamento operacional é voltado para as condições internas da 

empresa, que abrangem as tarefas, formas de execução e as pessoas responsáveis 

pelas mesmas, caracterizando-se pelo curto prazo. 

 

2.2.1.2 Organização 
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Segundo Andrade (2001, p.34) “a organização é a função administrativa que 

cuida do agrupamento e estruturação dos recursos da empresa no sentido de que 

sejam alcançados os objetivos gerais e específicos”. Ou seja, “a organização 

envolve designar tarefas e agrupá-las em departamentos, delegar autoridade e 

alocar os recursos por toda a organização”. (DAFT, 2010, p.7). 

Andrade (2001) destaca ainda que a organização de pessoal, onde se define 

a estruturação dos cargos e tarefas das pessoas que trabalham na empresa rural, 

pode ser informal em pequenas propriedades e em grandes empresas recomenda-

se que os cargos devam ser bem definidos e as tarefas estabelecidas por escrito.  

Além disso, os organogramas evidenciam a estrutura hierárquica dos diversos 

cargos existentes na empresa, e podem ser utilizados em empresas rurais com 

pequeno numero de empregados sob a ordem direta do proprietário podem ser 

representadas por organogramas simples. 

E aborda ainda sobre a importância da organização física, ou seja, das áreas 

de exploração e benfeitorias, pois por meio dela é possível evitar movimentos 

inúteis, que resultam na perda de tempo, no aumento do consumo de combustível, 

maiores custos e consequentemente, redução da lucratividade.  

E também com relação as máquina, equipamentos e ferramentas, onde é 

preciso manter a conservação e controle a fim de evitar desgastes e perdas, e se 

possível criar um almoxarifado, que facilita o controle de insumos, peças de 

reposição e ferramentas. Assim, pode-se afirmar que a organização eficiente e 

normatizada facilita a ação da direção, e o alcance dos objetivos propostos. 

 

2.2.1.3 Direção  

  

 A liderança ou direção é definida segundo Daft (2010, p.7) como: 

 

O uso de influência para motivar os funcionários a alcançar as metas 
organizacionais. Liderar significa criar uma cultura e valores compartilhados, 
comunicar metas aos funcionários por toda a organização, e embuti-los do 
desejo de gerar um desempenho em alto nível. Liderar implica motivar 
departamentos e divisões inteiras, assim como os indivíduos que trabalham 
diretamente com os gerentes. Em uma era de incertezas, competição global 
e uma crescente diversidade da força de trabalho, a habilidade para 
modelar culturas, comunicar metas e motivar os funcionários é fundamental 
para o sucesso do negócio. 
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Na empresa rural a direção, que consiste na função essencial do processo 

administrativo, ocorre em todos os níveis: estratégico, gerencial e operacional, pois a 

mesma se realiza sobre as pessoas e são elas que fazem a empresa funcionar. Para 

que ocorra com êxito é necessário que o empresário rural utilize a motivação, 

liderança e comunicação. (ANDRADE, 2001). 

  

2.2.1.4 Controle 

 

 A função controlar, conforme Stoner e Freeman (1999, p.7) consistem na 

atividade em que “o administrador deve se certificar de que os atos dos membros da 

organização levam-na de fato em direção aos objetivos estabelecidos”. 

De acordo com Andrade (2001, p.37) “o controle é a função do processo 

administrativo que verifica se as ações estão sendo desempenhadas corretamente e 

se os objetivos estão sendo alcançados. É uma atividade contínua e que deve 

propor as correções necessárias em tempo oportuno”. 

Para tanto, segundo o autor citado acima, deve-se estabelecer padrões, medir 

o desempenho, comparar o desempenho com o padrão estabelecido, identificar 

causas da situação e agir corretivamente. Para isso, vários instrumentos podem ser 

utilizados e devem levar a uma tomada de decisão, pois não deve ser um fim por si 

mesmo. 

  

2.2.2 Áreas empresariais 

 

Observa-se que em qualquer tipo de empresa existem áreas funcionais que 

são relacionam-se entre si intensamente, e resultam dos diversos recursos: 

financeiros, humanos, físicos e mercadológicos necessários às ações empresariais. 

(ANDRADE, 2001). Conforme o autor, assim como em outras empresas, a empresa 

rural também apresenta essas diferentes áreas, que consistem em: produção, 

recursos humanos, finanças e comercialização e marketing. 

A área de produção está relacionada à utilização de recursos necessários à 

operação da empresa, onde podem ser divididos em recursos de transformação, que 

não são consumidos no processo, como a terra, máquinas e equipamentos. E os 

recursos de utilização, que são aplicados no processo produtivo, se transformam e 
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incorporam ao produto final, como as sementes, rações, defensivos, medicamentos 

e serviços por exemplo. (ANDRADE, 2001). 

 De acordo com Silva (2009) as principais características da produção rural 

referem-se na terra como sendo o fator de produção, ou seja, ela não é somente o 

suporte para o desempenho das atividades produtivas. Por isso, é necessário que o 

empresário rural conheça e analise as características físicas, biológicas, químicas e 

topográficas da mesma, pois ela é a sua grande fábrica.  

A grande dependência do clima, que de acordo com o referido autor, trata-se 

de uma variável que condiciona a maioria das atividades agropecuárias, e um fator 

determinante na escolha das explorações agropecuárias a serem implantadas em 

uma determinada região. 

Outro fator que exige atenção é a perecibilidade da maioria dos produtos 

agrícolas, acarretando no planejamento rigoroso das atividades de produção e 

comercialização. Segundo Silva (2009, p.21) “o armazenamento adequado e a 

conservação podem reduzir a perecibilidade dos produtos agropecuários, mas, de 

uma maneira geral, os custos dessa tarefa são elevados, o que nem sempre torna o 

investimento compensador em termos de retorno financeiro”. 

Conforme o BNDES (2010) a atividade agrícola apresenta maiores riscos 

nos volumes produzidos e, consequentemente, nos preços decorrentes da interação 

entre oferta e demanda.  

Pois na variação dos preços, observam-se dois fatores principais que 

consistem na alta volatilidade dos preços, em parte decorrente da negociação de 

contratos futuros de commodities em bolsas; e o intervalo de tempo grande (em 

particular, para algumas culturas) entre a decisão de produção (plantio) e a venda do 

produto (após a colheita). Além de enfrentar riscos de produção próprios decorrentes 

de fatores naturais, como os climáticos (secas chuvas excessivas/inundações, 

chuvas de granizo, furacões); e pragas, infestações e doenças na lavoura. 

Portanto, pode-se afirmar que a agricultura está exposta a riscos de 

mercado e da economia e também aos fenômenos climáticos, ataques de pragas e 

incidência de doenças; a estacionalidade da produção, onde há épocas de excesso 

ou falta de produtos, o que resulta na necessidade de acondicionamentos especiais 

e até de transformação de produtos para que possam ser aproveitados na 

entressafra. Para isso, são utilizadas tecnologias com custo geralmente elevado. 

(SILVA, 2009). 
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Além disso, de acordo com o autor não há um fluxo continuo de produção, o 

que exige maior planejamento e controle em relação a utilização racional da mão-de-

obra na propriedade. A produção não é uniforme devido principalmente ao caráter 

biológico da produção, gerando custos complementares com a classificação e 

padronização dos produtos, além de existir especificidade biotécnica.  

E não há distinção de marca e qualidade, sendo homogênea e funcionando 

como um sistema de mercado próximo ao da concorrência perfeita e, 

consequentemente não consegue impor seu preço ao mercado, cabendo-lhe investir 

na produtividade e redução de custos de produção para viabilizar a sua atividade. 

E o último ponto a ser destacado na produção agrícola, conforme Silva 

(2009) consiste no alto custo do ingresso ou saída do negócio agrícola, pois a 

maioria das explorações agrícolas e pecuárias requerem altos investimentos em 

benfeitorias e maquinários para viabilizar o empreendimento e desfazer-se dos 

mesmos muitas vezes não é compensador. Por isso, é necessário que o empresário 

rural realize uma analise criteriosamente para que não permaneça na atividade por 

falta de flexibilidade para modificar a estrutura e produção e demora para entrar 

numa atividade lucrativa. 

Desse modo, segundo Andrade (2001, p.29) pode-se afirmar que “quatro 

pontos importantes estão relacionados à área de produção: quantidade produzida, 

produtividade, qualidade dos produtos e custos”. 

Na área de recursos humanos podem ser utilizados recursos para aumentar 

a produtividade tais como a capacitação do empregado, o uso adequado de 

ferramentas e máquinas, o planejamento e controle da mão-de-obra, adequada 

disposição de benfeitorias e áreas de exploração e estímulos ao trabalhador. 

(ANDRADE, 2001). 

Sendo importante de acordo com Silva (2009) além da motivação e liderança 

a comunicação, que está relacionada à troca de informações e transmissões de 

ordens entre os diversos elementos da organização. Pois nas empresas rurais 

podem ocorrer problemas relacionados à comunicação devido ao baixo grau de 

alfabetização dos trabalhadores rurais, distorção da mensagem e existência de um 

grande número de minuciosas tecnologias de produção. 

Para facilitar a direção da empresa rural podem ser utilizados alguns 

aspectos importantes como: 
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Elaboração de normas e procedimentos de funcionamento da empresa, o 
estabelecimento de uma estrutura organizacional correspondente a situação 
da empresa, a correta distribuição de áreas de exploração e benfeitorias, a 
utilização de sistema de controle adequado, a implantação de sistema de 
planejamento bem elaborado e apropriado à empresa, treinamento dos 
gerentes e boa percepção do papel de cada colaborador. (SILVA, 2009, 
p.124). 

 

A área de finanças “refere-se às receitas, despesas, financiamentos e 

investimentos, necessários para o alcance dos objetivos propostos para a empresa 

rural”. (ANDRADE, 2001, p.31). 

Conforme o autor citado anteriormente, as receitas são a entrada de dinheiro 

resultante da venda de produtos e subprodutos agropecuários, prestação de 

serviços, arrendamento de áreas e de aplicação de recursos no mercado de capitais. 

Podendo apresentar estacionalidade de receitas ou distribuição ao longo do ano. As 

despesas são os gastos com recursos necessários para o funcionamento da 

empresa.  

Já os investimentos são os recursos necessários que ultrapassam o ciclo 

produtivo. Os financiamentos consistem nos recursos financeiros, de propriedade de 

terceiros, aplicados nos sistemas de produção e são obtidos juntamente às 

instituições financeiras (credito rural e comercial) e também junto a pessoas físicas. 

Cabe ressaltar que as Cooperativas de Crédito Rural estão se difundido pelo Brasil e 

poderão auxiliar no desenvolvimento das empresas rurais.  

Na área de comercialização e marketing a empresa rural conecta-se ao seu 

ambiente, e para aumentar seu poder de barganha, o empresário precisa saber onde 

e como devem ser colocados os produtos e quais são os melhores canais de 

comunicação, além de se informar sobre o preço de produtos e insumos. Além de 

buscar de associar a uma cooperativa que provavelmente facilitará seu desempenho 

comercial. (ANDRADE, 2001). 

 

2.2.3 Objetivo da Administração Rural 

 

 “Administração rural é o conjunto de atividades que facilitam aos produtores 

rurais a tomada de decisões ao nível de sua empresa agrícola, com o fim de obter 

melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da terra”. (PAULA, 2004).  

Desse modo, cabe ressaltar que “os objetivos são os resultados esperados, 

previamente estabelecidos pelo empresário e que servem de orientação para as 
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ações administrativas. Existem objetivos gerais e específicos”. (ANDRADE, 2009, 

p.20). Assim, conforme o autor pode-se afirmar que: 

 

A definição dos objetivos gerais está ligada à obtenção do lucro, da 
sobrevivência, do crescimento e do prestígio. Estes aspectos podem 
também aparecer de forma conjunta, ou seja, o empresário busca o lucro e 
o prestígio. Podem ser citados como exemplos de objetivos gerais o 
aumento da produtividade e redução de custos em uma dada exploração 
(lucro); aquisição de novas áreas de terra (crescimento), a participação e 
premiações em exposições agropecuárias (prestígio). Os objetivos 
específicos se relacionam a diversas áreas funcionais da empresa – 
recursos humanos, produção, finanças e comercialização – e devem ser 
integrados entre si, haja vista integração dessas áreas citadas. Como 
exemplo de objetivos específicos tem-se: implementar a partir do próximo 
ano, a inseminação artificial (área de produção; utilizar-se de recursos 
financeiros próprios no custeio da propriedade (área financeira); abrir loja no 
centro urbano para venda de produtos da empresa rural (área de 
comercialização e marketing); organizar um time de futebol na empresa 
(área de recursos humanos). 
 

Segundo Comparin e Fracaro (1996), os objetivos da administração Rural 

consistem em analisar a unidade de produção, com relação à sua estrutura, seu 

modo de funcionamento e os seus resultados econômicos, com o objetivo de obter 

elementos que permitam criticar essa estrutura e o seu funcionamento à luz dos 

princípios econômicos.  

Após é preciso retirar desta análise crítica, dados e conclusões que 

permitam encontrar e propor aos empresários, modificações relativas quer à 

organização, quer a condução das suas empresas capazes de levar a melhores 

resultados, isto é, ao aumento do lucro e da receita do empresário.  

E planejar, a partir dos recursos disponíveis em terra, trabalho humano e 

capital, bem como de outras restrições porventura existentes, diferentes unidades de 

produção convenientemente estruturadas, isto é, capazes de proporcionar um 

resultado econômico pré-fixado e tido como satisfatório. 

De acordo com Silva (2009, p.26), a Administração Rural, como ciência 

social, visa adequar os fatores de produção com a finalidade de melhorar os 

resultados do empresário rural. Sendo, portanto, os principais objetivos: 

 

Administrar com mais eficiência os fatores de produção disponíveis como a 
terra, benfeitorias, maquinários, insumos e mão-de-obra; Empregar a 
tecnologia de maneira adequada, considerando as condições da 
propriedade e recursos do produtor; Aumentar a produtividade das 
atividades exploradas na propriedade; Gerenciar os custos de produção da 
empresa rural; Minimizar os riscos de produção e do mercado; Criar um 
bom ambiente de trabalho, para que haja harmonia entre patrão e 
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empregados; Garantir melhoria na qualidade de vida de todos aqueles que 
trabalham na propriedade; Conservar e, se possível, aumentar o valor 
patrimonial; Proteger o meio ambiente, especialmente os mananciais de 
água e as matas ciliares; Elevar o “prestígio” do produtor junto à 
comunidade onde atua; E contribuir para que a propriedade agrícola se 
transforme em empresa rural e possa manter o homem no campo, gerando 
excedentes para exportação.  

 

Em suma, a Administração Rural é um processo que se alcança através de 

atos e fatos administrativos conscientemente dirigidos. Onde os produtos (lavoura, 

pecuária e agroindústria) produzidos na propriedade precisam estar enquadrados 

nos princípios econômicos, para que, contudo, se possa obter o melhor resultado 

possível, ou seja, o maior faturamento com menor gasto possível para que visando o 

alcance de maior lucro. (LIMA, 2011). 

 

2.3 LINHAS DE CRÉDITO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR  

 

2.3.1 Agricultura Familiar 

 

  A agricultura pode ser definida como um “conjunto de técnicas utilizadas para 

cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, fibras, energia, matéria-prima para 

roupas, construções, medicamentos, ferramentas ou apenas para contemplação 

estética”. (VIEIRA, 2012, p.46). 

Conforme Moraes e Fernandes (2014) a agricultura familiar consiste na 

abertura de novos horizontes e possibilidades para os pequenos agricultores, que 

antes trabalhavam sob diversas formas de regimes de exploração do trabalhador 

rural, como arrendatários e parceiros, por exemplo. 

  “A agricultura representa o norte da economia brasileira. O setor da 

agroeconomia responde por mais de um terço do PIB nacional, o que por si só já lhe 

garante uma posição de vanguarda no desenvolvimento do país”. (SILVA, 2009, 

p.17). 

Pois a agricultura familiar vai além da segurança alimentar das famílias que 

realizam essa produção. Estima-se que a maior parte da produção dos alimentos 

que abastecem o mercado interno brasileiro advém da agricultura familiar. (MORAES 

e FERNANDES, 2014, p.23). A agricultura familiar é a principal responsável pela 

comida que chega às mesas das famílias brasileiras, pois responde por cerca de 

70% dos alimentos consumidos em todo o País. (PORTAL BRASIL, 2015). 
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Devido a sua importância de acordo com Silva (2009, p.96): 

 

A agricultura brasileira vive um momento de transição decisiva. Sua 
retomada no desenvolvimento, tanto como geradora de alimentos quanto 
como consumidora de insumos e equipamentos industriais ou produtora de 
produtos para exportação, a credencia desde já, a se transformar numa das 
principais ferramentas de reativação da nossa economia que tem 
apresentado baixos índices há uma década e meia. Além disso, a geração 
de empregos pode ser muito rápida e mais barata em relação aos demais 
setores. 
 

A agricultura familiar caracteriza-se por pequenas propriedades, onde há 

muitos beneficiários dos resultados financeiros obtidos, possibilitando, desse modo, 

a geração de renda em regiões distantes de centros industrializados, e, contudo, 

oferece alternativa para a permanência do homem no campo. (CODAF, 2015). 

 

2.3.2 Cooperativismo 

 

 A criação de uma Cooperativa parte do princípio de integrar as pessoas na 

busca de uma vida melhor, por meio da integração de objetivos sociais e 

econômicos. Portanto, objetiva o bem comum, a ajuda mútua, aderindo, desse 

modo, sem restrições ao lema “um por todos e todos por um”, ou seja, juntam-se 

esforços para diminuir a carga, a principal ideia do cooperativismo. (ABRANTES, 

2004, p.90). 

 De acordo com o autor, o artigo 3º da Lei 5.764/71 define o contrato entre os 

associados da seguinte forma: “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”. 

(2004, p.89). 

 Assim: 
 

A história do cooperativismo recente guarda relação direta com o 
desequilíbrio da distribuição de renda e da alocação de riquezas, quadro 
que, na fase de concepção do movimento (meados do Século XIX), havia se 
agravado pelas repercussões da Revolução Industrial. (MEINEN, 2002, 
p.11). 
 

 De acordo com Etgeto et al (2005, p.8), “a mais expressiva concretização do 

pensamento cooperativista é a Cooperativa de Consumo do Pioneiros de Rochdale, 
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criada em 1843, através da associação de 28 tecelões de Rochdale, que pretendiam 

melhorar suas condições de vida e realizar uma reforma social mais ampla”. 

 Em complementação Geriz (2004) afirma que: 

 

Os primeiros registros do surgimento de cooperativas remontam ao século 
XIX. A primeira cooperativa de que se tem notícia surgiu em Rochdale, 
Manchester, Inglaterra. Foi constituída em 1844 por 28 tecelões que 
buscavam uma alternativa à crise econômica e ao desemprego decorrentes 
das mudanças empreendidas pela Revolução Industrial. A sociedade tinha a 
natureza de cooperativa de consumo e recebeu o nome de Sociedade dos 
Probos Pioneiros de Rochdale. 
 

 Em suma, o termo cooperativismo pode ser definido do ponto de vista jurídico 

e legal como a associação entre pessoas e meios de produção, devendo existir 

relações econômicas e financeiras obrigatoriamente, além de estar submetida a 

legislação específica brasileira. (PANZUTTI apud ABRANTES, 2004, p.35). 

 Conforme o autor citado anteriormente, a natureza está repleta de exemplos 

cooperativistas, como é o caso das formigas, dos pinguins e das abelhas que além 

de viverem em sociedade, assim como muitos insetos, também trabalham de forma 

a cooperar uma com as outras, pois quando a abelha busca o néctar nas flores para 

a produção do mel na colmeia, ela toca e retém no seu dorso o pólen das flores e, 

ao pousar em outra flor, realiza o depósito de pólen de seu dorso para outra flor, 

dando o início da polinização que ocasionará posteriormente a frutificação. 

Ressaltando que enquanto uma flor doa o néctar, a abelha doa o transporte do pólen 

até a outra flor. 

 Pode-se afirmar que: 

 

As organizações cooperativas têm proliferado em todo o mundo, 
principalmente a partir de meados do século passado, até os dias de hoje. 
Sua origem remonta às necessidades dos agricultores, artesãos e operários 
se organizarem como forma de defesa frente às situações de mercado. 
Muitas são as atividades econômicas nas quais o sistema cooperativo 
exerce um papel de destaque. (ETGETO et al, 2005, p.8). 

 

 A Cooperativa deve ser administrada, de acordo com a Lei 5.764/71, de 

maneira coletiva, pois todos são donos, portanto responsáveis pela sua 

administração. Assim, como toda empresa na cooperativa deve existir um núcleo 

central de decisão, que é a diretoria, onde é escolhida em assembleia geral pelos 

associados. Os membros da diretoria são remunerados por meio de um pró-labore, 

pois também são empreendedores e ficam afastados de seus negócios, ao 
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administrarem também a cooperativa. Situação semelhante cabe também ao 

conselho fiscal, que fica a par da administração da cooperativa, para que ela siga os 

rumos e ideias dos associados. (ABRANTES, 2004, p.91). 

O Cooperativismo possui 13 ramos, são eles: Cooperativas Agropecuárias, 

Cooperativas de Consumo, Cooperativas de Crédito, Cooperativas Educacionais, 

Cooperativas Especiais, Cooperativas Habitacionais, Cooperativas de Infra-

Estrutura, Cooperativas Minerais, Cooperativas de Produção, Cooperativas de 

Saúde, Cooperativas de Trabalho, Cooperativas de Transporte e Cooperativas de 

Turismo e Lazer. (MARCOLLA, 2013). 

De acordo com o referido autor, as Cooperativas de Crédito são instituições 

de crédito organizadas sob a forma de sociedade cooperativa, mantidas pelos 

próprios cooperados, que exercem simultaneamente o papel de donos e usuários. 

São importantes para o fortalecimento da economia, a democratização do crédito e a 

desconcentração de renda e fazem parte e são vinculadas às normas do Sistema 

financeiro Nacional e possuem como órgão normatizador e fiscalizador o Banco 

Central. 

 

2.3.2.1 Cooperativas de Crédito 

 

O cooperativismo pode ser definido como “uma alternativa socioeconômica 

baseada em valores e princípios cujo objetivo é a construção de uma vida melhor 

para centenas de milhões de pessoas ao redor do planeta, constituindo-se na maior 

organização não governamental do planeta”. (MEINEN apud MARCOLLA, 2013). 

Castro (2009, p.8) define o Cooperativismo como um modo de organização 

de uma sociedade, que por meio de ajuda mútua, resolve diversos problemas 

comuns relacionados ao dia a dia. Onde “unindo esforços em um empreendimento 

coletivo, as pessoas realizam ações e obtêm resultados dificilmente alcançáveis 

individualmente”. 

Conforme o referido autor é uma instituição financeira criada com a finalidade 

de oferecer soluções aos seus associados, sendo um instrumento para acesso a 

produtos e serviços adaptados às suas necessidades. E assim como todas as 

instituições financeiras no Brasil, a cooperativa de crédito é subordinada às normas 

do Conselho Monetário Nacional e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. 
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O Cooperativismo de Crédito rural surgiu de acordo com Meinen e Domingues 

(2002, p.11): 

 

Seguindo o exemplo dos tecelões de Rochdale, na Inglaterra, que, em 
1844, se agruparam em associação cooperativa para ter acesso a alimentos 
mais baratos (pela compra direta junto ao produtor, eliminando a figura do 
intermediador), agricultores do município de Flammersfeld, Alemanha, 
elegeram a via cooperativa para pôr fim à agiotagem que imperava na 
região, razão da hipoteca de suas propriedades e benfeitorias e da penhora 
de seus animais.  Liderados pelo servidor público e filho de agricultores 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, assessorado pelo pastor Muller, os pequenos 
produtores, em 1848, através da criação de associação de auto-ajuda 
(Assiciação de Amparo aos Agricultores sem Recurso, também batizada de 
“Caixa Rural”), resolveram reagir a ações espertas de um comerciante de 
gado do local, que, em retribuição à cedência de vacas de leite, cobrava, 
documentalmente, novilhas do rebanho, impondo juros e amortizações 
muito além da capacidade de solvência dos agricultores (como dizia 
Bismark: “da cama ao garfo de fogão, tudo já é dos agiotas”).  A solução na 
prática consistia em reunir as economias de produtores mais abastados e 
com elas atender às necessidades individuais dos rurícolas menos 

favorecidos, sem a perspectiva do ganho abusivo. 
 

O pioneiro das cooperativas de crédito urbanas foi o prussiano, Herman 

Schulze, onde em 1856, organizou sua primeira “associação de dinheiro 

antecipado”, uma cooperativa de crédito na cidade alemã de Delitzsch. As 

cooperativas fundadas por ele passariam a ser conhecidas como “cooperativas do 

tipo Schulze-Delitzsch”, onde atualmente são conhecidas na Alemanha como bancos 

populares. Essas cooperativas diferenciavam-se das cooperativas do tipo Raiffeisen 

por preverem o retorno das sobras líquidas proporcionalmente ao capital, à área de 

atuação não restrita e ao fato de seus dirigentes serem remunerados. (PINHEIRO, 

2008, p.23). 

Conforme o autor, inspirado nos pioneiros alemães, o italiano Luigi Luzzatti 

organizou a constituição, em 1865, na cidade de Milão, da primeira cooperativa cujo 

modelo herdaria seu nome, a cooperativa do tipo Luzzatti. No Brasil, as cooperativas 

criadas com essa denominação, bastante populares nas décadas de 40 a 60, tinham 

como principais características a não exigência de vínculo para a associação, exceto 

algum limite geográfico (bairro, município etc.), quotas de capital de pequeno valor, 

concessão de crédito de pequeno valor sem garantias reais, não-remuneração dos 

dirigentes e responsabilidade limitada ao valor do capital subscrito. 

Já as cooperativas do tipo Haas foram inspiradas em dois modelos alemães, 

representando mais uma transição entre ambos. Foram idealizadas por Wilhelm 

Haas (1838-1913) com o objetivo de consolidar a independência dos agricultores. 
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Onde a sua ideia principal era que a cooperativa de crédito tinha a capacidade de 

obter, mediante o auxílio-mútuo, aumento do crédito agrícola, compra em comum de 

maquinaria e ferramentas a serem empregadas na agricultura, seguro agrícola, 

melhoria na qualidade e redução dos preços dos produtos, maior rapidez na 

exploração e transformação dos produtos agrícolas, entre outros benefícios. Haas 

não se preocupava com os aspectos éticos e cristãos da entidade cooperativa, 

interessando-lhe apenas o seu caráter econômico. (GERIZ, 2004, p.84). 

De acordo com a autora, as cooperativas Wollemborg surgiram na Itália a 

partir de 1883, com a criação de uma cooperativa de crédito em Pádua. E um ano 

depois, Wollemborg escreveu Le casse cooperativi di prestiti, obra em que expôs as 

principais normas a serem adotas pelas cooperativas onde o qual foi idealizador. E o 

ano de 1888, fundou uma federação de cooperativas de crédito na Itália.  

Mais tarde, surgiu outro tipo de cooperativa, onde: 

 

Nas Américas, o jornalista Alphonse Desjardins idealizou a constituição de 
uma cooperativa com características distintas, embora inspirada nos 
modelos preconizados por Raiffeinsen, Schultze-Delitzsche e Luzzatti. A 
primeira cooperativa criada por Desjardins foi na província canadense de 
Quebec, em 6 de dezembro de 1900. Esse tipo de cooperativa, que é 
conhecida hoje no Brasil como cooperativa de crédito mútuo, tinha como 
principal característica a existência de alguma espécie de vínculo entre os 
sócios, reunindo grupos homogêneos como os de clubes, trabalhadores de 
uma mesma fábrica, funcionários públicos, etc. (PINHEIRO, 2008, p23). 

 
 

 Benato apud Abrantes (2004, p.47) afirma que no Brasil, as cooperativas de 

crédito começaram a surgir na década de 1930, e tiveram papel fundamental no 

empréstimo de pequenas quantias a pequenos empreendedores, sendo voltado 

principalmente para a abertura de pequenos negócios urbanos e para a compra de 

máquinas e equipamentos. Sendo importante quando há alto índice de desemprego 

e exclusão tecnológica, pois muitos precisam empreender para sobreviver.  

 Sendo assim, pode-se afirmar que “o cooperativismo está presente em todos 

os países e setores da economia. Isto mostra que é viável em qualquer cultura, 

regime econômico ou político, como resposta ou solução para os problemas 

socioeconômicos”. (CASTRO, 2009, p.8). 

Em 1932, de acordo com Geriz (2004) Getúlio Vargas editou a primeira norma 

tratando mais especificamente das sociedades cooperativas, foi o Decreto 

nº22.239/32. Essa norma referia-se às cooperativas de crédito (art. 30) onde “têm 

por objetivo principal proporcionar a seus associados crédito e moeda, por meio da 
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mutualidade e da economia, mediante uma taxa módica de juros, auxiliando de 

modo particular o pequeno trabalho em qualquer ordem de atividade na qual ele se 

manifeste, seja agrícola, industrial, ou comercial ou profissional, e, acessoriamente, 

podendo fazer, com pessoas estranhas à sociedade, operações de crédito passivo e 

outros serviços conexos ou auxiliares do crédito”. 

Em 16 de dezembro de 1971, definiu-se a Política Nacional de 

Cooperativismo, e instituiu-se o regime jurídico das Sociedades Cooperativas, com a 

promulgação da Lei 5.764. Lei esta que vigora até os dias atuais, e tendo sido, 

inclusive, recepcionada, em muitos aspectos, pela Constituição Federal e, mais 

recentemente, pelo Código Civil de 2002. (GERIZ, 2004, p.87). 

Segundo Castro (2009, p.12), os sete princípios aprovados pela Aliança 

Cooperativista Internacional – ACI, em Manchester, na Inglaterra, em 1995, são os 

seguintes:  

1- Adesão voluntária e livre – São organizações abertas à participação de todos, 

independentemente do sexo, raça, classe social, opção política ou religiosa, onde 

para participar, a pessoa deve conhecer e decidir se tem condições de cumprir os 

acordos estabelecidos pela maioria.  

2- Gestão democrática – Os cooperados se reúnem em assembleias para discutir e 

votar os objetivos e metas do trabalho e eleger os representantes administrativos da 

sociedade. Assim, cada associado representa um voto, independentemente do 

número de cotas que detenham. 

3- Participação econômica dos membros – Há contribuição igualitária dos 

membros para a formação do capital da cooperativa, o qual é controlado 

democraticamente. Se, ao final do exercício, a cooperativa apura “sobras” (receitas 

maiores que as despesas), serão divididas entre os sócios até o limite do valor da 

movimentação de cada um ou destinadas ao fortalecimento da cooperativa (cotas de 

capital e/ou reservas), sempre por decisão tomada na assembleia. 

4- Autonomia e independência – O controle do funcionamento da empresa é 

realizado pelos seus sócios - os donos do negócio. Desse modo, quaisquer acordos 

firmados com outras organizações e empresas devem garantir e manter essa 

condição.  

5- Educação, formação e informação – Objetiva permanentemente a destinação 

de ações e recursos para formar e capacitar os associados para a prática 

cooperativista e para o uso de equipamentos e técnicas no processo produtivo e 



37 
 

comercial. Onde destina-se pelo menos 5% das sobras brutas para a formação de 

um fundo com essa finalidade. 

6- Intercooperação – Para fortalecer o cooperativismo essencial o intercâmbio de 

informações, produtos e serviços, viabilizando o setor como atividade 

socioeconômica. 

7- Interesse pela comunidade – As cooperativas trabalham para o bem-estar de 

suas comunidades, por meio da execução de programas socioculturais, realizados 

em parceria com o governo e outras entidades civis. 

Embora as cooperativas de crédito ainda ocupem um pequeno espaço no 

SFN – tanto quanto às operações de crédito, quanto ao patrimônio líquido –, o 

segmento vem apresentando um expressivo crescimento, não apenas em volume, 

mas também em percentual de participação na área bancária do Sistema Financeiro 

Nacional. (PINHEIRO, 2008, p.14). 

 

2.3.2.2 Classificação das Cooperativas de crédito 

 

 Segundo Castro (2009, p.14) as cooperativas de crédito no Brasil são 

classificadas conforme o disposto na Lei nº 5.764/71, que assim as considera:  

• Singulares (1° grau) – São formadas por, no mínimo, 20 associados pessoas 

físicas e/ou jurídicas, é permitida a admissão de pessoas jurídicas sem fins 

lucrativos e caracterizam-se pela prestação direta de serviços aos associados.  

• Centrais ou Federações (2° grau) – Constituídas por, no mínimo, três 

cooperativas singulares, tem por objetivo organizar, em comum e em maior escala, 

os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e 

orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços. 

Somente as cooperativas centrais de crédito são instituições financeiras.  

• Confederações de Cooperativas (3° grau) – São formadas com o mínimo de três 

centrais ou federações da mesma ou de diferentes modalidades, tendo a finalidade 

de orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos 

empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação 

das centrais e federações. Para que uma confederação de cooperativas de crédito 

seja considerada instituição financeira (cooperativa de crédito de 3° grau) é 

necessária a aprovação pelo Banco Central do Brasil.  
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2.3.2.3 Diferenças entre Cooperativas de crédito e Bancos 

 

  Para Meinen e Domingues (2002, p.16) as Cooperativas de crédito, 

reguladas pela Lei Cooperativista, consistem em sociedades de pessoas onde o voto 

tem peso igual para todos, ou seja, uma pessoa equivale a um voto, as decisões são 

partilhadas entre muitos, o usuário é o próprio dono, o administrador é do meio 

cooperativo.  

Além disso, toda política operacional é decidida pelos próprios 

cooperativados, e não há distinção ou discriminação entre os mesmos. A atividade 

cooperativa tem o apoio da informática e o relacionamento é 

personalizado/individual. 

Atuam nas comunidades mais remotas sem restrição, outra característica 

marcante é o preço das operações e dos serviços, que visa a cobertura de custos 

(taxa de administração), e, portanto, desenvolvem-se pela cooperação, não tendo o 

lucro por objeto (art. 3º da Lei nº 5.764/71), o excedente, mais conhecido como 

sobras é distribuído entre todos usuários conforme a proporção das operações 

individuais, reduzindo ainda mais o preço final pago pelos cooperativados.  

Se diferenciando dos Bancos, que de acordo com o autor citado 

anteriormente, são sociedades de capital onde o poder é exercido na proporção do 

número de ações, onde no plano societário, são regulados pela Lei das Sociedades 

Anônimas. As deliberações são concentradas, o administrador é um homem do 

mercado, o usuário das operações é mero cliente e não influencia na definição de 

preço dos produtos, além disso, o tratamento sobre cada um pode ser diferenciado. 

Tem preferência pelo grande poupador e as maiores corporações priorizam os 

grandes centros, além de ter propósitos mercantilistas, pois a remuneração das 

operações e dos serviços não tem parâmetro /limite. Como buscam atender em 

massa, priorizam o atendimento por meio da automação/auto-serviço, além de não 

terem vínculo com a comunidade e com o público-alvo. Visam ao lucro e competem 

para atingir os seus resultados, resultado este que é de poucos donos, ou seja, nada 

é dividido com os clientes. 

Portanto, conforme Castro (2009, p.15), a cooperativa de crédito é uma 

instituição diferenciada, pois se caracteriza por ser uma sociedade de pessoas e não 

de capital com natureza jurídica própria, sendo uma sociedade limitada que não está 

sujeita à falência e não tem por objetivo a lucratividade. Diferenciando-se, desse 
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modo, dos bancos, onde exceto o BNDES, são sociedade anônimas, que visam o 

lucro.  

 

2.3.3 Pronaf 

  

 O Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é 

definido como “uma política pública de fortalecimento das Unidades Familiares de 

Produção mediante o apoio técnico e financeiro, visando o desenvolvimento rural 

sustentável”. (CARTILHA DO PRONAF – PLANO SAFRA 2014/2015, 2014). 

 Essa política tem como finalidade o estímulo da geração de renda e a 

melhoria do uso da mão de obra familiar, pois financiamento das atividades e 

serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em 

estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2015). 

 As atividades não agropecuárias são conforme apresentando na Cartilha do 

PRONAF – Plano safra 2014/2015 (2014) os serviços relacionados ao turismo rural, 

produção artesanal, agroindústria familiar e demais serviços no meio rural que sejam 

compatíveis com a natureza da exploração rural e também o melhor emprego da 

mão de obra de origem familiar. 

 Para Guanziroli (2007) apud Souza (2014, p.31),  
 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 
surge na época de 1996, quando o elevado custo e a escassez de crédito 
eram considerados como principais problemas enfrentados pelos 
agricultores familiares. Afirma também que depois de 10 anos de execução 
o programa se estendeu de forma considerável por todo território nacional, 
ampliou o montante financiado, desenvolveu programas especiais para 
acatar inúmeras categorias, reforçou a infra estrutura e assumiu também a 
assistência. 
 

 Pois de acordo com Mattei (2005, p.03) desde que foi criado o Pronaf possui 

como principal intuito promover condições de aumento da capacidade produtiva, a 

melhoria da qualidade de vida e o pleno exercício da cidadania no campo da 

agricultura familiar. 

Portanto, considera-se o surgimento do PRONAF um novo marco histórico da 

intervenção do estado na agricultura brasileira, pois até então os agricultores 

familiares eram excluídos, passando a serem alvos das políticas públicas para o 

meio rural e também atores sociais, já que são extremamente importantes para o 
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desenvolvimento do país. (GAZOLLA e SCHNEIDER (2006) apud SOUZA (2014, 

p.32)). 

 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2015) “o programa possui 

as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas de 

inadimplência entre os sistemas de crédito do País”. Além disso, é de suma 

importância, pois ao ter acesso ao Pronaf a família começa a discutir sobre a 

necessidade do crédito, seja ele para o custeio da safra ou atividade agroindustrial, 

seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de produção 

e serviços agropecuários ou não agropecuários.  

 Assim, conforme o Banco Central do Brasil (2015) os beneficiários do Pronaf 

são os agricultores e produtores rurais que compõem as unidades familiares de 

produção rural e que comprovem seu enquadramento mediante apresentação da 

“Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)” ativa.  

Esses agricultores deverão enquadrar-se nos seguintes grupos: Grupo "A", 

que são agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma 

Agrária (PNRA) ou beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 

que não contrataram operação de investimento sob o amparo do Programa de 

Crédito Especial para a Reforma Agrária (Procera) ou que ainda não contrataram o 

limite de operações ou de valor de crédito de investimento para estruturação no 

âmbito do Pronaf.  

No Grupo "B", onde neste estão presentes os beneficiários que possuam 

renda bruta familiar nos últimos 12 meses de produção normal, que antecedem a 

solicitação da DAP, não superior a R$20.000,00 (vinte mil reais) e que não contratem 

trabalho assalariado permanente. E no Grupo "A/C", são os agricultores familiares 

assentados pelo PNRA ou beneficiários do PNCF que tenham contratado a primeira 

operação no Grupo "A" e não tenham contratado financiamento de custeio, exceto 

no próprio Grupo "A/C". 

Além disso, são beneficiários também os agricultores familiares que realizem 

a exploração de parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, 

comodatário, parceiro, concessionário do PNRA ou permissionário de áreas 

públicas; residam no estabelecimento ou em local próximo, considerando as 

características geográficas regionais; não detenham, a qualquer título, área superior 

a quatro módulos fiscais, próximos ou não, quantificados conforme a legislação em 

vigor. 
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Devem obter no mínimo, 50% da renda bruta familiar da exploração 

agropecuária e não agropecuária do estabelecimento, onde o trabalho familiar deve 

predominar na exploração do estabelecimento, mas podendo utilizar-se de mão de 

obra de terceiros conforme as exigências sazonais da atividade agropecuária e 

manter empregados permanentes em número menor que o número de pessoas da 

família ocupadas com o empreendimento familiar; 

A renda bruta familiar nos últimos 12 meses de produção normal, que 

antecedem a solicitação da DAP, deverá ser de até R$360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais), considerando neste limite a soma de 100% do Valor Bruto de 

Produção (VBP), 100% do valor da receita recebida de entidade integradora e das 

demais rendas provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora 

dele, recebida por qualquer componente familiar, excluídos os benefícios sociais e 

os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais. 

Enquadram-se como agricultores familiares os extrativistas que exerçam o 

extrativismo artesanalmente no meio rural, exceto os garimpeiros e faiscadores, 

integrantes de comunidades quilombolas rurais, povos indígenas e demais povos e 

comunidades tradicionais. 

Podem-se destacar ainda outros beneficiários que apresentem a DAP válida 

como os pescadores artesanais, com fins comerciais, explorando a atividade como 

autônomos, com meios de produção próprios ou em regime de parceria com outros 

pescadores igualmente artesanais, os aquicultores que se dediquem ao cultivo de 

organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida e que 

explorem área não superior a dois hectares de lâmina d'água ou ocupem até 500 m³ 

de água, quando a exploração se efetivar em tanque-rede e os silvicultores que 

cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável 

daqueles ambientes. 

É importante ressaltar que “as condições de acesso ao Crédito Pronaf, formas 

de pagamento e taxas de juros correspondentes a cada linha são definidas, 

anualmente, a cada Plano Safra da Agricultura Familiar, divulgado entre os meses 

de junho e julho”. Onde para contratar as linhas de crédito do Pronaf o agricultor 

deverá estar com o CPF regularizado e livre de dívidas. (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2015).  

 Os créditos do Pronaf possuem diversas finalidades como se pode observar a 

seguir:  
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Custeio – Destinam-se a 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. Investimento - Destinam-se 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. 
Integralização de cotas-partes pelos beneficiários nas cooperativas de 
produção – Destinam-se a financiar a capitalização de cooperativas de 
produção agropecuárias formadas por beneficiários do Pronaf. (BANCO 
CENTRAL DO BRASIL, 2015). 

  

Conforme o Banco Central do Brasil (2015) a concessão dos créditos podem 

ocorrer de forma individual ou coletiva, sendo coletivo quando formalizado por grupo 

de produtores para finalidades coletivas. E individual, quando o objetivo primordial 

contemple o desenvolvimento do estabelecimento rural em sua totalidade, 

independentemente da classificação do beneficiário a que se destina. 

O Pronaf apresenta diversas linhas de financiamento, como abordado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (2015): 

1) Pronaf Custeio: Destina-se ao financiamento das atividades agropecuárias e de 

beneficiamento ou industrialização e comercialização de produção própria ou de 

terceiros enquadrados no Pronaf.  

2) Pronaf Mais Alimentos – Investimento: Destinado ao financiamento da 

implantação, ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e serviços, 

agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas 

comunitárias rurais próximas. 

3) Pronaf Agroindústria: Linha para o financiamento de investimentos, inclusive em 

infraestrutura, que visam o beneficiamento, o processamento e a comercialização da 

produção agropecuária e não agropecuária, de produtos florestais e do extrativismo, 

ou de produtos artesanais e a exploração de turismo rural. 

4) Pronaf Agroecologia: Linha para o financiamento de investimentos dos sistemas 

de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos relativos à 

implantação e manutenção do empreendimento.  

5) Pronaf Eco: Linha para o financiamento de investimentos em técnicas que 

minimizam o impacto da atividade rural ao meio ambiente, bem como permitam ao 

agricultor melhor convívio com o bioma em que sua propriedade está inserida. 
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6) Pronaf Floresta: Financiamento de investimentos em projetos para sistemas 

agroflorestais; exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo 

florestal, recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e 

reserva legal e recuperação de áreas degradadas.  

7) Pronaf Semiárido: Linha para o financiamento de investimentos em projetos de 

convivência com o semi-árido, focados na sustentabilidade dos agroecossistemas, 

priorizando infraestrutura hídrica e implantação, ampliação, recuperação ou 

modernização das demais infraestruturas, inclusive aquelas relacionadas com 

projetos de produção e serviços agropecuários e não agropecuários, de acordo com 

a realidade das famílias agricultoras da região Semiárida. 

8) Pronaf Mulher: Linha para o financiamento de investimentos de propostas de 

crédito da mulher agricultora. 

9) Pronaf Jovem: Financiamento de investimentos de propostas de crédito de jovens 

agricultores e agricultoras. 

10) Pronaf Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares: Destinada aos 

agricultores e suas cooperativas ou associações para que financiem as 

necessidades de custeio do beneficiamento e industrialização da produção própria 

e/ou de terceiros. 

11) Pronaf Cota-Parte: Financiamento de investimentos para a integralização de 

cotas-partes dos agricultores familiares filiados a cooperativas de produção ou para 

aplicação em capital de giro, custeio ou investimento. 

12) Microcrédito Rural: Destinado aos agricultores de mais baixa renda, permite o 

financiamento das atividades agropecuárias e não agropecuárias, podendo os 

créditos cobrirem qualquer demanda que possa gerar renda para a família atendida. 

Créditos para agricultores familiares enquadrados no Grupo B e agricultoras 

integrantes das unidades familiares de produção enquadradas nos Grupos A ou A/C. 

 

2.3.3.1 Pronaf Investimento Mais alimentos 

  

 O Pronaf Investimento é “destinado ao financiamento da implantação, 

ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e serviços, agropecuários 

ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais 

próximas”. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2015). 
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 De acordo com o BNDES (2015) esta modalidade de crédito tem a finalidade 

de promover o aumento da produção e da produtividade e a redução dos custos de 

produção, visando principalmente o aumento da renda familiar rural. 

 Destina-se a pessoa física que apresente um projeto técnico ou proposta 

simplificada de crédito, definida pela instituição financeira, para financiar 

investimentos em infraestrutura produtiva nas propriedades familiares, onde são 

produzidos produtos e executadas atividades como: o açafrão, arroz, cana-de-

açúcar, café, centeio, feijão, mandioca, milho, palmácea para produção de palmito, 

soja, sorgo, trigo, erva-mate, apicultura, aquicultura, avicultura, bovinocultura de 

corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, fruticultura, olericultura, ovinocultura, 

pesca e suinocultura. 

 Atualmente as taxas de juros desta linha de crédito são de 2,5% ao ano (a.a.) 

- para operações de até R$ 10 mil; 4,5% a.a. - para uma ou mais operações com 

valor acima de R$ 10 mil e até R$ 30 mil ou quando se tratar de financiamento para 

aquisição isolada de animais para recria e engorda; e de 5,5% a.a. - para operações 

acima de R$ 30 mil. (BNDES, 2015). 

 Cabe ressaltar que o limite de financiamento vai de R$ 300 mil, para as 

atividades de suinocultura, avicultura e fruticultura; R$ 150 mil, para as demais e R$ 

15 mil, quando se tratar de financiamento para aquisição isolada de animais para 

recria e engorda.  

Além disso, o limite estipulado para operações coletivas de construção, 

reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações permanentes, máquinas, 

equipamentos, inclusive de irrigação, e implementos agropecuários e estruturas de 

armazenagem, de uso comum é de R$ 750 mil. Onde deverá ser respeitado o limite 

individual (R$ 150 mil ou R$ 300 mil) e a soma dos valores das operações 

individuais e da participação do beneficiário na operação coletiva não poderá 

ultrapassar o limite de até R$ 150 mil por beneficiário e por ano agrícola. 

E por fim, é importante destacar que o prazo de reembolso, ou seja, 

pagamento do financiamento é de até 5 anos, incluído até 1 ano de carência, para 

financiamento de caminhonetes de carga; até 2 anos, incluídos até 1 ano de 

carência, para financiamentos para aquisição isolada de animais para recria e 

engorda; e até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência, para os demais itens 

financiáveis. 

 



45 
 

2.3.3.2 Pronaf e as Cooperativas de crédito 

 

Nos últimos anos, as cooperativas têm elevado a sua participação no Pronaf, 

tanto em valores absolutos quanto em valores relativos, onde a velocidade de 

crescimento dos recursos aplicados varia conforme o agrupamento de cooperativas. 

São aplicados mais recursos do Pronaf em cooperativas crédito de modelo 

solidário do que nas tradicionais, ligadas ao Bancoob e o Bansicredi. Assim, pode-se 

afirmar que a parceria entre as cooperativas de crédito com outros fundos de 

desenvolvimento é considerada de suma importância para suprir as necessidades 

financeiras dos mais pobres e das comunidades rurais em que atuam. (BÚRIGO, 

2006). 

Pois como apresentado por Cazella (2002) apud Cazella e Berriet-Solliec 

(2010, p.85) “as cooperativas de crédito rural podem desempenhar as funções de 

facilitar a implementação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

familiar (Pronaf) que existe no Brasil desde 1996 e de melhorar a sua eficácia”. 

Ressaltando assim, a sua importância para fomentar o desenvolvimento da 

agricultura familiar na localidade onde está inserida. 

 

2.3.4 Satisfação do cooperado  

 

 Kotler (2012, p.134) define a satisfação como “o sentimento de prazer ou 

decepção que resulta da comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido 

de um produto e as expectativas do comprador”. Cabe ressaltar que essa percepção 

é influenciada por fatores diversos, que influenciam na percepção final. 

 Conforme o referido autor, existem muitas empresas que medem 

sistematicamente a forma como elas tratam os clientes, identificando os fatores que 

moldam a sua satisfação e com base nas informações, promove mudanças em suas 

operações e ações de marketing como resultado disso. Empresas estas 

consideradas inteligentes, pois acreditam que medir a satisfação dos clientes com 

regularidade é o segredo para retê-los. 

As cooperativas consistem em organizações peculiares e complexas pelo fato 

de além de uma lógica econômica, também possuem uma lógica social. 

Diferenciando-se assim, das empresas que objetivam unicamente o lucro, pois se 
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preocupam em desenvolver e agregar renda ao produtor rural. Desse modo, “o 

desempenho de uma cooperativa é influenciado não só pelas questões financeiras, 

mas principalmente pela geração de benefícios aos seus associados”. 

(BIALOSKORSKI NETO, 2002 apud MENDES, 2010, p. 77). 

 E, portanto, conforme a referida autora, a satisfação do cooperado é 

componente do desempenho da cooperativa, que possui como objetivo suprir as 

necessidades e aspirações voltadas ao desenvolvimento econômico, social e 

cultural. Além disso, contribui com a gestão estratégica, pelo fato de permitir a 

descoberta de pontos fortes e das falhas, a fim de que ações sejam realizadas para 

melhorar a eficácia.  

 

2.3.5 Desenvolvimento econômico e social 

  

O Desenvolvimento econômico pode ser definido “pela existência de 

crescimento econômico contínuo, em ritmo superior ao crescimento demográfico, 

envolvendo mudanças de estruturas e melhoria de indicadores econômicos e sociais 

per capita”. (SOUZA, 1993, p. 17).  

Em suma, é o processo que compreende a variação positiva das "variáveis 

quantitativas" que medem o crescimento econômico, como o aumento da 

capacidade produtiva de uma economia medida por variáveis tais como produto 

interno bruto e produto nacional bruto. E das "variáveis qualitativas", como melhorias 

nos aspectos relacionados com a qualidade de vida, educação, saúde, infraestrutura 

e profundas mudanças da estrutura socioeconômica de uma região e ou país, 

medidas por indicadores sociais.  

Nos últimos anos o Brasil apresentou mudanças no perfil do 

desenvolvimento econômico e social, pois até os anos 1970, entendia-se que o 

desenvolvimento econômico era sinônimo da implantação de setores industriais 

tradicionais, como o siderúrgico e o automobilístico. Diferente do agronegócio, que 

era tido como atividade econômica típica de países em processo inicial de 

desenvolvimento. (SANTOS, 2012).  

Assim, de acordo com o referido autor, essa percepção está sendo 

modificada por meio de imperativos ambientais e de combate à desigualdade social. 

Desse modo, pode-se afirmar que 



47 
 

 
 Importantes eventos ocorridos nos últimos anos - como o esgotamento da 
fronteira agrícola em diversas regiões do mundo, a concentração crescente 
da população mundial no meio urbano, as preocupações de natureza 
ambiental, a busca por fontes alternativas de energia e, sobretudo, o 
aumento da capacidade competitiva do Brasil neste setor - colocaram as 
atividades do agronegócio em posição estratégica na definição dos rumos 
da economia brasileira e nos sucessivos superávits na balança comercial de 
seu comércio internacional. (SANTOS, 2012). 

 

Souza (1993) afirma que a agricultura consiste em um importante elemento 

no desenvolvimento econômico, principalmente nas regiões periféricas, como 

também para as regiões mais desenvolvidas de um país, pois existe 

interdependência entre o crescimento agrícola e o restante da economia, ou seja, a 

indústria, o comercio e serviços são estimulados quando há expansão agrícola.   

Segundo o levantamento realizado pela Organização para Cooperação de 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o cenário sobre a produção de alimentos 

projeta a necessidade de crescimento em 20% até 2020 para atender à crescente 

demanda mundial. Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) prevê que a União Europeia contribua com um 

aumento de 4% em sua produtividade, a Austrália com 7%, os EUA e Canadá com 

15%, a Rússia e China com 26% e o Brasil com 40%. (SANTOS, 2012). 

 

 

2.3.6 O município de Cruz Machado - PR 

 

 De acordo com Rockenbach (1996) apud Kseniuk (2015), a colonização do 

município de Cruz Machado é registrada em meados de 1910, com a fundação do 

Núcleo Colonial Federal Cruz Machado, sendo habitado inicialmente por imigrantes 

ucranianos e poloneses. E elevado à categoria de município somente em 1951, 

quando o Governador do Paraná na época Bento Munhoz da Rocha Neto sancionou 

a Lei Estadual nº 790 de 14 de novembro deste mesmo ano, desmembrando-se do 

município de União da Vitória.  

Segundo a referida autora, atribui-se a denominação deste município em 

homenagem ao senador do Império Antônio Candido da Cruz Machado, devido ao 

mesmo ter se destacado na luta pela independência da Província do Paraná. 
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O município possui uma área territorial de 1.478, 350 km², que se divide em 

três distritos administrativos: Cruz Machado, Pinaré e Santana. Com relação à 

demografia, a população estimada em 2015 era de 18.807 habitantes e de acordo 

com o censo IBGE realizado em 2010 cerca 66,3% da população concentrava-se na 

área rural e 33,7% na área urbana. Concluindo-se por meio desses dados que o 

município é predominantemente rural. (IBGE, 2016). 

Na Figura 1, é possível observar a localização do município, bem como os 

municípios com os quais faz divisa. 

 

Figura 1 - Localização do município de Cruz Machado – PR. 

 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

Cruz Machado tem sua economia baseada na produção da agricultura, 

principalmente de milho, feijão, da fumocultura e da erva-mate, onde destaca-se por 

ser um dos mais produtores do país, segundo informações do engenheiro agrônomo 

Roberto Plewka. (AMSULPAR, 2016).  

De acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

Social – IPARDES (2016), as culturas que se destacaram em termos de produção 

no ano de 2014 foram a do feijão (em grãos) que alcançou a produção de 15.600 

toneladas, da mandioca com 22.323 toneladas, do milho (em grãos) que alcançou 

49.800 toneladas e da erva-mate (em folha verde) com 45.000 toneladas. 
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Na Figura 2, pode-se observar a predominância da agricultura na soma do 

PIB do município em comparação com a Indústria e os Serviços, segundo dados 

referentes ao ano de 2010. 

 

Figura 2 - Produto Interno Bruto do município de Cruz Machado – PR. 

 

Fonte: IBGE, 2016. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Para a elaboração desta pesquisa inicialmente buscou-se informações em 

materiais bibliográficos como livros, sites, artigos, trabalhos acadêmicos, dentre 

outras fontes de pesquisa, que auxiliaram no esclarecimento de termos e 

conhecimento de assuntos relacionados ao presente trabalho. 

Realizou-se assim uma pesquisa bibliográfica, que trata-se do levantamento 

de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e 

imprensa escrita, para que o pesquisador conheça tudo aquilo que já foi escrito 

sobre determinado assunto e as utilize como reforço na análise de suas pesquisas. 

(MARCONI e LAKATOS, 2014, p.43). 

Pois “qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma 

pesquisa bibliográfica prévia, quer para o levantamento da situação da questão, quer 

para fundamentação teórica, ou ainda para justificar os limites e contribuições da 

própria pesquisa”. (RAMPAZZO, 2005, p.51). 

Conhecendo os assuntos, definiu-se o problema da pesquisa científica, que 

consiste em medir o desempenho da Cooperativa de Crédito Rural com Interação 

Solidária – Cresol Cruz Machado e detectar as falhas existentes no processo de 

contratação por meio da pesquisa de satisfação do cooperado.    

Assim, trata-se de uma pesquisa exploratória, onde de acordo com Ruiz 

(2013, p.50) consistem na caraterização, classificação e definição inicial do 

problema, ou seja, trata-se do estágio inicial de toda pesquisa científica, onde não 

objetiva de imediato a solução do problema, mas a sua caracterização. 

 Para atingir os objetivos específicos será utilizada a pesquisa quantitativa, 

que tem por finalidade mensurar as variáveis, transformando dados em ilustrações 

como tabelas, gráficos ou figuras. Os dados quantitativos são tratados por meio de 

programas estatísticos, como o Excel, por exemplo, e proporciona a interpretação 

dos dados e a sua comparação com a literatura existente e a realidade investigada. 

(SANTOS, 2006, p.72). 

  

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  
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 Para a obtenção dos dados quantitativos realizou-se uma pesquisa com uma 

amostragem composta por 50 (cinquenta) cooperados que residem no município de 

Cruz Machado–PR, de uma população de 1.025 que possuem o contrato do Pronaf 

investimento Mais Alimentos ativo na Cresol Cruz Machado.  

 A seleção deste público específico se justifica pela utilização de recursos 

financeiros obtidos por meio da contratação da linha de crédito Pronaf Investimento 

Mais Alimentos com a finalidade de promover o aumento da produção e da 

produtividade e a redução dos custos de produção, com o objetivo principal de 

aumentar a renda familiar rural.  

 Permitindo que a cooperativa conheça o perfil do cooperado que busca a 

linha de crédito, sua satisfação com relação ao processo de contratação e medir seu 

desempenho. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

 As informações necessárias para a construção deste trabalho foram obtidas 

por meio de pesquisa em livros, artigos científicos, monografias, sites e conversa 

informal com membros do conselho de administração e fiscal, gestão e 

colaboradores. 

Os dados quantitativos que possibilitaram o conhecimento do perfil do 

cooperado e o seu desenvolvimento econômico e social foram levantados por meio 

da aplicação de um questionário com perguntas fechadas, ou seja, com “questões 

que apresentam categorias ou alternativas de respostas fixas” e abertas, que 

permitem conhecer a opinião do entrevistado. (MARTINS, 2002, p.51) 

Esse questionário é composto por questões referentes à idade, sexo, estado 

civil, se possui filhos, fonte de renda familiar, tempo de associação à cooperativa, 

comparativo entre a renda anual familiar anterior e posterior à contratação da linha 

de crédito Pronaf Investimento Mais Alimentos, percepção do cooperado sobre a 

influência da cooperativa na melhoria da sua qualidade de vida e no aumento da 

produção, e também a satisfação do cooperado com relação à cooperativa e ao 

processo de contratação da linha de crédito abordada neste trabalho de pesquisa.  

A aplicação do questionário revisado e aprovado ocorreu no período de 04 de 

maio a 07 de junho de 2016. Os cooperados foram entrevistados de maneira 
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aleatória na Cresol Cruz Machado - Sede, onde lhes foi apresentado o questionário, 

respondido em seguida de forma anônima, e posteriormente tabulou-se os dados. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A entrevista realizada com os cooperados na Cooperativa Cresol Cruz 

Machado não divulgará a identidade dos entrevistados, visto que muitos sentem-se 

desconfortáveis ao expor a sua opinião.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 
4.1 HISTÓRICO 

 
A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária – Cresol consiste em 

um sistema integrado de Cooperativas de Crédito Rural, constituídas e dirigidas por 

agricultores familiares, sendo amparadas por Lei Federal e autorizadas pelo Banco 

Central, integração esta que ocorre por meio da Central de Crédito e das Bases de 

Serviço Regionais. 

 Criado há duas décadas, o Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural 

com Interação Solidária marca a construção de um cooperativismo onde se opta por 

estruturas descentralizadas, com forma de rede e unidades pequenas, mas que se 

mantêm articuladas entre si e com a comunidade onde está inserida, contribuindo 

desse modo para a democratização do crédito rural e para o controle social. 

(INFOCOS, 2014). 

Sendo importante destacar que a expressão ‘interação solidária’ significa que, 

mesmo as cooperativas sendo independentes e possuindo suas próprias regras de 

conduta, são solidárias entre si, auxiliando-se mutuamente, com apoio financeiro, 

técnico e social. Refletindo assim o conceito de responsabilidade compartilhada 

entre cooperados e dirigentes, que devem acompanhar e ter controle sobre seu 

funcionamento. 

A primeira Cresol foi inaugurada no dia 10 de janeiro de 1996, em Dois 

Vizinhos – PR, onde registrou-se no final do expediente R$ 20 mil em depósitos, 

sendo um valor significativo para a época. Porém continuaram-se os trabalhos de 

ajustes operacionais por 90 dias. Logo no mês seguinte inaugura-se a Cresol 

Marmeleiro e em seguida a Cresol Laranjeiras do Sul, Pinhão e Capanema, 

fechando o ano com cinco cooperativas e 1.639 sócios, superando o número de 100 

sócios fundadores. 

Antes deste marco o grupo de idealizadores formado por Valdemiro Kreush, 

Assis Miguel do Couto, Adriano Michelon e Christophe de Lannoy passaram seis 

meses acertando os detalhes para o início dos trabalhos, e dezenas de agricultores 

familiares aceitaram compor as primeiras diretorias das cooperativas mesmo não 

tendo conhecimento especifico na área. 
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No mesmo ano de nascimento do Sistema Cresol foi criado o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, uma importante 

ferramenta para estruturação das cooperativas e das famílias agricultoras. E também 

realizou-se o primeiro convênio com o Banco do Brasil e a liberação de 710 

contratos de Pronaf Custeio, além de mais 1856 operações de crédito e as 

cooperativas encerraram o ano com saldo positivo. Já o acesso à linha de crédito do 

Pronaf Investimento concretizou-se em 1997, com um convênio assinado com o 

Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). 

  Atualmente a Cresol está presente em 8 estados do Brasil (Paraná, Santa 

Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 

Rondônia), tendo 81 Cooperativas Singulares, 231 Unidades de Atendimento, 11 

Bases Regionais. Assim estão sendo atendidos 434 municípios onde 135 mil 

famílias são cooperadas. (CRESOL, 2016). 

 A Cooperativa de Credito Rural com Interação Solidária de Cruz Machado - 

Cresol Cruz Machado é considerada uma cooperativa singular de primeiro grau, 

onde seu objetivo é facilitar o acesso ao crédito rural e a serviços financeiros, 

buscando viabilidade, desenvolvimento local e sustentável para a família e sua 

propriedade. 

Foi constituída no dia 17 de junho de 2002, sob Coordenação de José 

Soares, quando inicialmente 20 pequenos produtores reuniram-se para obter acesso 

ao crédito. Sendo regida pela Lei Complementar 130/2009, pelas Leis Ordinárias 

4595/1964 e 5764/1971, pelas normativas do Banco Central do Brasil e pelo seu 

Estatuto Social. 

A Cooperativa de Crédito tem sua sede e administração localizada na Avenida 

Presidente Getúlio Vargas, 786, em Cruz Machado – PR. Sua área de ação abrange 

o município sede, além de União da Vitória, Paula Freitas, Paulo Frontin, Antônio 

Olinto, Irati, Porto Vitória, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Rebouças, Rio Azul e 

Mallet, sendo todos municípios do Estado do Paraná. 

Atualmente, a Cresol Cruz Machado possui 5.542 associados, sendo 637 

sócios ativos comerciais, ou seja, aqueles cooperados que nos últimos 180 dias 

concentraram créditos em suas contas correntes de no mínimo 30% da renda 

declarada em cadastro, comandaram no mínimo 20 débitos na conta corrente com 
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valor mínimo de R$ 30,00 cada débito e, ou mantiveram em conta de depósito a 

prazo, um saldo médio de R$ 10.000,00 nos últimos 90 dias.  

Com relação à quantidade de cooperados que possuem contrato de Pronaf 

Investimento ativos somam 1.025 associados, onde os seus valores contratados 

variam de R$ 485,72 a R$ 258.925,92. 

 

4.1.1 Missão 

 
Segundo Daychouw (2007, p. 35), a missão de uma empresa pode ser 

definida basicamente como “a razão pela qual a organização existe ou foi criada e 

sobre a função ou tarefa fundamental que dela se espera”.  

Assim, a missão da Cooperativa de crédito Cresol consiste em 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. 

 
4.1.2 Visão 

 
A visão da empresa proporciona um sentido e uma orientação consistente ao 

futuro, ou seja, é responsável por transparecer o lugar aonde a empresa quer 

chegar. (DAYCHOUW, 2007). 

Desse modo, a Cresol visa crescer juntamente com o seu quadro social para 

que se possa atender o maior número de famílias agricultoras, oferecendo crédito e 

acesso a serviços financeiros na busca do desenvolvimento social.  

  

4.1.3 Valores 

 
 Daychouw (2007) caracteriza os valores como os compromissos e princípios 

éticos nos quais a organização baseia a sua conduta. Sendo assim, os valores da 

Cresol são os seguintes: 

 Excelência  
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 Ética  

 Honestidade  

 Transparência 

 Responsabilidade social 

 

4.1.4 Princípios 

 

 Os princípios referem-se às regras ou códigos de conduta, segundo os quais 

as pessoas governam suas ações, tanto em sua vida social, como profissional. 

Devem ser o núcleo central para o estabelecimento de relacionamentos, de acordos 

e contratos, de processos administrativos e de declaração da missão da 

organização. (MARQUES, 1994, p. 183).  

Em suma, os princípios que regem as atividades da Cresol são: 

 Interação solidária  

 Formação, capacitação e organização dos associados 

 Descentralização das decisões  

 Crescimento horizontal 

 Democratização e profissionalização do crédito 

 Desenvolvimento social 

 Sustentabilidade  
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4.2 ORGANOGRAMA 

 
O organograma consiste na representação gráfica da estrutura formal da 

empresa. Na Figura 3 apresenta-se o Organograma da Cresol Cruz Machado 

utilizado pela empresa, demonstrando a divisão de funções, cargos existentes e a 

relação superior-subordinado. 

 

Figura 3 - Organograma da Cresol Cruz Machado. 

 

Fonte: Organograma da empresa (2016). 

 

A razão de uma cooperativa existir são os seus associados. Eles possuem 

suas necessidades e potencialidades que deverão se transformar em ações pelo 

princípio da cooperação. (ULBINSKI; ZAPOTOCZNY, 2009).  

Assim, nas Assembleias Ordinárias ou Extraordinárias, que constituem o 

órgão supremo da cooperativa, são tomadas decisões de interesse da sociedade 

formada pelos cooperados dentro dos limites da lei e do Estatuto Social, e suas 

deliberações vinculam a todos os associados, mesmo que ausentes e discordantes.  

A Assembleia Geral Ordinária é realizada obrigatoriamente uma vez por ano, 

no decorrer dos quatro primeiros meses após o termino do exercício social, com 

pautas relacionadas ao mesmo. Já a Assembleia Geral Extraordinária realiza-se 
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sempre que necessário e pode deliberar sobre qualquer assunto de interesse da 

cooperativa. 

O Conselho Fiscal é responsável por fiscalizar de maneira assídua e 

minuciosa a administração da cooperativa. É constituído por três membros efetivos e 

três membros suplentes, sendo todos associados, eleitos para um mandato de três 

anos. É obrigatória a renovação de pelo menos dois membros a cada eleição 

(efetivo e suplente). 

O Conselho Administrativo é composto por um presidente, um vice-

presidente, um secretário e conselheiros. Cabe a ele planejar e colocar em prática 

as operações e serviços da cooperativa, além de controlar os seus resultados. 

Auditoria Interna e Externa consiste na assessoria que visa o 

aperfeiçoamento de controles internos e do desempenho da cooperativa. Sendo a 

Interna realizada por colaboradores da cooperativa e a Externa é realizada por 

empresas de auditores independentes. 

Cabe aos Agentes Comunitários de Desenvolvimento e Crédito, contribuir no 

processo de debate, construção e uso do crédito e das micro finanças, como 

ferramentas de desenvolvimento dentro dos projetos de vida das famílias e das 

comunidades rurais; motivar e viabilizar condições para a participação dos 

associados na gestão (política, administrativa e operacional) das cooperativas e 

entidades; e potencializar a formação de lideranças comunitárias, entre outros 

debates. 

A Gestão é responsável por planejar, organizar, liderar e controlar os 

processos e atividades da cooperativa. Atividades estas, divididas em três grandes 

áreas: Comercial, Administrativa e Financeira e Risco. 

Na área Comercial encontram-se os Analistas de Negócios, que possuem a 

tarefa de identificar os negócios potenciais com os cooperados e apresentar 

soluções financeiras de acordo com o seu perfil e necessidades, a fim de 

desenvolver as carteiras quanto ao aumento de cooperados e ampliação da 

penetração de produtos e serviços. Atualmente há quatro analistas na Sede e doze 

nas Unidades. 
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A área Administrativa e Financeira é subdividida em três setores, o 

Administrativo, cuja atividade é voltada a recursos humanos, cheques, controles, 

seguros das unidades, seguros de veículos e emplacamento de veículos.  

A Tesouraria, responsável pela relação com o Banco do Brasil e pelos três 

caixas da Sede e seis das Unidades. Os Caixas tem a função de manter a guarda de 

valores e talões de cheque, realizar a abertura, conciliações e o fechamento diários 

de caixa, conferindo documentos, atendendo aos cooperados no que se refere a 

movimentações de conta, pagamentos e transferências.  

E por ultimo o setor de Dotação Orçamentária, que abrange o planejamento 

orçamentário da Sede e das Unidades. 

A área de Risco está dividida em Análise de crédito, que tem a função de 

acompanhar e auxiliar no controle e na boa aplicação do crédito para os associados, 

definindo as prioridades de linhas de financiamento e auxiliam na definição dos 

associados contemplados por ordem de prioridade, devendo analisar, aprovar ou 

reprovar solicitações de crédito, além de examinar e emitir parecer sobre as 

solicitações de crédito.  

Em Recuperação de crédito, que executa atividades relacionadas à 

renegociações e refinanciamentos de dívidas, notificações a serem entregues e 

monitoramento de vencidos. Para isso conta com a assessoria jurídica da Base 

Metropolitana e da empresa executora de processos. 

 E em Risco Operacional, onde cabe realizar o controle do banco de dados, 

dos arquivos e do Seguro Prestamista. 
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4.3 INFRA-ESTRUTURA (LAYOUT E FLUXOGRAMA) 

 
4.3.1 Layout  

 

Figura 4 - Layout da Cresol Cruz Machado. 

 

Fonte: A autora (2016). 
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4.3.2 Fluxograma  

 

Figura 5 - Fluxograma do processo de associação da Cresol Cruz Machado. 
 

 

Fonte: Manual de procedimentos (2016). 
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Figura 6 - Fluxograma do processo de abertura de conta. 

 

Fonte: Manual de procedimentos (2016). 
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Figura 7 - Fluxograma do processo de contratação do Pronaf Investimento Mais 
Alimentos. 
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Fonte: Entrevista com analista de negócios (2016). 

 

4.4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

 Conforme apresentado no Manual de Procedimentos (2016), para que o 

promitente associado realize ações como poupador ou tomador de empréstimos, 

primeiramente é necessário que seja realizada a sua associação à cooperativa, 

como mostra a Figura 5, que se inicia com a demonstração do interesse do futuro 

associado, por meio da solicitação de associação por escrito, cadastro no sistema, 

integralização das cotas partes e aprovação do Comitê da Singular. 

Caso a solicitação seja aprovada, o analista de negócios verifica a 

documentação necessária e valida os dados no sistema, como apresentado na 

Figura 6. Em seguida, são impressos todos os documentos de abertura de conta 
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corrente, colhe-se a assinatura do cooperado, e também se consulta o Cadastro dos 

emitentes de cheques sem fundo.  

Posteriormente a proposta é entregue ao diretor que decide sobre a abertura 

ou não da conta corrente, caso a resposta seja negativa, o analista de negócios 

comunica o fato ao cooperado e pede para que as pendências junto ao CCF sejam 

regularizadas, para que uma nova solicitação seja efetuada. 

Após, concluída a abertura da conta corrente, o analista de negócios fornece 

o talão de cheques e/ou o cartão de movimentação e arquiva os documentos da 

abertura na pasta do cooperado.  

O processo de contratação do Pronaf Investimento, apresentado na Figura 7, 

inicia-se com o acolhimento da documentação exigida de acordo com o item/objeto a 

ser financiado, onde cada caso exige uma documentação diferenciada.  

Neste momento, é necessário que o associado atualize o seu cadastro de 

renda e patrimônio na cooperativa e seu avalista também, para que seja analisada a 

capacidade de pagamento. Com relação às garantias do contrato, podem ser por 

avalista, penhor de máquinas e equipamentos quando novos e alienação em caso 

de utilitários ou trator. 

 O analista de negócios verifica se não faltou nenhuma documentação e efetua 

consultas como Serasa, SRC, Gecoop e restritivos internos. E em seguida, envia 

toda documentação para o técnico efetuar a visita técnica e desenvolver o projeto 

conforme a viabilidade. Após, elaborado o projeto ele retorna para a cooperativa, 

onde retaguarda e o comitê de crédito analisam todos os dados e efetuam a 

aprovação da documentação. 

A próxima etapa consiste em o analista de negócios verificar o projeto técnico 

e aprovar o mesmo no SIC, e enviá-lo via SIC ao BNDES, onde a Central Cresol 

Baser envia os lotes de proposta ao BNDES, que homologa as operações e libera as 

operações aprovadas. A partir de então a Central Cresol Baser libera as operações 

no SIC, informa as cooperativas através de comunicados sobre as liberações e 

importa essas liberações para o sistema interno Colméia. 

O analista financeiro efetua o comando de liberações dos recursos na conta 

dos associados e bloqueia os recursos de repasses. A retaguarda da cooperativa 

desconta a porcentagem sobre o valor liberado referente a ATER (Assistência 
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Técnica), e transfere para a empresa que realizou o projeto e o restante do valor 

liberado permanece bloqueado em histórico de produto de repasse.  

Posteriormente o analista de negócios imprime o contrato e todas as 

declarações do dossiê e colhe as assinaturas necessárias e registra o contrato em 

cartório. Além disso, o associado traz as comprovações fiscais, que são conferidas 

para saber se condizem com o projeto técnico. Caso sim, o associado é autorizado a 

utilizar o recurso bloqueado. E o dossiê é enviado via GED para auditoria da Central 

Cresol Baser. 

A ATER efetua mais uma visita ao associado a fim de realizar o laudo de 

fiscalização da aplicação do recurso, o envia ao analista juntamente com a nota 

fiscal referente à prestação de serviços. E por fim a operação é arquivada na 

cooperativa. 
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4.5 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA 

 

4.5.1 Análise SWOT 

 

A análise SWOT consiste numa “ferramenta utilizada para fazer análise de 

cenário, (ou análises de ambiente), sendo usada como base para a gestão e o 

planejamento estratégico de uma organização”. (DAYCHOUW, 2007, p. 7). 

Figura 8 - Análise SWOT da Cresol Cruz Machado. 

 

PONTOS FORTES 

 Localização; 

 Acompanhamento da evolução 
tecnológica; 

 Taxas de juros; 

 Treinamento; 

 Comunicação interna; 

 Campanhas Promocionais; 

 Produtos e serviços. 

 

PONTOS FRACOS 

 Segurança das agências; 

 Feedback do cooperado; 

 Caixa eletrônico. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Novas Unidades de Atendimento 
(PAC´s); 

 Público empreendedor urbano; 

 Mercado agrícola. 

 

AMEAÇAS 

 Concorrência; 

 Inadimplência; 

 Êxodo rural. 

 

 

Fonte: A autora (2016). 

 

 Por meio da Análise SWOT realizada na cooperativa, apresentada na Figura 

8, identificou-se os seus pontos fortes e fracos, e também as suas oportunidades e 

ameaças. Assim, pode-se constatar que a empresa apresenta diversas vantagens 

internas como a realização de campanhas promocionais realizadas anualmente, que 

incentivam a utilização dos produtos pelos cooperados. 
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Os produtos oferecidos são adequados à realidade do agricultor familiares 

com grande variedade, possui a taxa de juros mais baixa se comparada com a dos 

bancos. A localização da cooperativa é estratégica, pois se encontra no centro 

comercial do município. Além disso, o sistema Cresol vem acompanhando a 

evolução tecnológica, como por meio do Internet Banking, por exemplo.  

Existe uma comunicação interna eficiente, por meio do e-mail corporativo e 

demais ferramentas, e também o aperfeiçoamento constante dos colaboradores por 

meio de cursos presenciais e online, que auxiliam na capacitação para melhor 

atender o cooperado.  

Os pontos fracos identificados foram a segurança precária nas agências, 

pois a agência não possui uma pessoa que realize a segurança do local. E a 

ausência de caixa eletrônico, o que proporcionaria maior comodidade para os 

cooperados que precisam utilizar os serviços da cooperativa fora do horário de 

atendimento.   

Por não ter um feedback da opinião do cooperado, faltam informações sobre 

a sua satisfação com cooperativa e o quanto ela influencia no seu desenvolvimento 

econômico e social.  

Referente às oportunidades e ameaças existe a oportunidade de instalar 

novos PAC´s – Ponto de Atendimento ao Cooperado em outras cidades. Atrair 

cooperados na área urbana por meio da disponibilização dos produtos e serviços do 

Solcredi – linha de crédito para microempreendedores; e também a expansão do 

mercado agrícola, que estimula o agricultor a buscar o crédito para ampliar sua 

produção. 

E as fortes ameaças são a concorrência, pois nos últimos anos outras 

cooperativas de crédito se instalaram no município e disputam o mesmo público-

alvo. A inadimplência dos tomadores de empréstimos, além do êxodo rural, pois o 

principal público que a cooperativa está voltada é formado pelos agricultores 

familiares. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos através da 

pesquisa aplicada junto aos cooperados. Onde foram aplicados 50 questionários 

com a finalidade de identificar o perfil do cooperado, analisar o seu desenvolvimento 

econômico e social e conhecer a satisfação do cooperado com relação à contratação 

da linha de crédito Pronaf Investimento Mais alimentos na Cresol Cruz Machado. 

 

5.1 PERFIL DO COOPERADO 

  

 Com base nos dados levantados observa-se que do total de cooperados 

entrevistados, 78% são do sexo masculino e 22% são do sexo feminino. Esses 

dados mostram que a mulher agricultora vem aumentando sua participação na 

gestão da propriedade rural, onde até pouco tempo observava-se que tal função era 

executada somente pelo público masculino.  

 
Figura 9 - Idade dos cooperados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 Conforme a Figura 9, identificou-se que a maioria dos cooperados que 

contratam o Pronaf Investimento Mais Alimentos apresentam idade de 26 a 40 anos, 

totalizando 50% dos entrevistados. Em seguida com 41 a 60 anos pertencem 36% , 

10% com até 25 anos e 4% acima de 60 anos de idade. Constatou-se ainda que 

74% dos cooperados são casados (as), 16% solteiros (as), 4% separados (as), 4% 

viúvos (as) e 2% em união estável. E que 82% possuem filhos e 18% não tem filhos. 
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Desse modo, percebe-se que grande parte dos cooperados que contratam o Pronaf 

Investimento Mais Alimentos possuem uma unidade familiar. 

 Por meio da aplicação do questionário, pode-se perceber que as atividades 

desenvolvidas na propriedade rural que geram rentabilidade para o cooperado são a 

extração da erva-mate com 29%, a produção de grãos com 27% e a fumicultura com 

18%, como mostra o gráfico apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Fonte de Renda do cooperado. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 Buscou-se também, conhecer o tempo de associação do cooperado, onde 

46% já têm mais de 10 anos, 38% de 6 a 10 anos e 16% de 2 a 5 anos, não tendo 

nenhum entrevistado com menos de 1 ano de associação. Portanto, caracterizam-se 

por serem cooperados que trabalham há bastante tempo com a cooperativa. Com 

relação ao tempo que realiza a contratação do Pronaf Investimento Mais Alimentos, 

identificou-se que 36% vem contratando a linha de 2 a 5 anos, 28% de 6 a 10 anos, 

26% a mais de 10 anos e 10% contrataram a menos de 1 ano. 

 

5.2 ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

 Para identificar o desenvolvimento econômico do cooperado por meio da 

contratação da linha de crédito Pronaf Investimento Mais Alimentos, realizou-se uma 

comparação entre a renda anterior e posterior a contratação, como mostra as 
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Figuras 11 e 12, onde percebe-se o aumento considerável da renda do agricultor 

familiar. 

 

Figura 11 - Renda anual familiar antes do cooperado contratar o Pronaf 

Investimento. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Figura 12 - Renda anual familiar atual. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 Além disso, ao serem questionados 98% dos cooperados afirmaram que 

houve aumento da produção após a contratação da linha de crédito, ou seja, por 
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meio de investimentos puderam observar as influências do investimento no resultado 

final da propriedade rural e 2% não perceberam mudanças na produção. 

 

Figura 13 - Percepção de melhoria na qualidade de vida do cooperado. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

  

 A Figura 13 apresentada acima, evidencia os resultados proporcionados pela 

cooperativa de crédito na melhoria da qualidade de vida do cooperado, onde 90% 

dos cooperados pronafianos afirmam que a contratação da linha de crédito foi uma 

das grandes responsáveis para que pudessem ter uma vida mais confortável, pois 

consequentemente com o aumento da produção, ampliou-se a renda familiar, 

possibilitando assim, a realização de melhorias. 

 

5.3 SATISFAÇÃO DO COOPERADO 

 

 Com relação ao quesito satisfação percebe-se, conforme  a Figura 14, que 

90% dos cooperados tiveram as suas expectativas com relação ao processo de 

contratação do Pronaf Investimento Mais Alimentos correspondidas. Já 10% 

afirmaram que o processo não foi satisfatório . Assim os problemas relatados foram 

a assistência técnica com 60% e o tempo de liberação com 40%, como abordado na 

Figura 15. 
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Figura 14 - O processo de contratação correspondeu as suas expectativas? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Figura 15 - Problemas relatados no processo de contratação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Por fim, os cooperados foram questionados se indicariam a cooperativa para 

a contratação do Pronaf Investimento Mais Alimentos, o resultado foi que 100%  

disseram que iriam sugerir a cooperativa para os demais. Isso demonstra a 

confiança que o associado possui em realizar negócios com a cooperativa e o 

diferencial possui na prestação de serviços financeiros. 
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5.4 SUGESTÕES DE MELHORIA/ COMENTÁRIOS 

 

Por meio do conhecimento da percepção do cooperado identificou-se o perfil 

do cooperado que realiza a contratação da linha de crédito Pronaf Investimentos 

Mais Alimentos, onde se caracteriza por ser masculina, com idade entre 26 a 40 

anos, casados e com filhos. O que demonstra que a busca pelo crédito é realizada 

em sua maioria pelo homem, que gerencia a propriedade rural. Além disso, desperta 

a oportunidade para ofertar os demais produtos da cooperativa (seguros, aplicações, 

consórcios, etc.). 

As fontes de renda que apresentaram maior percentual foram a cultura da 

erva-mate, a produção de grãos e a fumicultura. Desse modo, pode-se observar que 

o associado poderá apresentar a necessidade de utilização de outras linhas de 

crédito, e, portanto, cooperativa poderá efetuar mais negócios com o associado. 

Além disso, é importante estimular a diversificação de culturas na propriedade, 

visando aumentar a sua sustentabilidade. 

Pois de acordo com o vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja 

e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Elso Pozzobon, o produtor precisa ter a 

diversificação de culturas, pelo fato de não ficar dependente financeiramente de uma 

cultura, e, além disso, poder ter um preço melhor, lhe proporcionando maior 

segurança financeira. (APROSOJA, 2016). 

A obtenção do feedback do cooperado, ou seja, a resposta ou reação do 

cooperado com relação à contratação do Pronaf Investimento Mais alimentos na 

cooperativa, permitiu o conhecimento sobre a sua insatisfação com relação à alguns 

aspectos presentes no processo de contratação do crédito, como o tempo de 

liberação e a ATER. 

 O serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, executado por 

um técnico habilitado, trata-se de um elemento estratégico que traz o conhecimento 

técnico para auxiliar o cooperado na realização de suas atividades, visto que o 

mesmo agrega valor à produção. Desse modo, sugere-se que a cooperativa invista 

na ATER disponibilizada ao associado, por meio de aperfeiçoamento dos técnicos 

em agropecuária que prestam o serviço.  
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E, além disso, é essencial que seja realizado um pós-venda, a fim de manter 

um relacionamento com o cooperado e informar-se se os serviços oferecidos pela 

cooperativa estão sendo satisfatórios. Pois a satisfação do cooperado gera 

fidelização e concentração de suas movimentações financeiras na cooperativa. 

 Com relação à demora do tempo de liberação, resultante principalmente das 

documentações incorretas fornecidas no momento do pedido do crédito, é de suma 

importância que haja maior controle no momento em que os documentos são 

entregues, evitando, desse modo, a necessidade de ajustes que demandarão mais 

tempo. 

 Também é importante que o Checklist, que apresenta a síntese da 

documentação necessária para a contratação do crédito, seja entregue e explicado 

aos cooperados nas reuniões de divulgação do Plano safra que acontecem 

anualmente, para que as dúvidas referentes aos documentos sejam sanadas. 

 Referente ao desempenho da cooperativa pode-se afirmar que o mesmo está 

sendo satisfatório, pois com base nas informações referentes à renda do cooperado, 

observa-se que houve um aumento expressivo após a associação e utilização da 

linha de crédito repassada, aumentando consequentemente a sua qualidade de vida. 

 As sugestões apresentadas serão repassadas aos dirigentes da cooperativa, 

para que possam ser discutidas a fim de que ações sejam executadas para 

solucionar os problemas existentes, e, contudo melhorar a percepção do cooperado 

acerca da utilização dos serviços financeiros prestados pela cooperativa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Ao longo dos anos percebeu-se que o governo brasileiro vem apoiando de 

maneira significativa a agricultura familiar, pois além de ser extremamente 

importante para a alimentação da população, também é uma fonte significativa de 

empregabilidade e, consequentemente de renda. 

 A política que abordou-se nesta pesquisa científica é o Pronaf que trata-se de 

um incentivo do governo para ampliar a capacidade produtiva das propriedades 

familiares, proporcionando, desse modo, aumento da renda familiar e melhoria da 

qualidade de vida do agricultor. Enfatizando o Pronaf Investimento Mais Alimentos, o 

financiamento para melhorar a infraestrutura da propriedade rural que se enquadra 

dos requisitos do programa. 

 Assim, pode-se afirmar que o Pronaf é uma importante fonte de financiamento 

das atividades rurais, pois a taxa de juros é menor se comparada ao dos bancos 

comerciais, além de apresentar um prazo de carência que possibilita o retorno do 

investimento na propriedade. Além disso, o agricultor familiar conseguirá ampliar sua 

capacidade produtiva por meio desse recurso, e consequentemente ampliar sua 

renda. 

 Com base nos dados obtidos por meio da aplicação de questionário, 

identificou-se o perfil do cooperado pronafiano, onde a maioria é do sexo masculino, 

com idade entre 26 a 40 anos, casados (as) e com filho (os). Além disso, as 

principais fontes de renda elencadas foram a erva-mate, a produção de grãos e a 

fumicultura. Informações estas que poderão auxiliar na identificação de negócios 

potenciais e promoverão uma abordagem assertiva. 

Realizou-se a análise do desenvolvimento econômico e social do cooperado, 

onde se comparou a renda anual familiar anterior e posterior a contratação da linha 

de crédito. Assim, observou-se aumento expressivo na renda de grande parte dos 

entrevistados, pois o recurso financeiro foi investido na implantação, ampliação ou 

modernização da infraestrutura produtiva, que consequente resultou no aumento da 

produção.  

Houve a melhoria da qualidade de vida do cooperado, pois a renda tornou-se 

maior possibilitando ao agricultor investir no bem estar de sua família. Portanto, 

pode-se afirmar que a cooperativa desempenhou o seu papel fundamental que 
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consiste em aumentar a renda de seu cooperado e promover a melhoria da sua 

qualidade de vida. 

Constatou-se que a maioria dos cooperados está satisfeita com relação ao 

processo de contratação da linha de crédito. Porém, os entrevistados que se 

disseram insatisfeitos abordaram a assistência técnica e o tempo de liberação como 

os fatores de insatisfação. Desse modo, sugere-se que haja melhoria na prestação 

da assistência técnica, para que a mesma cumpra com sua função de auxiliar o 

produtor rural.  

E também a melhor instrução com relação a documentação necessária para a 

contratação da linha de crédito, visto que por estarem incompletos, ocasionam 

retrabalho e consequentemente exigem maior prazo para que o recurso financeiro 

seja liberado. 

Quando questionados se indicariam a cooperativa para a contratação da linha 

de crédito, a totalidade dos entrevistados afirmou que sim. Isso demonstra a 

confiança do cooperado com a cooperativa e a sua importância como estimuladora 

do desenvolvimento da agricultura familiar. 

Portanto, o conhecimento da percepção do cooperado é de suma importância 

para a cooperativa, pois é através dela que as falhas são detectadas e melhorias 

podem ser realizadas, visando melhorar o resultado. Desse modo, os objetivos 

propostos foram alcançados, no entanto, sugere-se que essa prática seja realizada 

periodicamente, para que a cooperativa possa melhorar seu desempenho 

continuamente. 

Contudo, a realização deste trabalho de pesquisa foi de grande valia para a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do período acadêmico, pois 

proporcionou a união da teoria com a prática. Evidenciando a importância da 

administração para a melhoria dos resultados nos mais diversos tipos de 

organizações, pois tudo pode ser aperfeiçoado. 
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APÊNDICE  

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos cooperados Cresol Cruz Machado 

 

A aplicação desse questionário tem por objetivo conhecer o perfil, os 

resultados econômicos e sociais alcançados e a satisfação dos cooperados que 

contrataram o Pronaf Investimento na Cooperativa de Crédito Cresol de Cruz 

Machado – PR.  

 

Questão 1- Características do associado: 

 Sexo: 

(      ) Masculino                         (      ) Feminino 

 Idade: 

(      ) Até 25 anos     (      ) 26 a 40 anos    (      ) 41 a 60 anos  (      ) Acima de 60 
anos 

 Estado civil 

(      ) Solteiro(a)  (      ) Casado(a)   (      ) Separado(a)   (      ) Viúvo(a)   (      ) União 
estável     (      ) Outro 

 Possui filhos? 

(      ) Sim                                           (      ) Não 

 

 Questão 2- Qual é a sua principal renda? (Poderá ser marcada mais de uma 

alternativa). 

(      ) Pecuária de leite     (      ) Pecuária de corte        (      ) Suinocultura  

(      ) Produção de grãos (      ) Avicultura                     (      ) Hortaliças  

(      ) Fruticultura             (      ) Erva-mate                     (      ) Fumicultura  

(      ) Aposentadoria        (      ) Outras 
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Questão 3- Há quanto tempo é sócio da Cooperativa de Crédito Cresol Cruz 

Machado? 

(      ) Menos de 1 ano;  (      ) 2 a 5 anos;  (      ) 6 a 10 anos; (      ) Mais de 10 anos. 

 

Questão 4- Há quanto tempo fez a contratação do Pronaf Investimento? 

(      ) Menos de 1 ano;  (      ) 2 a 5 anos;  (      ) 6 a 10 anos;  (      ) Mais de 10 anos. 

 

Questão 5- Antes da Contratação do Pronaf Investimento qual era a renda 

anual familiar?  

(      ) Menor que R$1.000,00                 (      ) R$1.001,00 a R$5.000,00  

(      ) R$5.001,00  a R$10.000,00          (      ) R$10.001,00 a R$15.000,00 

(      ) Maior que R$15.000,00 

 

Questão 6- Atualmente qual é a renda anual familiar? 

(      ) Menor que R$1.000,00                 (      ) R$1.001,00 a R$5.000,00  

(      ) R$5.001,00  a R$10.000,00          (      ) R$10.001,00 a R$15.000,00 

(      ) Maior que R$15.000,00 

 

Questão 7- Percebeu melhoria na qualidade de vida após o acesso as linhas 

de crédito do Pronaf Investimento através da cooperativa?  

      (      ) Sim                                           (      )Não 

 

Questão 8- Notou aumento da produção pelo acesso ao Pronaf 

Investimento? 

 (      ) Sim                                               (      )Não 

 

Questão 9- O processo de contratação realizado na cooperativa 

correspondeu suas expectativas? 
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(      ) Sim                                                (      ) Não 

Caso não, Por quê? 

(      ) Tempo para a liberação         (      ) Falta de informações       (      ) Atendimento 

(      ) Serviço de ATER                  (      )  Outros. Quais? ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Questão 10- Indicaria a cooperativa para a contratação do Pronaf 

Investimento?  

(      ) Sim                                                (      )Não 

 

 


