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RESUMO 

 
 
 
Na busca de encontrar respostas para a verdadeira eficácia do crédito, como 
instrumento de desenvolvimento sócio-econômico para os agricultores familiares 
que produzem orgânicos e associados da Cooperativa de Crédito Rural com 
Interação Solidária de Francisco Beltrão-Pr, (Cresol Beltrão), foi o que motivou 
esse trabalho. Neste desafio, foi possível conhecer uma série de elementos 
capazes de serem considerados como ferramentas na construção do 
desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. O problema considerado 
inicialmente neste estudo foi verificar se o modelo de crédito atual é considerado 
instrumento de desenvolvimento ou de endividamento deste público. O objetivo 
desta pesquisa foi verificar se o crédito está sendo uma alternativa capaz de 
viabilizar a produção orgânica e o fortalecimento dos agricultores familiares 
associados na Cresol Beltrão, resgatando o histórico do Cooperativismo de 
Crédito, bem como a evolução e as melhorias proporcionadas pelo Sistema 
Cresol. Verificar o envolvimento familiar nos projetos de sustentabilidade deste 
segmento da sociedade e também, verificar os níveis e impactos sociais, como 
por exemplo, o êxodo rural. Os materiais e métodos utilizados foram livros, 
jornais, revistas, teses, artigos para levantamentos dos dados secundários. Para 
os dados primários utilizou-se de pesquisa de campo, através de um questionário 
(anexo 1), no intuito de levantar dados capazes de atenderem aos objetivos 
propostos. Para produzir o relatório final esses dados foram tabulados, analisados 
e interpretados.  A justificativa em pesquisar esse público se deve em função de 
responder a uma filosofia pregada pelo sistema Cresol e aproveitando um novo 
nicho de mercado em franca expansão. Neste seleto e crescente número dirigiu-
se o trabalho. Na revisão de literatura, tem-se depoimento de vários estudiosos 
renomados acerca do assunto, além é claro, dele, o agricultor que vive e convive 
neste mundo e conhece melhor que ninguém as dificuldades e avanços dessa 
classe. Respondendo aos objetivos, conclui-se que o crédito para este público 
através da Cresol, está sendo um instrumento capaz de viabilizar a agricultura 
familiar, dando condições para que esta desenvolva em suas propriedades 
empreendimentos capazes de serem atrativos rumo a sustentabilidade 
econômica, social e ecológica. 
 

Palavras chaves: Crédito, Sustentabilidade, Cresol, Agricultura familiar, Produção 
Orgânica e Agroecologia.  
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1. APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

Desde sua criação, nos anos 60, o crédito rural oficial atingiu apenas 

parte dos produtores rurais brasileiros. A “Revolução Verde”, impôs um processo 

de tecnologia avançada no setor agrícola e excluiu uma parcela considerável dos 

agricultores familiares de seus benefícios. Enquanto estes contavam com a tutela 

do Estado, com subsídios e outros incentivos de certa forma, estavam amparados 

e com garantias que poderiam produzir pelo menos para o seu próprio sustento. 

Para amenizar a fome, como objetivava a “Revolução” não basta produzir mais 

alimentos, seria necessário distribuí-lo de forma mais justa. 
 

Tanto a Revolução Verde como qualquer outra estratégia para estimular a 
produção de alimentos depende das regras econômicas, políticas e culturais, 
que determinam quem se beneficia como provedor da incrementada produção e 
quem se beneficia como consumidor, quem obtém os alimentos e a que nível de 
qualidade e preço. Os pobres pagam mais e obtêm menos. Os agricultores 
pobres não podem comprar fertilizantes e outros produtos nas quantidades 
necessárias e nem oferecer melhores preços, como fazem os grandes 
produtores agrícolas. Os créditos ou os subsídios governamentais beneficiam 
enormemente os grandes agricultores (ROSSET, 2002). 
 

É verdade que, na área tecnológica, a mecanização da agricultura tem 

sido um fator preponderante para a elevação da produção agrícola do país. 

Também se deve considerar que essa elevação veio a aumentar ainda mais a 

desigualdade entre as classes, tanto no aspecto econômico quanto social, já que 

as propriedades que puderam se estruturar melhor se sobressaíram em relação 

às outras. No final da década de 70, com a ruptura dos programas de amparo do 

Estado, os pequenos agricultores viram-se obrigados a associar-se através de 



 

 

2 
agroindústrias e associações de pequenos produtores, como uma forma de 

estratégia para superar as dificuldades no setor (CRESOL,2002).  

A Agricultura Familiar1, pequenos agricultores que trabalham basi-

camente com a mão-de-obra da própria família, no Brasil, representa cerca de 

80% dos estabelecimentos agropecuários e se vê desprovida do acesso ao 

crédito, tendo em vista o baixo acúmulo de capital dessa classe que os 

impossibilitam de gerar rendas expressivas para contribuir com o Cenário 

Econômico do país. Dessa forma, não seriam eles interessantes para o modelo 

capitalista vigente (SCHRODER, 1999). 

O Sistema de Crédito Rural baseado na atual rede bancária não atende 

aos interesses dos Agricultores Familiares. Para o sistema bancário não é 

interessante um público de baixa renda, que movimenta pouco dinheiro e deseja 

fazer empréstimos de pequenos valores, apresentando custos operacionais 

elevados para os seus padrões. Mesmo os Bancos oficiais mais reconhecidos 

pela função desempenhada no crédito rural nos anos 70 e 80, diminuíram 

significativamente suas participações na agricultura, em especial na Agricultura 

Familiar, fruto do processo neoliberal que os encaminham à privatização ou à 

busca incessante de lucro, perdendo seu papel no desenvolvimento social e 

econômico do país (CRESOL, 2002).  

A partir da década de oitenta, que a economia brasileira estava em 

recessão com altas taxas de juros, redução da liquidez de crédito rural e um 

conseqüente estímulo ao cooperativismo de crédito, os pequenos agricultores que 

resistem e lutam para serem sujeitos em um projeto de desenvolvimento 

sustentável, originário da necessidade de acesso ao crédito, decidem buscar 

alternativas como forma de estratégia para viabilizar suas propriedades rurais. 

Nas regiões Sudoeste e Centro-Oeste do Paraná, através de Organizações de 

agricultores que estruturaram Fundos de Créditos Rotativos financiados por uma 

Instituição Religiosa da Alemanha (Projeto MISEREOR) e também em função da 

necessidade da criação de Instituições de Créditos que pudessem acessar, 
                                                 
1  Entende-se por Agricultura Familiar, segundo LAMARCHE, como uma unidade agrícola 
basicamente administrada e operacionalizada pela mão-de-obra familiar, onde capital e trabalho 
andam juntos. A exploração familiar, tal como a concebemos, corresponde a uma unidade de 
produção agrícola, onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família. A 
interdependência desses três fatores no funcionamento da exploração engendra necessariamente 
noções mais abstratas e complexas, tais como a transmissão do patrimônio e a sua reprodução. 
(LAMARCHE, 1993). 
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canalizar e tornar o crédito menos burocrático, administrar os recursos de 

poupança dos agricultores e ainda prestar outros serviços financeiros, fez com 

que em 1995 fossem criadas cinco unidades de Cooperativas de Crédito do 

Sistema CRESOL que entraram em funcionamento em 1996. Em seguida uma 

Base de Serviços (hoje, Cooperativa Central de Crédito Rural - CRESOL BASER) 

que, integrada em rede com as Cooperativas Singulares filiadas, presta suporte 

de normatização, contabilidade, informática, assessorias na gestão dos recursos 

financeiros destinados aos agricultores familiares bem como a interlocução com 

outras Organizações, Bancos, Governos, inclusive de outros países, através de 

Intercâmbios, convênios (CRESOL, 2002). 

O Sistema Cresol tem-se constituído em uma alternativa de viabilidade 

para os agricultores familiares, principalmente no que diz respeito à diversificação 

da pequena propriedade e a produção orgânica; aumentando o valor agregado de 

seus produtos, reduzindo a sazonalidade na obtenção de renda, custos de 

produção e uma expressiva recuperação e conservação do meio ambiente 

(CRESOL, 2002).  

Destacam-se também, as organizações sindicais e associativas que têm 

conseguido avanços significativos com relação às políticas de crédito agrícola. No 

entanto, estes benefícios têm tido dificuldades de chegar até os Agricultores 

Familiares. Primeiro, porque os Bancos e as instituições financeiras não estão 

preparados e não têm interesse em executar contratos de pequeno porte; 

segundo, porque um grande número desses agricultores não está preparado para 

receber crédito devido a políticas de assistência técnica estarem de certa forma, 

muito aquém do necessário para que o agricultor familiar obtivesse uma boa 

orientação em seus projetos. Diante destes entraves, o sistema de Cooperativas 

de Crédito de Agricultores Familiares pode proporcionar possibilidades de acesso 

ao crédito, além de uma melhor capacitação para sua utilização. Principalmente 

para implementar suas políticas de orientação à produção orgânica com cultivos 

de culturas diferenciadas para que o pequeno produtor rural que trabalha em 

regime de economia familiar possa produzir com melhor qualidade, sem 

agrotóxicos, sem degradar o meio ambiente e ainda agregar valor ao seu produto 

(CRESOL, 2002). 
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Em junho de 1996, o Sistema tinha 920 sócios. Em dezembro de 2.002, 

já contava com 29.990 associados. Neste mesmo ano, além da Central, o 

Sistema possuía 71 Cooperativas de Crédito e 6 Bases Regionais de Serviços, 

com atuação em 208 municípios dos três estados da Região Sul. Com um 

movimento bruto, em 2.002, de cerca de R$ 98 milhões (noventa e oito milhões 

de reais)  entre recursos próprios e repasses oficiais de crédito, principalmente 

através do PRONAF Custeio e Investimento. Seus depósitos, que no primeiro ano 

eram pouco mais de R$ 500 mil, chegam em 2002 a R$ 27,6 milhões. Além do 

crédito rural, as Cooperativas prestam uma série de serviços para os seus 

associados, tais como: Depósito a Prazo Cooperativo (poupança), conta corrente, 

talonário de cheques, pagamentos de contas, crédito pessoal (micro-

financiamento), entre outros. 

Em termos estratégicos o Sistema Cresol tem como objetivo a promoção 

do desenvolvimento local com base na Agricultura Familiar, o que requer seu 

próprio fortalecimento como agente deste desenvolvimento. Para a Cooperativa, o 

acesso ao crédito é fundamental para o avanço da organização econômica e 

social dos agricultores, mas não a solução para o conjunto de seus problemas. 

Daí sua estratégia de articular e de vincular-se a diversas organizações que tem 

como eixo de atuação a promoção da Agricultura Familiar, como Associações, 

Pequenas Agroindústrias, Casas Familiares Rurais, Escolas Comunitárias de 

Agricultores, Cooperativas, Organizações Profissionais, ONG’s e sindicatos. Daí 

também deriva seu lema básico que segundo o qual o Sistema deve ser 

constituído por muitas pequenas Cooperativas, dirigidas, controladas e a serviços 

de muitos. Uma Cooperativa em cada município, permitindo assim, um melhor 

acompanhamento à orientação e fiscalização dos projetos implementados e não 

por poucas e grandes Cooperativas, controladas e a serviço de poucos, como 

ocorreu na maioria dos casos no Brasil (CRESOL, 2002). 

Mas nem tudo são facilidades, existindo constantes desafios na tentativa 

de manter as Cooperativas voltadas a sua missão central. Estes desafios vão 

desde a necessidade de articulação e luta conjunta com outras organizações de 

Agricultores Familiares, sempre na busca do reconhecimento pela sociedade e 

pelo Governo da Agricultura Familiar como agente de desenvolvimento, da 

necessidade de recursos mais baratos, da constante formação e capacitação de 
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seu quadro diretivo e associativo, da busca de melhores serviços e controles 

internos e principalmente, da transformação dos recursos financeiros em projetos 

de desenvolvimento sustentáveis e não em mais endividamento e 

empobrecimento dos Agricultores Familiares (BITTENCOURT,1999). 
 

1.1. O problema e sua importância 

O verdadeiro objetivo do crédito rural, que é dar suporte e garantias para 

o produtor rural, há muitos anos tem sido distorcido por políticas falhas e 

descontinuadas. É necessário resgatar o princípio da ética, da seriedade e 

transparência, fazendo com que as Entidades, Órgãos, e Autoridades ligadas ao 

Crédito possam agir com mais justiça e humanidade, visando o desenvolvimento 

sustentável2 da Agricultura Familiar. O modelo de crédito atual tem se 

transformado em um instrumento de desenvolvimento ou de endividamento dos 

agricultores familiares? 

Manter os princípios citados anteriormente é a Missão Principal do 

Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito. Com essa filosofia, o crédito pode se 

tornar um meio alternativo de desenvolvimento economicamente sustentável. O 

presente trabalho é de fundamental importância para diagnosticar melhor a 

situação sócio-econômico dos agricultores associados na Cresol Beltrão, cuja 

produção se dá de forma orgânica. Com esse conhecimento melhor agregado, 

poderemos perguntar com mais convicção: O que o crédito faz, na pequena 

propriedade? 

 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo Geral  
 

Este trabalho tem por objetivo verificar se o crédito está sendo um 

instrumento de desenvolvimento e viabilidade para os agricultores familiares. Se a 

propriedade está sendo um empreendimento capaz de produzir o alimento que as 

grandes propriedades não produzem e se o crédito está contribuindo para a 

redução do êxodo rural ou está sendo causa de evasão dos agricultores das 

pequenas propriedades. 

                                                 
2  Entende-se por Desenvolvimento Sustentável, aquele que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades, ou seja, é aquele que busca conciliar as necessidades econômicas, sociais e 
ambientais sem comprometer o futuro de quaisquer dessas demandas, (SANDRONI, 2001). 
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Verificar se o crédito rural está sendo um instrumento alternativo de 

viabilidade para os agricultores familiares que produzem alimentos orgânicos, 

associados na Cresol Beltrão, transformando os sistemas de produção, rumo a 

sustentabilidade social, econômica e ecológica, conforme a filosofia da Instituição. 
 

1.2.1. Objetivos Específicos 
 

- Caracterizar o Sistema de Cooperativismo de crédito quanto a evolução e 

filosofia de trabalho, especialmente o Sistema Cresol; 

- Identificar as melhorias, junto às famílias, decorrentes à adesão ao sistema 

Cresol; 

- Analisar o nível de participação familiar nas decisões e execuções dos 

projetos;  

 - Verificar se o crédito está sendo um instrumento de viabilidade econômica para 

os agricultores familiares orgânicos associados da Cresol Beltrão;  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O mundo está passando atualmente por uma fase de mudanças mais 

rápidas de todos os tempos. Esta velocidade da mudança faz com que a 

necessidade de recursos financeiros também aumente, principalmente no setor 

agrícola de produção. Na antiga forma de produzir, no início da colonização em 

regiões de Agricultura Familiar, se poderia descreve-la como uma produção sem 

custos, que incluía manejo de solo com tração animal, uso de sementes próprias, 

não existia a necessidade de aplicação de adubo e a natureza estava em 

equilíbrio não necessitando do uso de venenos (agrotóxicos). É conhecida à 

expressão "antigamente dava prá plantar, hoje não dá mais", como poderíamos 

explicar esta crítica? (SANTOS, 2000). 

Com o passar dos anos ocorre um enfraquecimento da terra, e a saída 

encontrada foi à adubação e correção do solo com produtos químicos. 

À medida que o tempo passa surgem às propostas de sementes 

melhoradas (híbridas) que produziam mais, mas necessitavam de calcário e do 

trio nitrogênio, fósforo e potássio, comumente denominado N-P-K. 

Conforme este modelo era imposto aos agricultores considerados 

atrasados na forma de produzir, as ervas daninhas aumentavam, os insetos e 

doenças também e surge muito veneno, veneno para tudo. 

O final desta história, que ainda não acabou, já é conhecida, de uma 

agricultura praticamente sem custos, hoje se produz com muitos custos, e assim 

podemos entender por que se diz: “antigamente dava prá plantar, hoje não dá 

mais” (SANTOS, 2000).  
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Os desafios são constantes na tentativa de manter as Cooperativas de 

Crédito voltadas a sua missão central. Estes desafios vão desde a necessidade 

de articulação e luta conjunta com outras organizações de agricultores familiares 

na busca do reconhecimento pela sociedade e do Governo da Agricultura Familiar 

como agente de desenvolvimento, de recursos mais baratos, até a necessidade 

constante de formação e capacitação de seu quadro diretivo e associativo, em 

busca de melhores serviços e controles internos e principalmente transformar os 

recursos financeiros em projetos de desenvolvimento sustentável e não mais 

endividamento e empobrecimentos dos agricultores familiares (BITTENCOURT 

1999). 

Compreende-se que é necessário rever o modelo de desenvolvimento, 

a base tecnológica, a forma de redistribuição de renda, bem como os padrões de 

consumo, PEREIRA (2002), fazendo referencial ao livro mais recente de Celso 

Furtado, que analisa as tendências das elites brasileiras buscarem reproduzir os 

padrões de consumo do centro, e as desastrosas consequências econômicas 

dessa tentativa. Como consequência cultural: elas passam também a reproduzir 

criticamente as idéias do centro e a ignorar o interesse nacional (PEREIRA, 

2002). 
 

Celso Furtado está há muito em busca de um novo modelo de desenvolvimento, 
embora saiba que a definição de um projeto nacional não é tarefa de uma 
pessoa, mas de uma nação. Em seu novo livro, ‘Em Busca de um  Novo 
Modelo’ (Paz e Terra, 2002), se o nosso economista maior não encontrou esse 
modelo, ele pensa com grandeza e nos oferece pistas preciosas para reflexão. 
[...] Nos anos 60 e 70, quando muitos dos bens de consumo de massa estavam 
restritos à classe média e à classe alta, a concentração de renda já existente 
era reforçada pelo tipo de bem produzido. Hoje, no entanto, creio que o 
agravamento da concentração de renda deve ser buscado antes no 
enfraquecimento relativo dos pobres para defender seus interesses e no tipo de 
desenvolvimento tecnológico, que aumentou a demanda de trabalho qualificado 
(PEREIRA, 2002;10). 
 

O Economista e ex Ministro da Fazenda Bresser Pereira em sua análise a 

referida obra de Celso Furtado, também observa que os pequenos trabalhadores, 

consumidores preservam um maior compromisso com seu país de origem, desta 

forma o trabalho cooperativo visa também, o compromisso com o 

desenvolvimento sócio-econômico local. 

Nos últimos anos, a política agrícola tem caminhado no sentido de 

emancipar a agricultura mais capaz de operar com o sistema financeiro, passando 
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para o mercado a função de financiamento de suas atividades, enquanto a 

agricultura familiar ganha importância em termos da participação nos recursos 

públicos destinados ao setor agropecuário. Em um artigo no Jornal “O ESTADO 

DE SÃO PAULO” cujo tema, “A Agricultura Familiar é prioridade” publicado no 

referido Jornal em fevereiro de 2002, nota-se a importância desta classe para a 

economia mundial e a subsistência. 
 

Até meados da década de 1990, as políticas que tinham por objetivo atender 
este público só o diferenciava por meio de taxas de juros preferenciais. Não 
havia mecanismos que garantissem ou estimulassem os bancos a conceder 
financiamentos. Nas regiões onde os agricultores familiares tinham expressão 
econômica relevante, eram os grandes proprietários de terras ou as 
agroindústrias que conseguiam ter acesso ao sistema bancário e repassavam o 
crédito para os produtores familiares. Para os outros, o sistema bancário era 
inacessível [...]. A importância social do segmento familiar, seu peso político e 
sua relevância econômica mais do que justificam essa mudança de enfoque da 
política. Há no Brasil cerca de 4 milhões de unidades agropecuárias familiares. 
Essas unidades respondem por quase 50% da Renda Agrícola Bruta brasileira, 
sendo que 80% desse valor é oriundo de cerca de 800 mil estabelecimentos, o 
que representa menos de 20% do total definido como familiar (O ESTADO DE 
SÃO PAULO, 2002). 

 

A matéria ressalta também, a importância de programas como o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

observando que, apesar de ser um programa recente (1995) e ao contrário de 

uma política assistencialista, prevê a noção de risco e propõe uma relação 

econômica real com o sistema financeiro. As avaliações do PRONAF têm 

convergido para a conclusão de que sua inadimplência está entre as mais baixas 

do sistema bancário. Até nas regiões em que os produtores são bastante pobres, 

como no Nordeste, o índice de inadimplência tem sido muito baixo. Mesmo assim, 

os agricultores familiares reúnem poucas condições de obter crédito por 

mecanismos convencionais de mercado.  

O Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito, desde sua origem sempre 

teve maior facilidade de Cooperação com Organismos Internacionais, (ONGS, 

Associações...) em relação aos governos municipais, estaduais, Federais, 

(CRESOL 2002), embora a participação do Governo na Economia, especialmente 

nas Organizações Cooperativas seja de fundamental importância, como prevê o 

“Modelo Keynesiano”.  

Para SAMUELSON (2002), o Modelo Keynesiano já defendia a interven-

ção do Estado na Economia 
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Keynes desenvolve sua teoria baseada no pressuposto de que é necessária a 
intervenção do estado na economia, pois o mercado, devido a vazamentos 
como a formação de estoques e redução de produção, não seria capaz de 
coordená-la. Sua primeira suposição foi à existência de desemprego. Os antigos 
economistas acreditavam apenas no desemprego voluntário. Keynes, ao 
contrário, acreditava que a economia estaria funcionando abaixo de seu 
potencial, deixando assim uma capacidade ociosa. Assim, considera a Oferta 
Agregada (OA) como o somatório da renda disponível na economia, enquanto 
chamam de Oferta Potencial a máxima produção da economia com pleno-
emprego dos fatores de produção. A Oferta Agregada Efetiva é aquela 
efetivamente colocada no mercado, o que pode ocorrer sem a plena utilização 
dos fatores de produção [...] a Demanda Agregada seria o somatório do 
consumo total da economia com os investimentos, os gastos governamentais e 
as exportações, subtraindo-se as importações (SAMUELSON, 2002). 

 

Para evidenciar melhor a necessidade da interferência do estado na 

economia, não somente no controle de preços, estoques...mas também quanto à 

necessidade de liberação de recursos financeiros de forma mais ágil e em 

quantidade suficiente para financiar a produção, cita-se uma matéria de Cláudio 

CERRI da Campanha Lula Presidente, cujo título é “Crédito Cooperativo: Dinheiro 

democrático”. 

 

Lula quer expandir o cooperativismo de crédito e faz críticas aos bancos: ‘eles 
funcionam como o sistema prisional, em vez de recuperar, afundam o cliente.’ A 
seca de recursos financeiros que o Brasil enfrenta no mercado internacional tem 
mobilizado as atenções de boa parte dos gabinetes de Brasília e comandado a 
rotina de uma parcela influente da Nação. [...] Um terço dos 5.500 municípios 
não tem sequer agências bancárias. 47 milhões de brasileiros embora 
disponham de alguma renda, não possuem conta em bancos - e nem estes se 
interessam pela clientela miúda que circula do lado de fora do sistema. Milhões 
de moradores das cidades e do campo poderiam dar uma guinada em suas 
vidas se tivessem acesso a linhas de financiamento modestas. Mas o esforço 
público e privado para que isso aconteça é várias vezes inferiores à energia 
despendida atualmente no front cambial. Isso não é só injusto, é irracional. [...] 
O cooperativismo de crédito pode desempenhar um papel importante, 
ressaltando que essa não é a única saída, mas pode alavancar amplas faixas 
de pequenos e médios negócios que hoje vivem à margem do mercado.[...] 
‘Quando recebi um cheque especial, por exemplo, achei que era um cliente 
especial. Na verdade só me escolheram para facilitar o jeito de me assaltar’, 
ironizou o presidenciável. Capilaridade e juros baixos Lula explicou que só 
recentemente tomou consciência da potencialidade do sistema de crédito 
cooperativo. ‘Mas desde que visitei a cooperativa habitacional dos bancários de 
São Paulo, o Bancoop , passei a me interessar pelo tema. Hoje estou 
convencido de que é uma grande ferramenta para alterar a lógica financeira a 
favor da sociedade’, explicou. Embora o cooperativismo no país reúna mais de 
cinco milhões de pessoas nas suas diversas formas (agrícola, consumo, 
habitação etc.) na área de crédito ele ainda engatinha. De acordo com dados do 
Banco Central, as cooperativas de crédito respondem por apenas 1,5% da 
movimentação financeira na economia. Mas onde estão implantadas e bem 
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estruturadas, como acontece com o sistema Cresol , fortemente enraizado no 
atendimento da agricultura familiar no Sul do país, suas vantagens são 
incontestáveis (CERRI, 2002.). 
 

O Artigo, ainda ressalta algumas características das Cooperativas de 

Créditos, como as taxas de juros mais baixas, em relação ao sistema bancário 

convencional. 

No caso da Cresol, por exemplo, as taxas de juros giram em torno de 2,8% ao 
mês, contra 8,5% no sistema bancário. Custos enxutos, estrutura simples e 
nenhuma vocação para a usura explicam essa diferença decorrente do spread 
mais baixo cobrado pelo sistema Cooperativo.[...] Na Alemanha, por exemplo, o 
sistema de bancos cooperativos reúne 20% dos ativos totais do mercado, com 
mais de US$ 1 trilhão. Nos EUA, as cooperativas de crédito contam com 80 
milhões de associados e cerca de US$ 480 milhões em ativos. Na Itália existem 
500 pequenos bancos cooperativos e na Espanha as Cajas de Ahorro (caixas 
de poupança), que nasceram nas comunidades agrícolas em 1906, ocupam 
espaço estratégico no sistema financeiro. Detém 45% dos créditos e 50% dos 
depósitos do país. No Brasil existem 1355 cooperativas de crédito, (CERRI, 
2002). 

Em um de seus artigos, ao Diário de Pernambuco, o então Secretário 

Nacional da Agricultura Familiar, BORGES (2002) ressalta a importância deste 

segmento da economia do país e faz uma comparação com a Agricultura Italiana 

enaltecendo a importância de agregação de valor ao produto da agricultura 

familiar e a forma de produção orgânica como tendências de mercado e 

viabilidade para o desenvolvimento sustentável. 

Toda a agricultura, lá, é familiar. A propriedade média é de apenas cinco 
hectares, porém com produção verticalizada e alto valor agregado. E conta com 
altíssimos subsídios e crédito farto. A Cooperativa dos Agricultores da Emilia-
Romagna tem faturamento anual maior do que o da Fiat.[...] A estratégia de 
certificações de origem e de qualidade dá garantia ao consumidor e assegura 
ao produtor uma proteção contra concorrência predatória. Certificam-se vinhos, 
queijos, salames, tudo. Incrementa-se agora a certificação de produtos 
orgânicos, que assumem importância cada vez maior na Europa. Os europeus 
estão dispostos a pagar mais caro por produtos orgânicos e saudáveis. Ou seja, 
eles preferem gastar mais com uma sandália artesanal de couro feita por um 
assentado da reforma agrária do que com o tênis fabricado por uma 
transnacional que paga salários de fome na Ásia [...] Há um abismo a transpor 
para chegarmos perto da realidade italiana. É preciso convencer a opinião 
pública de que, além de viável, a agricultura familiar é fundamental para o 
desenvolvimento. É preciso envolver mais e mais os estados e municípios 
nessa tarefa, (BORGES,2000). 

Vários seminários, encontros, debates acontecem acerca do assunto 

agro-ecologia como foi o “3º Seminário” em Porto Alegre - RS, nos dias 25 e 26 

de setembro de 2002, onde se encontraram milhares de pessoas de praticamente 
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todos os estados brasileiros e de dez países. Entre as principais palestras, 

destacam-se: “a produção orgânica3 é a que mais cresce” ministrada pelo 

pesquisador Peter Rosset, PhD em Agroecologia pela Universidade de Michigan 

(EUA). Ao ser entrevistado pelo Jornal Zero Hora de Porto Alegre, sobre o papel 

do consumidor, Rosset não hesitou em responder que: o consumidor deve 

procurar cada vez mais por alimentos saudáveis, “essa é a principal razão do 

crescimento rápido do segmento orgânico”. Complementou ainda, que os 

produtores recebem preços maiores por seus produtos. Quando foi perguntado 

como avalia a expansão da agroecologia no Brasil, Rosset respondeu: 

Eu ficaria muito feliz em ver que o modelo de agroecologia no Brasil não está 
seguindo o americano – ou seja, a simples substituição de insumos e não uma 
produção verdadeiramente agroecológica e destinado apenas para aqueles 
yuppies que podem pagar preços mais altos. Gostaria de ver que o modelo no 
Brasil segue uma produção com métodos integrados, realmente agroecológica, 
e com produtos disponíveis para o consumidor comum a preços razoáveis. 
Talvez iniciativas como a do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra) em direção a uma produção agroecológica sejam uma mostra de que o 
Brasil pode conquistar esse sonho (SANTOS, 2002).  

 

Nota-se a necessidade de capacitação ao produtor no sentido de buscar 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com a oferta de alimentos 

biologicamente sadios, acessíveis à população, isentos de agentes prejudiciais ao 

organismo humano, buscando a conservação do ambiente e o uso sustentável 

dos recursos naturais, como base para o fortalecimento da agricultura familiar. 

Conforme matéria publicada pelo MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), 

sobre atividade orgânica, o Brasil, para participar deste seleto mercado, precisa 

desenvolver ações em diversos setores. A pesquisa e a extensão precisam ter 

uma agenda desenvolvida em conjunto com os produtores e com o mercado, e os 

produtores precisam ser capacitados para se adequar ao padrão tecnológico 

exigido pela produção orgânica. O crédito é indispensável para financiar o custo 

de implantação do sistema (MDA, 2003).  

                                                 
3  A Agricultura Orgânica: pode ser definida de diversas maneiras devido à multiplicidade 
das características envolvidas, para PASCHOAL,  uma boa definição pode ser considerada aquela 
que evidencia um sistema agrícola ecologicamente equilibrado, é o método de agricultura que visa 
o estabelecimento de sistemas agrícolas ecologicamente equilibrados e estáveis, 
economicamente produtivos em grande, média e pequena escalas, de elevada eficiência quanto à 
utilização dos recursos naturais de produção e socialmente bem estruturados, que resultem em 
alimentos saudáveis, de elevado valor nutritivo e livres de resíduos tóxicos, e em outros produtos 
agrícolas de qualidade superior, produzidos em total harmonia com a natureza e com as reais 
necessidades da humanidade. (PASCHOAL, 2003). 
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De acordo com os princípios citados no Livro “Agricultura Orgânica,” 

publicado pela ASSESSOAR (Associação de Estudos, orientação e Assistência 

Rural) em Novembro de 1999, este modelo de produção baseia-se nos recursos 

que a natureza proporciona.  

Num sistema natural como por exemplo uma mata nativa, existe equilíbrio entre 
todos os seres vivos que ali habitam. Os vegetais estão constantemente 
retirando nutrientes do solo[...], as folhas ramos frutos e troncos funcionam 
como um armazém de nutrientes e depois devolvem para o solo, ocorrendo uma 
constante reciclagem de nutrientes (ASSESOAR, 1999). 

 
 

 

Percebe-se a necessidade de respeitar os recursos naturais e fazer uso 

deles de uma forma racional e sustentável. Isso é uma questão de consciência 

como observa com muita inteligência o Sr. Walfrido Korb, um dos agricultores 

entrevistados para esse trabalho, referindo-se a conservação do meio ambiente. 

Diz ele: [...] “Plantar orgânicos é uma questão de consciência. A gente não 

gostaria de passar por aqui e deixar rastros de destruição [...] (Pesquisa, 2003). 

Para a Cresol considera-se produtores orgânicos os agricultores 

familiares que estão de conformidade com as orientações da Rede Ecovida de 

Agroecologia,  “um espaço de articulação entre agricultores familiares e suas 

organizações de assessorias e voluntários” envolvidos com a questão. E, também 

de conformidade com a Instrução Normativa número 7 do Ministério da Agricultura 

que dispõe sobre normas para a produção Orgânica (ver anexo 4).   

                                     

Dentre as condições básicas, destaca-se três : 

- Que o agricultor não use agrotóxicos há, no mínimo 3 (três) anos, partindo de 

um plano de conversão (essa condição também e pré-requisito para a 

comercialização, exigido  pelas certificadoras); 

- Que o agricultor não use adubo químico de alta solubilidade, ou seja, aqueles 

que liberam seus componentes de uma forma muito rápida no solo, ao contrário 

dos componentes orgânicos que se decompõe num processo mais lento; 

-  Que não usa sementes híbridas (CRESOL, 2002). 

Apartir dessas condições, o agricultor familiar está iniciando uma 

caminhada rumo a agroecologia, que se preocupa não somente em substituir 

insumos químicos por componentes naturais, vai além, incluindo aspectos 
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econômicos. A agroecologia tem um cunho social, como cita a cartilha da rede 

Ecovida: “Agroecologia é, acima de tudo, um ato de liberdade um modo de ver e 

de se relacionar com o mundo e a natureza. Uma opção de vida”.



 

 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Para GIL (2000), tanto a pesquisa bibliográfica, quanto a documental são 

constituídas pelos materiais escritos, embora nos dias de hoje existem dados 

eletrônicos também. “Esses dados por não serem fornecidos diretamente pelas 

pessoas, costumam ser chamados de dados secundários”.  

Na elaboração desse trabalho será utilizado pesquisa bibliográfica e 

documental sobre a importância e a eficácia do crédito nas propriedades 

familiares orgânicas, no âmbito da Cresol Francisco Beltrão. Com os dados 

secundários utilizados, pretende-se também, consultar matérias já publicadas 

(teses, monografias, artigos, livros, folders, jornais, revistas). Após a consulta, 

esses dados serão analisados e interpretados para poder assim, produzir o 

relatório que atenda aos objetivos propostos (GIL,2000). 

Além de dados secundários, serão utilizados dados primários (entrevista 

em forma de questionário com questões abertas e fechadas), reuniões, debates 

realizados pela Cresol Beltrão. 

Para obter o resultado os dados primários deverão passar por uma 

tabulação, análise e interpretação. 

Do grande número de associados (900, com cerca de 700 ativos), 

enfoca-se aquele grupo de produtores que, atendendo a uma necessidade 

consciente de mudar a forma de produzir, respondendo a filosofia pregada pela 

Cresol e aproveitando um novo nicho de mercado ou alguma combinação deste 

ou de outros fatores, mudaram para o sistema orgânico de produção. 
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Neste seleto e crescente número dirige-se o trabalho. São 24 produtores 

(famílias) dentre o quadro social da Cresol Beltrão, os quais foram questionados 

sobre temas de interesse e discutidos neste trabalho. Observa-se ainda, que se 

trata de produtores totalmente orgânicos. Além destes, já estão em conversão 

mais 41 propriedades (CRESOL, 2002). 

A opção feita em pesquisar esse público decorre de vários fatores, 

principalmente por ser: 

- Uma política forte do Sistema Cresol em orientar seus sócios 

(agricultores familiares) a produzir orgânicos; 

- Um produto com um mercado em expansão no mundo todo (conforme 

referencial bibliográfico); 

- Pela necessidade de impulsionar formas de produção que não agrida o 

meio ambiente e a importância de despertar a consciência de que a 

biodiversidade, os recursos naturais sejam conservados, entre outros fatores. 

 

 



 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. Cooperativismo de crédito rural quanto a sua e volução e filosofia de 

trabalho 

O cooperativismo de crédito rural pode ser definido como uma 

associação que fornece basicamente os mesmos serviços prestados pelos 

Bancos: Financia a produção e os investimentos, cobra títulos, fornece talão de 

cheques, cheque especial, opções de aplicações para seus associados DPC 

(Depósito a Prazo Cooperativo, semelhante à poupança) Contas Correntes e 

adianta dinheiro para fazer negócios (micro-crédito). Por outro lado, é diferente de 

um Banco tradicional, pois seus proprietários são os associados e não precisa ter 

lucro para funcionar, bastando ser remunerada o suficiente para saldar seus 

próprios compromissos. Seu custo é rateado entre o quadro social na forma de 

juros e pequenas taxas, assim quanto menor for os custos das Cooperativas, 

menores podem ser os juros e as taxas cobradas pelas Cooperativas. Sendo os 

juros e os custos menores haverá menor inadimplência visto que o sistema 

bancário justifica altos juros em função desta origem (BITTENCOURT, 1999). 

Para criar e sustentar um Banco se faz necessários milhões de reais, ao 

passo que até maio de 1999, era mínimo o capital necessário para se criar uma 

Cooperativa de Crédito. A partir de então, em função de uma Resolução do Banco 

Central do Brasil (BACEN) sob o nº 2.608, para ser constituída uma nova 

Cooperativa de Crédito foi estabelecido um capital mínimo de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) ou R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) caso a Cooperativa 

esteja vinculada a uma Cooperativa Central de Crédito. Esta resolução causou 
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um forte impacto no processo de expansão do Sistema Cresol, pois a Central do 

Sistema era de Serviços e dificultou severamente a constituição de Cooperativas 

de Crédito Rural de Agricultores(as) Familiares com a exigência de capital inicial 

de R$ 50.000,00, (cinqüenta mil reais), pois com apenas 25 sócios fundadores o 

dossiê já era demais complicado e neste caso cada um deles teriam que 

integralizar no ato de constituição, mais de R$ 2.000,00. Outra maneira seria 

constituir a Cooperativa com 500 sócios fundadores com a integralização de R$ 

100,00, (cem reais) cada um deles, neste caso o dossiê para formalizar a 

constituição seria extraordinário. Foi necessário muita negociação entre o Sistema 

Cresol, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Banco Central do Brasil 

(BACEN) para substituir a Resolução 2.608 pela Resolução 2.771, nesta a 

exigência do capital inicial mínimo é de R$ 5.000,00 ou R$ 3.500,00, caso a 

Cooperativa seja constituída vinculada a uma Cooperativa Central de Crédito.  

Enquanto os Bancos lucram especulando com dinheiro que arrecadam, 

as Cooperativas de Crédito podem fazer com que os recursos arrecadados entre 

os agricultores fiquem no local de origem e, sobretudo, com os Agricultores 

Familiares, fomentando o desenvolvimento local, e com taxas de juros sempre 

inferiores ao mercado, com menos burocracia e maior agilidade (GRISA, 2002). 
  

4.1.1. Origem Histórica 
 

As primeiras Cooperativas de Crédito foram organizadas na Europa a 

partir da segunda metade do século XIX, principalmente na Alemanha e na Itália. 

A idéia originou-se com um juiz de uma pequena cidade na Alemanha, chamado 

Friedrich Raiffeisen. Ele organizou uma Cooperativa de poupança para permitir 

que as pessoas juntassem dinheiro e pudessem tomar empréstimos mutuamente. 

A idéia era de que a população mais pobre do campo pudesse ter alternativas 

para sair da miséria e melhorar sua qualidade de vida. Através desta experiência, 

o cooperativismo de crédito expandiu-se por quase todo o mundo, (GRISA, 2002). 

Nos países onde a agricultura tem a seriedade como principal 

componente de sua tradição histórica, como na Alemanha, Holanda, França, 

Inglaterra e Estados Unidos, o crédito rural cooperativo é forte. Na Alemanha, por 

exemplo, existem cerca de 20.000 agências, na Inglaterra são 18.500, e na 

Holanda, existem outras 3.000 agências de Cooperativas de Crédito Rural.  
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No Brasil, o cooperativismo de crédito surgiu no início do século XX, 

trazido por imigrantes alemães e italianos. Eles implantaram um sistema de 

crédito cooperativo nos moldes daquelas organizações comunitárias que existiam 

em suas cidades e vilas de origem, na tentativa de resolver seus problemas de 

crédito, produção e consumo. A primeira Cooperativa brasileira foi fundada na 

Serra Gaúcha em 1902, mais especificamente na Linha Imperial (Nova 

Petrópolis), então pertencente ao município de São Sebastião do Caí, onde ele 

estava sediado, a qual funciona até hoje. Assim outras organizações de crédito 

foram sendo criadas no Rio Grande do Sul e que posteriormente foram sendo 

difundidas para os demais estados brasileiros, principalmente na região Sul e 

Sudeste. 

As Cooperativas de Crédito tiveram, desde a sua origem até os anos 

sessenta, um grande desenvolvimento, tornando-se a principal sustentação 

financeira em muitos municípios onde esse tipo de cooperativismo esteve mais 

fortalecido. Contudo, os problemas administrativos enfrentados por diversas 

destas Cooperativas, muitos ocasionados pela falta de fiscalização combinada 

com a boa fé dos associados, contribuíram para criar, a partir dos anos cinqüenta, 

uma situação de desconfiança para o cooperativismo de crédito no Brasil e 

desvirtuou seus próprios propósitos iniciais (SCHRÖDER, 1999). 

Nos anos sessenta, durante o regime militar, foi realizada uma reforma do 

sistema financeiro brasileiro, estabelecendo diversas exigências para o 

funcionamento das Cooperativas de Crédito. Estas exigências acabaram por 

“liquidar” um grande número de Cooperativas de Crédito, obrigando outras a se 

reestruturarem e limitaram sua atuação. Nos anos setenta e início dos anos 

oitenta, o cooperativismo de crédito no Brasil restringiu-se a praticamente dois 

campos: Às Cooperativas de Crédito mútuo, fechado aos empregados de grandes 

empresas, e as de Crédito Rural vinculadas as Cooperativas de produção. Um 

exemplo: das 65 Cooperativas de Crédito que existiam no Rio Grande do Sul em 

1964, sobraram apenas treze no final dos anos setenta (BITTENCOURT 1999). 

A proposta de cooperativismo de crédito rural retornou no início dos anos 

oitenta, em função das mudanças na política de financiamento da agricultura 

brasileira, que resultou em uma redução drástica do volume de recursos 

destinados ao crédito rural e no fim dos subsídios via taxa de juros. A 
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Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) coordenou um movimento de 

constituição das Cooperativas de Crédito (CREDIS) a partir das Cooperativas 

Agropecuárias, especialmente no Sul e Sudeste. O vínculo das CREDIS às 

Cooperativas de produção provocou um intensivo processo seletivo, resultando 

na exclusão de um grande número de Agricultores Familiares, principalmente os 

mais descapitalizados, do quadro social das Cooperativas. As Cooperativas 

Agropecuárias, incentivadas pelo Estado, haviam adotado um padrão de 

desenvolvimento rural baseado em um nível tecnológico não compatível com as 

condições sócio-econômicas e culturais vividas pelas unidades de produção 

familiar. Como consequência, de um instrumento para o desenvolvimento rural e 

local, as CREDIS transformaram-se em algo desvinculado da realidade de um 

grande número de Agricultores Familiares e passaram a ser consideradas como 

CREDIS “tradicionais,” (SCHRÖDER, 1999). 

Após a criação de várias Cooperativas de Crédito Rural, o Banco Central 

autorizou a criação de Cooperativas Centrais de Crédito. Estas centrais além de 

trazerem mais autonomia às Cooperativas de Crédito Rural contribuíram para a 

criação de Cooperativas de Crédito “mútuo” no meio urbano. Entretanto, sempre 

mantiveram a sintonia política com o Cooperativismo Agropecuário.  

A primeira experiência de Cooperativas de Crédito vinculadas aos 

Agricultores Familiares ocorreu em Santa Catarina, com a fundação da Credi-

Quilombo em 1993, através do apoio de entidades como o CEPAGRO (Centro de 

Promoção da Agricultura em Grupos) e a APACO (Associação de Pequenos 

Agricultores do Centro Oeste Catarinense). A partir desta Cooperativa, foram 

criadas outras nove em Santa Catarina até 1998, todas desvinculadas de 

Cooperativas de produção, mas filiadas ao sistema de crédito tradicional do 

estado – SICREDI/SC (CRESOL, 2002). 

No Paraná, também com apoio fundamental de algumas organizações, 

como a ASSESOAR (Associação de estudos, Orientação e Assistência Rural) e a 

Fundação RURECO (Fundação para o Desenvolvimento Econômico Rural da 

Região Centro Oeste do Paraná) a constituição das Cooperativas de Crédito 

iniciou em 1995, com a primeira Cooperativa sendo inaugurada em 1996. Neste 

caso, as Cooperativas de Crédito, exclusivas de Agricultores Familiares, criaram o 
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seu próprio Sistema de Crédito, denominado Sistema Cresol de Cooperativas de 

Crédito Rural com Interação Solidária Ltda.  

Em 1996, fruto das pressões da cúpula do movimento cooperativista 

brasileiro, aqui entendido como a OCB (Organização das Cooperativas 

Brasileiras) o CMN (Conselho Monetário Nacional) autorizou a organização de 

Bancos Cooperativos. Diferente do BNCC (Banco Nacional de Crédito 

Cooperativo), que era estatal – misto, estes Bancos são privados e com fins 

comerciais.  

Em 1997, são fundados o BANCOOB (Banco Cooperativo do Brasil – S. 

A), com atuação em vários estados do Brasil, e o BANSICREDI (Banco do 

Sistema SICREDI - S. A), com atuação no Rio Grande do Sul e Paraná. Estes 

Bancos foram constituídos a partir da maioria das Cooperativas de Crédito Rural 

“tradicionais” e das Cooperativas de Crédito Urbano existentes.  

Os sistemas tradicionais de Cooperativas de Crédito, Bancos citados 

anteriormente, são Sociedades Anônimas, e visam lucro. Diferente de uma 

Cooperativa, onde todo o sócio tem direito a um voto, independente do valor de 

sua cota capital, nestes Bancos ditos "cooperativos", quem tem mais ações tem 

um maior número de votos e, portanto, maior poder nas decisões (GRISA, 2002). 
 

4.1.2 .  Um Sistema de Crédito é um serviço para atores econômicos 
 

Todo sistema de crédito deve responder nas melhores condições 

possíveis às necessidades daqueles aos quais ele se destina. Novamente a 

necessidade de definir “a que e a quem ele deve servir”. Por outro lado, a 

qualidade de seus serviços deve ser boa para que seus associados não a 

rejeitem e, principalmente, confiem nela e respeitem a disciplina e suas 

responsabilidades enquanto participante ativo na Cooperativa, seja como sócio 

e/ou como tomador de crédito. Caso os serviços sejam ruins, com procedimentos 

pesados e complicados, e se os empréstimos são liberados depois do período no 

qual deveria ser utilizado, o sistema torna-se ineficaz e os associados vão 

procurar outras instituições ou alternativas, mesmo que o crédito seja mais caro.  

A partir destes princípios básicos e da escolha de uma lógica para as 

Cooperativas de Crédito, aqui definida objetivando o desenvolvimento, 
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(LANCELIN,1996), apresenta alguns princípios de funcionamento das 

Cooperativas de Crédito. 
 

4.1.3.  Caracterização de uma Cooperativa de Crédito 
 

A avaliação de um sistema de crédito cooperativo normalmente é feita em 

função de seu “estatuto jurídico”, mas apenas esses estatutos não determinam o 

funcionamento e o cumprimento de seus objetivos. Um estatuto jurídico é apenas 

a formalização de acordo com a lei em vigor, de um projeto econômico ou social e 

das modalidades de sua implementação.  

É possível encontrar Bancos com estatuto cooperativo que funcionam 

como Bancos comerciais (freqüente) e Bancos que têm um estatuto de sociedade 

acionária, que na prática, apresentam um modo operatório cooperativo ou 

mutualista (muito raro) (GRISA, 2002). 

Segundo (LANCELIN 1996), uma Cooperativa ou uma Associação de 

poupança e de crédito é caracterizada por:  

a) Uma “sociedade de pessoas” voluntárias: É a escolha por uma forma 

comum de ação. Um sócio não é aquele que apenas integraliza o capital social, 

mas é aquele que adere aos objetivos da instituição; 

b) Um indivíduo que adere a um projeto comum: O cooperativismo supõe 

uma forte solidariedade econômica, repartida e admitida pelos membros. No 

momento em que esta solidariedade se dilui ou não é renovado, o funcionamento 

cooperativo desaparece e, ainda mais grave, a organização pode decretar 

falência; 
 

c) Precisa satisfazer as necessidades individuais: Uma Cooperativa ou 

uma sociedade está a serviço de seus membros e sua primeira regra é escutar-

lhes e prestar atenção às suas reivindicações; 
 

d) Utiliza uma filosofia empresarial: Uma Cooperativa de poupança e de 

crédito não é uma "obra de assistência social" sobretudo em uma economia de 

mercado.  

Para sobreviver, ela tem necessidade de adotar instrumentos de gestão e 

de gerenciar sua rentabilidade. Entretanto, não deve viver em função de si 
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mesma, ou seja, apenas garantir a sobrevivência financeira de sua estrutura em 

detrimento dos seus associados. 

 

4.1.4.  Dimensões: Econômica X Social  
 

Na conceituação de Cooperativa destaca-se a afirmação de que ela tem 

duas dimensões: A econômica e a social. As demais empresas preocupam-se 

exclusivamente com a dimensão econômica, não colocando a dimensão social 

em destaque em suas atividades. Os pecúlios assistenciais que distribuem aos 

funcionários, por exemplo, não caracterizam o sentido dado a uma Cooperativa 

(BITENCOURT, 1999). 

Acontece que a Cooperativa (pela própria conceituação) é ao mesmo 

tempo empresa e associação. Como Empresa, ela possui o lado econômico como 

mais específico. Como Associação, ela destaca o lado social como o mais 

importante. 

Justamente aí reside sua diferença fundamental: dar mais valor as 

pessoas do que ao capital, aos aspectos materiais, à realidade econômica. Para o 

Cooperativismo, a economia está a serviço da pessoa e não esta a serviço dela, 

como sucede no capitalismo. 

Isto não quer dizer, porém que se deva desprezar o econômico, para 

cuidar somente do social. Pelo contrário, cuidando-se bem do aspecto econômico, 

se atende melhor também o social. Trata-se de encontrar um certo equilíbrio entre 

ambos, sem prejuízo maior de um ou de outro. Sempre, no entanto, lembrando 

que o econômico deve servir ao social; senão ocorrem distorções e já não se trata 

de verdadeira Cooperativa. 

No aspecto econômico a Cooperativa deve visar a eficiência, como 

empresa que é e deve ser, mas esta eficiência não se pode dar às custas dos 

associados. A procura da eficiência se justifica para prestar mais e melhores 

serviços, mas jamais por si mesmo e muito menos em prejuízo do quadro 

associativo (BITENCOURT, 1999). 
 

4.1 5 Legislações que regulamentam as Cooperativas de Crédito 
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As Cooperativas de Crédito são organizações financeiras amparadas 

pela Lei 5.764/71, pelas Resoluções do Banco Central nos 2.554 (no que se refere 

a controles, responsabilidade e Auditoria) e 2.771 (no que se refere à função e 

funcionamento de uma Cooperativa de Crédito), além de outras Resoluções, 

Cartas Circulares, Circulares e Comunicados que disciplinam o funcionamento do 

Sistema Financeiro. A Resolução no 2.771 do BACEN, de 30/08/2.000 aprovada 

em substituição a no 2.608, de 28/05/1.999 alterou as normas sobre as 

Cooperativas de Crédito, pois a 2.608 dificultava significativamente a criação e o 

funcionamento destas Cooperativas no Brasil. (BACEN, 2001) 

A Resolução 2.608 foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional no 

momento (Maio/99) em que vários órgãos do governo federal anunciavam, com 

ênfase, a necessidade de criação de instrumentos destinados a viabilizar o 

acesso ao crédito por parte dos setores sociais mais descapitalizados, sejam eles 

rurais ou urbanos. Entre estes instrumentos, o micro-crédito é o que tem tido mais 

destaque.  

Diversos órgãos e entidades públicas, como o Banco do Brasil, BNDES, 

Comunidade Solidária, FAT e os Ministérios de Desenvolvimento Agrário e do 

Trabalho têm participado da discussão com o objetivo de possibilitar a 

implantação de políticas públicas que reduzam a pobreza e permitam a geração 

de empregos e de renda. O próprio governo tem citado que as Cooperativas e as 

Sociedades de Crédito ao Micro-empreendedor são importantes organizações 

que possibilitam o acesso dos mais descapitalizados aos sistemas de 

financiamento, por tudo isto e a pressão por mudanças realizadas, principalmente 

por organizações como a Frente Sul da Agricultura Familiar a Res. 2.608 de 

28/05/1999 foi revogada pela Res. 2.771 de 30/08/2000 que vigora até os dias 

atuais (GRISA, 2002). 

4.1.6.  Missão do Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito 

O sistema Cresol é um conjunto de Cooperativas de Crédito formado 

pelas Cooperativas Singulares (Cresol local) e CRESOL BASER (Cooperativa 

Central) e suas Bases de Serviço Microrregionais, articuladas entre si, constituído 

e dirigido por Agricultores Familiares. Tem um caráter financeiro, mas visa a 

interação solidária entre os associados e entre as Cooperativas do Sistema. As 
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Cooperativas que compõem o Sistema Cresol são instituições democráticas, 

administradas por Agricultores Familiares e articuladas com os movimentos 

populares. O Sistema Cresol é uma instituição formal destinada a facilitar o 

acesso ao crédito, canalizar recursos e desburocratizar os créditos rurais, sejam 

eles locais, estaduais, nacionais, ou até mesmo os recursos internacionais, desde 

que visem viabilizar a Agricultura Familiar e contribuir para o desenvolvimento 

sustentável (CRESOL, 2002). 

O quadro a seguir, compara e evidencia melhor a diferença entre Bancos 

e  Cooperativas de Crédito. Nele pode-se observar, que as cooperativas de 

Crédito são mais comprometidas  com o desenvolvimento local e a 

sustentabilidade. 
 

QUADRO 01 – Comparativo entre bancos x cooperativas  

ATIVIDADE BANCOS COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO 

Direção Donos (ou governos) Associados 
Captação e rendas Transfere às grandes cidades Retém e aplica no local 
Programas Oficiais Participa (alguns) Pode participar 
Crédito Rural Prioriza os grandes projetos 

ou atividades selecionadas 
Analisa a necessidade e a 
capacidade de investimento e 
pagamento 

Taxa de juros Sempre as do mercado Sempre abaixo do mercado 
Lucros Remunera os donos e/ou 

acionistas 
São distribuídos entre os 
associados ou é reinvestido na 
cooperativa 

Custo Operacional Maior Menor-pequenas estruturas 
Serviços financeiros  Cobra elevadas taxas (visa 

lucro) 
Cobra uma pequena taxa (não 
visa lucro) 

Atendimento Impessoal ou de acordo com 
o dinheiro do cliente 

Pessoal para todos os 
associados 

Fonte : CRESOL 2002 
 

I) Normas que regulamentam as Cresol: 

Como todas as Cooperativas de Crédito, o sistema Cresol também é 

organização financeira amparadas pela Lei 5.764 e pelas Resoluções n.os 2.554 e 

2.771 do BACEN. Além destas legislações, o funcionamento do Sistema Cresol 

também é regido pela Constituição Federal; Normas do Banco Central, contidas 

no Manual de Crédito Rural (MCR) e no Manual de Normas Internas (MNI); 

Normativos que disciplinam o funcionamento do Sistema Financeiro, Estatuto 
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Social e Regimento Interno das Cooperativas e da CRESOL BASER; Normas 

específicas para repasse de Créditos Rurais; e normas internas do próprio 

Sistema Cresol 

A seguir são apresentados alguns itens selecionados das Normas 

Internas do Sistema Cresol em relação à concessão, controle e liberação de seus 

financiamentos (CRESOL, 2002). 
 

II) A Estrutura e Organização do Sistema Cresol:  

Quando o Sistema Cresol foi criado, buscou-se dar o máximo de 

autonomia para as Cooperativas locais, deixando com a estrutura central 

(CRESOL BASER) a responsabilidade de desenvolver as atividades que não 

poderiam ser executadas pelas Cooperativas locais, seja pelo seu alto custo 

unitário e sua amplitude, como pela necessidade de padronização e 

representação política do Sistema. Com o acúmulo de experiências e a ampliação 

do número de Cooperativas locais, cada vez mais distantes da sede da CRESOL 

BASER, esta estrutura organizacional tornou-se frágil, não atendendo as 

demandas crescentes e diversas exigidas pelas Cooperativas locais, 

principalmente para a garantia da manutenção dos princípios básicos para qual o 

Sistema Cresol foi criado. 

Uma nova estrutura organizacional tornou-se necessária, considerando a 

ampliação do Sistema Cresol e a diversidade de serviços que começam a ser 

incorporados. Agrega-se este debate, a edição, em maio de 1.999, da Resolução 

no 2.608 do BACEN, que impôs uma série de restrições as Cooperativas de 

Crédito, dando algumas “vantagens” para as Cooperativas de Crédito filiadas a 

uma Central de Crédito, não sendo descartada a possibilidade da transformação 

da CRESOL BASER (Central de Serviços) em uma Cooperativa Central de 

Crédito. Como as diferenças operacionais e estatutárias são pequenas entre uma 

cooperativa central de serviços e uma cooperativa de crédito, em setembro do 

ano de 2.000 a Central de Serviços transforma-se em Central de Crédito, no 

entanto mantém a proposta inicial da CRESOL BASER, mantendo-a na prática 

como uma Central de Serviços. A alteração de sua forma jurídica, não ocasionou 

mudanças em relação à proposta que estava sendo implementada. 
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A nova estrutura está baseada nos mesmos princípios que nortearam a 

criação do Sistema Cresol e em moldes de gestão modernos, transparentes, 

rápidos e eficientes, buscando conciliar a missão das Cooperativas locais com a 

descentralização e democratização das decisões, sem no entanto perder o 

espírito cooperativista e solidário do Sistema como um todo.  

A CRESOL BASER contará com uma estrutura geral para todas as 

Cooperativas filiadas ao Sistema na região Sul, a qual desenvolverá alguns 

serviços que podem ser realizados a distância e que pouco dependem do número 

de Cooperativas existentes. Em cada região foi formada uma Base de Serviços 

Regional que atenderá as Cooperativas desta Região, com serviços e 

acompanhamentos mais diretos às Cooperativas (CRESOL, 2002). 

Para conhecer melhor a evolução do Sistema Cresol, apresenta-se 

alguns dados mais relevantes de todo o sistema (quadro2) e da Cresol Beltrão 

(quadro 3). Assim é possível visualizar e conhecer melhor a Cresol através de 

seus dados agregados,  sua  evolução gradativa e cautelosa. 

 

QUADRO 02 - Demonstrativo da evolução do sistema CRESOL 

Indicadores 12/1996 12/1997 12/1998 12/1999 12/2000  12/2001 12/2002 
1 –Cooperativas 5 7 15 28 31 46 71 

2 – Associados 1.639 2.674 5.898 11.316 15.175 20.540 29.990 

3 – Repasse de 
CUSTEIO/Sócio R$ 

1.150.000, 

          701, 

2.630.000, 

          983, 

5.909.000, 

       1.002, 

13.400.000, 

         1.184, 

18.100.000, 

         1.193, 

21.632.000, 

         1.053, 

34.432.000, 

         1.148, 

4 – Repasse de 
INVESTIMENTO R$ 

 

- 

 

650.000, 

 

530.000, 

 

996.464, 

 

1.881.000, 

 

9.894.000, 

 

11.435.000, 

5-Total Repasse R$ 1.150.000, 3.280.000, 6.439.000, 14.396.464, 19.981.000, 31.526.000, 45.867.000, 

6 – Patrimônio 
Líquido R$sócio 

101.000, 

         61, 

308.000, 

      115, 

682.000, 

      116, 

1.853.000, 

          164, 

3.173.000, 

         209, 

6.110.000, 

         297, 

10.855.000, 

          362, 

7 - Depósitos a vista 
e a prazo R$/sócio 

697.000, 

      425, 

1.297.000, 

          485, 

2.926.000, 

         496, 

6.925.000, 

          612  

9.885.000, 

          651, 

15.600.000, 

           760, 

27.625.000, 

           921, 

8-Contrapartida 
Local%/repasse 

 

69 

 

48 

 

56 

 

61 

 

65 

 

68 

 

84 

9-Contrapartida 

Local (R$/sócio) 

 

486, 

 

600, 

 

612, 

 

776, 

 

860, 

 

1.057, 

 

1.283, 

10 – Carteira de 
Recursos Próprios 
R$/sócio 

 

432.000, 

      264, 

 

958.280, 

      358, 

 

1.525.000, 

         258, 

 

3.284.000, 

        290, 

 

5.652.000, 

         372, 

 

8.696.000, 

         432, 

 

14.313.000, 

          477, 

11 – Sistema 
Financeiro (B.B) R$ 

 

252.000, 

 

532.280, 

 

3.411.000, 

 

4.863.000, 

 

8.521.000, 

 

14.769.000, 

 

25.843.000, 

FONTE: CRESOL 2002. 
 
NOTA:  
1 – COOPERATIVAS: Refere-se a evolução do nº de cooperativas anualmente, 
considerando os três estados do Sul do Brasil, Atualmente o Sistema possui 71 
Cooperativas; 
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2 – ASSOCIADOS: Refere-se a ampliação do quadro social do Sistema, “Agricultores(as) 
Familiares” constituído inicialmente com 24 agricultores, sócios fundadores, na primeira 
Cooperativa. Em 2002 esse número se elevou para 29.990 sócios; 
3 – REPASSE DE PRONAF CUSTEIO: Refere-se ao valor do PRONAF Custeio (lavoura) 
repassado via Banco do Brasil;  
4 – REPASSE DE PRONAF INVESTIMENTO: Refere-se aos valores de investimento via 
BNDES, BRDE,BB, operacionalizado pelo Sistema Cre$ol, são financiamentos com 
média de 3 a 5 anos para o retorno, são recursos repassados através de Bancos 
Estatais. O índice de renegociação/inadimplência é inferior a 1%;  
5 – TOTAL DE REPASSE: Soma dos dois valores de repasse de recursos (custeio e 
investimento); 
6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Refere-se a evolução do patrimônio líquido do Sistema. 
(Capital Social, Reservas etc.); 
7 – DEPÓSITOS A VISTA E A PRAZO: Refere-se aos valores movimentados pelos 
associados dentro da cooperativa, é o recurso do(a) agricultor(a) financiando ele(ela) 
próprio(a), este índice tem demonstrado um significativo crescimento, fechando o ano em 
R$ 27,6 milhões; 
8 – CONTRAPARTIDA LOCAL / % SOBRE O REPASSE: Refere-se ao percentual de 
recursos próprios gerados em função do recurso externo, ou seja, representa a 
participação dos recursos próprios, em relação ao montante de recursos repassados; 
9 – CONTRAPARTIDA LOCAL POR ASSOCIADO: Representa o quanto em média cada 
sócios tem depositado no Sistema Cre$ol, seja através de depósitos ou quota capital. 
Fechou 2.002 com a média de R$ 1.283,00 para cada sócio; 
10 – EMPRÉSTIMOS RECURSOS PRÓPRIOS: Refere-se a carteira de empréstimos 
com recursos próprios (Crédito pessoal e crédito rural);  
11 – SISTEMA FINANCEIRO: Refere-se aos valores aplicados junto ao Banco do Brasil, 
ou seja a liquidez do Sistema Cre$ol. Devido à estabilidade da carteira e ampliação dos 
depósitos e patrimônio a tendência é da sobra dos recursos ir para o mercado financeiro. 
Observa-se que se está desenvolvendo novos produtos para  que esses recursos sejam 
aplicados no setor produtivo. 

QUADRO 03 – Demonstrativo da evolução da CRESOL Beltrão  

Indicadores 12/2000 12/2001 12/2002 
1 – Associados 533 680 900 
2 - Repasse de 
CUSTEIO/Sócio  

570.000,00 
1.069,42 

957.000,00 
1.407,35 

1.536.000,00 
1.706,67 

3 - Repasse de 
INVESTIMENTO 

 
232.372,00 

 
197.854,00 

 
479.114,00 

4-Total Repasse 802.372,00 1.154.854,00 2.015.114,00 

5 – Patrimônio Líquido 201.917,80 305.279,07 436.253,50 
6 – Depósitos a vista e 
a prazo 

 
712.848,55 

 
815.907,96 

 
1.797.792,74 

7-Contrapartida Local 
(%/repasse) 

 
114 

 
97 

 
111 

8-Contrapartida Local 
(R$/sócio) 

 
1.716,26 

 
1.648,80 

 
2.482,27 

9- Carteira de 
Recursos Próprios 

 
293.509,30 

 
527.070,11 

 
922.503,03 

10- Sistema Financeiro 
(B.B) 

 
400.500,00 

 
620.943,00 

 
1.148.754,94 

FONTE: CRESOL 2002 (complementado pelo autor) 
NOTA: 
1 – ASSOCIADOS: Refere-se a ampliação do quadro social da Cresol Beltrão, 
“Agricultores(as) Familiares” constituída em 1998 (Desmembrada da Cresol Marmeleiro); 
2 – REPASSE DE PRONAF CUSTEIO: Refere-se ao valor do PRONAF Custeio (lavoura) 
repassado via Banco do Brasil; 
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3 – REPASSE DE PRONAF INVESTIMENTO: Refere-se aos valores de investimento via 
BNDES, BRDE, BB, operacionalizado pela Cresol Beltrão. São financiamentos com 
média de 3 a 5 anos para o pagamento. Recursos repassados através de Bancos 
Estatais. O índice de renegociação/inadimplência é inferior a 1%;  
4 – TOTAL DE REPASSE: Soma dos dois valores de repasse de recursos (custeio e 
investimento); 
5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Refere-se a evolução do patrimônio líquido (Capital Social, 
Reservas etc.); 
6 – DEPÓSITOS A VISTA E A PRAZO: Refere-se aos valores movimentados pelos 
associados dentro da cooperativa, é o recurso do(a) agricultor(a) financiando ele(ela) 
próprio(a), este índice tem demonstrado um significativo crescimento, fechando o ano em 
R$ 1.797.792,74; 
7 – CONTRAPARTIDA LOCAL / % SOBRE O REPASSE: Refere-se ao percentual de 
recursos próprios gerados em função do recurso externo, ou seja, representa a 
participação dos recursos próprios, em relação ao montante de recursos repassados; 
8 – CONTRAPARTIDA LOCAL POR ASSOCIADO: Representa o quanto em média cada 
sócio tem depositado na Cre$ol, seja através de depósitos ou quota capital. Fechou 
2.002 com a média de R$ 2.482,27 para cada sócio; 
9 – EMPRÉSTIMOS RECURSOS PRÓPRIOS: Refere-se a carteira de empréstimos com 
recursos próprios (Crédito pessoal e crédito rural); 
10 – SISTEMA FINANCEIRO: Refere-se aos valores aplicados junto ao Banco do Brasil, 
ou seja a liquidez do Sistema Cre$ol. Devido à estabilidade da carteira e ampliação dos 
depósitos e patrimônio a tendência é da sobra dos recursos ir para o mercado financeiro. 
Diante disso o Sistema está desenvolvendo novos produtos, reduzindo taxas de juros, 
criando créditos pré-aprovados, ou seja criando mecanismos para ampliação da carteira 
com recursos próprios no Sistema. 
 

4.1.7. O Sistema CRESOL e a Importância Econômica e Social do Micro-crédito 

Rural  
 

As dificuldades econômicas e sociais geradas pela concentração de 

renda, tem desafiado as organizações que congregam agricultores familiares no 

sentido de manter e de ampliar as oportunidades de ocupações no espaço rural. 

Na tentativa de obter renda para si e seus familiares muitos pais de 

família, iniciam/potencializam uma atividade a partir do que aprenderam/sabem 

fazer. 

O papel que as micro-finanças/micro-agro-negócios desempenham na 

melhoria da qualidade de vida dessas famílias pode ser ampliado se as mesmas 

tivessem acesso a um dos ingredientes necessários à conversão e/ou conso-

lidação destas unidades de produção familiar - o Micro-crédito. 
 

Apesar da importância sócio-econômica e o papel desempenhado pela 
Agricultura Familiar nos micro-agro-negócios, o micro-crédito, mesmo ao 
amparo do PRONAF - um direito de cidadania - não lhes tem sido viabilizado. 
[...] As instituições bancárias, pelo fato de visarem exclusivamente o lucro, 
priorizam operações de maior montante. Além disso as exigências de 
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documentação e garantias, os trâmites longos e altamente burocráticos, os juros 
exorbitantes e terminologia inadequada, são fatores muito complicados, além do 
alto custo para as características dos/as Agricultores Familiares, (GRISA, 2002). 
 

A rapidez que os micro-agro-negócios rurais necessitam de recursos 

financeiros, associados aos problemas acima relacionados, tem levado estes/as 

Agricultores Familiares a adquirirem bens necessários à produção em 

fornecedores ou mesmo tomarem dinheiro emprestado de agiotas a taxas 

excessivas, o que muitas vezes acarreta a perda de máquinas, equipamentos, 

animais de produção ou trabalho adquiridos com muita dificuldade. 

Outras fontes de financiamento são os amigos e familiares. Trata-se, 

geralmente, de créditos de curtíssimo prazo e de valores insignificantes que não 

atendem às necessidades da unidade de produção e geram, freqüentemente, 

constrangimentos e desgastes efetivos de altíssimo custo. 

Ao obterem financiamentos de fornecedores, os juros embutidos no preço 

dos insumos criam sérios problemas, pois os agricultores ficam submetidos a ter 

que utilizar aqueles produtos que o fornecedor dispõe e tal situação é agravada, 

muitas vezes, pela exigência de quantidades mínimas a serem adquiridas 

(superiores a sua necessidade) e critério de vendas casadas. 

No Sistema Cresol estes agricultores acessam em crédito pessoal, 

crédito rural com recursos da própria cooperativa, crédito rural ao amparo do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) com 

recursos oriundos de outras instituições financeiras (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, Banco regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, Banco do Brasil - BB.) e micro-crédito 

produtivo (MICRO$OL) com recursos oriundos do Programa de Crédito Produtivo 

Popular - PCPP - do BNDES.  

Todas estas operações de crédito descritas no parágrafo anterior, pelo 

valor acessado pelos associados, caracterizam-se como micro-crédito, com 

exceção do crédito pessoal, também se caracterizam como produtivo (pré-custeio, 

custeio, investimento e comercialização, portanto operações de Micro-crédito 

Produtivo). 

A redução de oportunidades de novas ocupações no meio urbano e rural 

aliado à legislação pertinente ao processo agroindustrial, dificulta a absorção da 

mão-de-obra disponível e tem mantido, ou mesmo ampliado, a economia informal 



 

 

31 

das pequenas unidades agroindustriais, muitas artesanais, no espaço rural e, 

propiciado também a legalização de muitas (Serviço de Inspeção Municipal, 

Estadual e até Federal), mas a maioria com processos operativos informais face 

às condições culturais de seus proprietários (Agricultores Familiares) e a falta de 

capital, normalmente de giro. 

O processo agroindustrial (elaboração, beneficiamento ou transformação) 

informais ou legalizados gerados pela necessidade de agregação de valor e/ou 

sobrevivência não podem ser comparados aos negócios informais que buscam 

ganhar sem contribuir com pagamento de impostos. Este, na realidade, é ato de 

sonegação voluntária, que deve ser combatido, além disso não são objetos de 

micro-crédito. Aqueles são legítimos, por seus objetivos, e merecem ser apoiados, 

pois: 

São atividades produtivas importantes para a absorção da mão-de-obra 
disponível, logo geradoras de ocupações; São fontes significativas de 
capacitação; Possibilita, principalmente às mulheres, integrar as neces-sidades 
do trabalho aos cuidados com a família, uma vez que as unidades funcionam 
próximas a moradia; Quando devidamente incen-tivados e fortalecidos, tendem 
a solidificar-se e migrar para a economia formal, como exigência do mercado; 
Propiciar crédito a estes micro-agro-negócios é também investir no 
desenvolvimento (GRISA, 2002). 

 
O porte destes micro-agro-negócios (unidades de produção de matérias 

primas e/ou beneficiamento/transformação) condiciona-os a suprir suas 

necessidades de insumos, mercadorias, matéria-prima, equipamentos e serviços 

no mercado local, dinamizando-o e, consequentemente, aumentando a 

arrecadação de impostos. 

Portanto, são lucrativas para a comunidade, pois geram ocupações e 

melhoram a qualidade de vida. São vantajosos para o estado, pois em relação a 

estas famílias, reduzem-se suas responsabilidades sociais básicas e 

indiretamente amplia-se à arrecadação de impostos pela ativação da economia 

local, além de estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento. 

A curta experiência do Sistema Cresol em operar com micro-crédito 

produtivo rural, permitiu aprender/reafirmar que nos micro-agro-negócios rurais o 

crédito assume um papel fundamental na questão Oportunidade. A experiência 

realizada em micro-crédito na modalidade de pré-custeio agrícola, possibilitou aos 

grupos de agricultores familiares das Cresol Marmeleiro e Pranchita adquirirem 

previamente insumos necessários ao plantio de várias culturas e/ou manutenção 
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de criações, promovendo compras coletivas, barganhando preços e conseguindo 

uma redução de custos na ordem de 24% (vinte e quatro por cento) em um 

período de quatro meses, sendo que o custo do dinheiro (empréstimo) foi de 8% 

(oito por cento), no mesmo período. 

Em relação à cadeia leite, vários micro-créditos de comercialização foram 

realizados, principalmente para pequenas queijarias que mantiveram a produção 

estocada para vender em momento mais oportuno e conseguiram até 100% (cem 

por cento) de valorização no produto em um período de apenas cinco meses, 

sendo que o custo do dinheiro (empréstimo) foi de 10% (dez por cento), no 

mesmo período (GRISA, 2002). 

É rotineira a realização de micro-crédito rural nas Cresol para aquisição 

de ingredientes de rações para terminar lotes de suínos, frangos e outras 

criações, para o conserto e/ou reposição de peças em máquinas e equipamentos, 

pequenas reformas e/ou reestruturação de instalações físicas, bem como 

aquisições de ferramentas, pequenas máquinas/equipamentos, animais de 

produção e de serviços. 

Em junho/2001, os agricultores tiveram que vender a saca de milho por 

R$ 6,00 (seis reais), pois precisavam liquidar a dívida de PRONAF Custeio, 

vencimento em 15/07/2.001. Muitos destes agricultores também são suinocultores 

ou avicultores independentes (não integrados a complexos agroindustriais), 

através do micro-crédito estes agricultores quitaram seus empréstimos do 

PRONAF e estocaram o produto (milho), em apenas quatro meses estariam 

comprando o mesmo milho 50% (cinqüenta por cento) mais caro sendo que o 

custo do micro-crédito foi de 7,2% no mesmo período. Isto significa menor custo 

de produção, menor transferência de renda e ganhos de renda por aumentar o 

Valor Agregado. 

Pode-se até afirmar que, no micro-agro-negócio o micro-crédito tem um 

campo em aberto para sua atuação e se o mesmo for desburocratizado, realizado 

por instituições próximas dos tomadores, controle social, suficiente e oportuno 

pode até mesmo ter uma complementaridade ao PRONAF, principalmente de 

Custeio que é insuficiente e chega tarde (GRISA, 2002).  

 

a) Objetivos da Cresol 
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Dentre os objetivos da cresol, destacam-se: 
 

Facilitar o acesso ao crédito, fortalecer e estimular a interação solidária entre os 
agricultores familiares; Fortalecer o controle social através dos agentes de 
crédito discutindo com a base social a carteira de crédito, os micro-agro-
negócios, a base tecnológica e o desenvolvimento comunitário; Formar redes de 
apoio com as entidades parceiras (sindicatos, associações, cooperativas de 
produção, ONG's) de representação, organização da produção, 
comercialização, educação, pesquisa; Capacitar quadros para a gestão da 
cooperativa no que se refere a: Carteira de Crédito, Agroecologia e 
Fortalecimento da organização de base; Visando o desenvolvimento 
Sustentável dos agricultores familiares. (CRESOL, 2002). 

 

b)  Funções dos Agentes: 
 

Os agentes, representantes comunitários de desenvolvimento e crédito, 

tem como funções, segundo dados obtidos através da CRESOL (2002): 
 

Coletar e organizar as propostas básicas (limite de chegue, crédito pessoal, 
custeio e investimentos agropecuários); Aplicar/Atualizar o Cadastro do 
Associado; Aplicar/Atualizar o Cadastro sócio-econômico; Apresentação de 
proposta de novos sócios; Apresentar ao Comitê de Crédito os processos de 
solicitação de crédito com o parecer técnico (favorável ou não a concessão do 
crédito) e demais documentação necessária; Organizar aquisições coletivas; 
Organizar (em parceria com entidades) compras coletivas; Organizar (em 
parceria com entidades) vendas coletivas; Emitir parecer sobre as propostas de 
novos sócios e de créditos solicitados; Organizar unidades de referência de 
produção agroecológica; Organizar grupos de base, cursos de formação, 
reuniões de trabalho, dias de campo, e visitas de estudos; Zelar pela qualidade 
da carteira de crédito; Manter critérios técnicos homogêneos nos processos de 
decisões; Isentar a decisão de crédito de influências interpessoais; Avaliar a 
viabilidade da proposta de utilização do crédito (o projeto do associado); 
Quantificar o nível de comprometimento/responsabilidade do agente de crédito 
com o associado e com a cooperativa; Confirmar se o associado atende os 
critérios e exigências da Cooperativa; Oportunizar a troca de informações com 
os agentes de crédito com vistas ao aprimoramento permanente no 
desempenho de suas funções; Detectar tendências ou comportamento de 
mercado que possam interferir na qualidade da carteira de crédito; Identificar 
necessidades de adequação de políticas e procedimentos definidos nas linhas 
de crédito.  

 

Segundo a pesquisa FAO/INCRA baseada no Censo Agropecuário 95/96, 

extraída “O Cooperativismo de crédito Rural com Interação Solidária na 

Agricultura Familiar”. Francisco Beltrão, 2002, existem 2.768 unidades familiares 

no município de Francisco Beltrão – PR. 

 

4.2. Constatação de benefÍcios decorrentes da adesã o ao sistema CRESOL    

junto às famílias 
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4.2.1. Período (época) em que o Agricultor familiar toma empréstimos na  

CRESOL 
 

No sistema tradicional, o agricultor familiar está sendo excluído do 

processo por não ter capacidade de produção em escala, e nem como adquirir 

tecnologia para reduzir custos e/ou aumentar a produtividade obtendo uma 

lucratividade maior. Desta forma a Classe busca outras alternativas, como é o 

caso das Cooperativas de Crédito, como mostra a tabela a seguir. 

Com relação a esta questão percebeu-se que a maioria dos produtores, 

ou seja, 71%, utilizam-se dos serviços de empréstimo na CRESOL já há 03 anos 

ou mais, evidenciando que a Cooperativa de Crédito atende os produtores já há 

algum tempo (desde 1998) fornecendo assim subsídios para que estes continuem 

sempre produzindo. Esta regularidade na tomada de empréstimos tende a seguir, 

visto às vantagens identificadas pelos tomadores sócios do sistema. Deste fato 

decorre segurança em obter empréstimos e poder produzir adequadamente. 
 

TABELA 01 – Período em que os agricultores  tomam  empréstimos na cresol de   

Francisco Beltrão 

PERÍODO FREQUÊNCIA % 

Mais de 3 anos 11                         46 

03 anos 06 25 

02 anos 03 12,5 

01 ano 03 12,5 

Não tomou empréstimos 01 4 

TOTAL 24 100% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

4.2.2. Período em que o Agricultor toma empréstimos em outros bancos 
 

Apenas um terço (1/3) dos associados da CRESOL Beltrão, entrevistados 

tomam empréstimos em outras instituições de crédito (outros bancos). Verificou-

se que a maioria, ou seja, 63% nunca tomou empréstimo em outras instituições 

bancárias que não seja a CRESOL, (conforme TABELA 2). Apenas 4% dos 

produtores realiza empréstimo em outras Instituições financeiras há 02 anos e 

33% dos produtores orgânicos realizam empréstimos em outras instituições 

bancárias de Francisco Beltrão há 03 anos ou mais.  
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Tal fato decorre, possivelmente, da ausência de linhas de crédito e/ou 

altos custos associados a burocracia dentre outros fatores, que fazem elevar o 

nível de risco em relação ao sucesso dos empreendimentos financiados. 

Independente das razões desta não inserção no mercado de crédito, há 

uma exclusão dos agricultores familiares, dificultando ou inviabilizando a 

produção ou a evolução dela. Num primeiro momento isto significa perdas para o 

agricultor, mas num efeito cascata, seguramente significará perdas para a 

população e a economia do país.  
 

TABELA 02  –  Período em que os Agricultores tomam empréstimos em Bancos 

Oficiais 

PERÍODO FREQÜÊNCIA % 

Mais de 03 anos 04 16,5 

03 anos 04 16,5 

2 anos 1 4 

1 ano - - 

Não tomou empréstimos 15 63 

TOTAL 24 100% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

 

4.2.3. Principais Vantagens em realizar empréstimos na CRESOL 
 

Essa expressiva migração para as cooperativas de crédito ocorre 

obviamente, pelo fato de os produtores identificarem maiores vantagens em 

relacionar-se a ela. Dentre as principais vantagens destacadas pelos produtores 

quando entrevistados, apresenta-se, conforme TABELA 3, que 30% dos 

entrevistados realizam empréstimos na CRESOL pelo fácil acesso; 24% dos 

entrevistados operacionalizam empréstimos nessa instituição por ser ela voltada à 

agricultura familiar; 19% tomam empréstimos nessa instituição pela menor 

burocracia na realização deste; 12% dos entrevistados realizam empréstimos na 

CRESOL em função dos juros mais baixos; 7% realiza empréstimos na CRESOL 

pelo planejamento dos projetos; 4% pela simplicidade no atendimento e 2% 

prefere a CRESOL pelo baixo custo administrativo dos empréstimos.  

No sistema tradicional, o agricultor familiar vem sendo excluído do 

processo, por não ter capacidade de produção em escala e nem como adquirir 
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tecnologias para reduzir custos, e/ou aumentar a produtividade e assim, obter 

uma lucratividade maior.  

 Esses dados foram evidenciados em forma gráfica para serem melhores 

visualizados. 
 

TABELA 03 - Principais vantagens em fazer empréstimos na CRESOL Beltrão 

PERÍODO FREQÜÊNCIA % 

Facilidade de acesso 17 30 

Ser uma instituição voltada à agricultura familiar 14 24 

Menos burocracia 11 19 

Juros mais baixos 07 12 

Planejamento dos projetos 04 7 

Simplicidade no atendimento 02 4 

Baixo custo administrativo 01 2 

Poder opinar 01 2 

TOTAL 57 100% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

 
OBS: Para totalizar a quantidade de respostas foram consideradas as mais relevantes, segundo 
julgamento do próprio entrevistado. Esse número é maior que o número de entrevistados em 
função de que as questões (03 e 04) obtiveram mais que uma resposta cada uma. 
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GRÁFICO 01 - Principais vantagens em fazer empréstimos na CRESOL 

30%

24%

19%

12%

7%

4% 2% 2%
Maior facilidade de acesso

Ser uma instituição voltada
à agricultura familiar

Menor burocracia

Juros mais baixos

Planejamento dos Projetos

Simplicidade no
Atendimento

Baixo custo adm.

Poder opinar

Fonte: Pesquisa de campo 2003. 

OBS: Para totalizar a quantidade de respostas foram consideradas as mais relevantes, segundo 
julgamento do próprio entrevistado. Esse número é maior que o número de entrevistados em 
função de que as questões (03 e 04) obtiveram mais que uma resposta cada uma. 
 

 

4.2.4. Desvantagem/problema em tomar empréstimos na CRESOL 
 

De acordo com os produtores orgânicos entrevistados notou-se que a 

maioria, 62,5%, não vê nenhum problema em tomar empréstimos na CRESOL de 

Francisco Beltrão; 12,5% observa a ausência de uma política de crédito 

diferenciado para os produtos orgânicos; 12,5% reclama da falta de assistência 

técnica, 8,5% reclama do mal atendimento e apenas 4% salienta o problema dos 

altos juros da CRESOL.  

O baixo índice de desvantagens, em relação aos empréstimos na Cresol, 

pelos seus associados, se deve às vantagens serem mais  expressivas e, 

conseqüentemente, compensam mais (TABELA 4). Isso possibilita ao agricultor 

familiar  realizar seus projetos agrícolas com mais tranqüilidade. 
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TABELA 04 - Desvantagem/problema em tomar empréstimos na CRESOL Beltrão 

PERÍODO FREQÜÊNCIA % 

Não 15 62,5 

Falta política de crédito diferenciado para orgânicos 03 12,5 

Falta assistência técnica 03 12,5 

Atendimento com falhas 02 8,3 

Juros altos 01 4,2 

TOTAL 24 100% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

 
GRÁFICO 02 - Desvantagem/problema em tomar empréstimos na CRESOL 

Fonte: Pesquisa de Campo 2003  

 

4.3. Envolvimento familiar em nível de decisão e ex ecução das atividades 

 

4.3.1. Participação da família na elaboração e execução dos projetos 
 

De acordo com a realização da pesquisa, os produtores foram unânimes 

em afirmar que têm total apoio de suas famílias na elaboração, execução e 

cooperação quando da realização de projetos e investimentos.  Isso ocorre 

porque a família percebe na agricultura familiar, especialmente na produção 

orgânica, um meio de viabilidade econômica e baixa dependência. Desta forma, 

os valores familiares, como a  união, (integração familiar) são mais evidentes, 

além de uma expressiva redução do êxodo rural, onde muitos jovens 
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experimentam as aventuras das grandes cidades em busca de uma vida mais 

digna.   

Na agricultura familiar é possível, o trabalhador receber o fruto de seu 

trabalho de uma forma mais justa, porque o trabalho assalariado é injusto por si 

só, como cita, RODRIGUES (2000). Em sua obra, Sociologia da educação 

referindo-se a teoria de Marx e Engels:  ”[...] Qualquer salário é injusto porque 

separa o trabalhador do resultado de seu trabalho e isso o aliena e o 

descaracteriza como ser humano”[...] (RODRIGUES, 2000). 
 

4.3.2. Satisfação em participar e contribuir na CRESOL 

De acordo com a pesquisa constatou-se que a maioria dos produtores 

orgânicos, 92%, encontra-se satisfeito com sua participação e contribuição na 

Cooperativa de Crédito CRESOL, enquanto que 8% não está satisfeito como 

trabalho e investimento proporcionado pela CRESOL. Isso mostra o 

envolvimentos dos agricultores familiares nas decisões e rumos tomados pela 

Instituição. 

 

4.3.3. Melhorias na propriedade em função do crédito 
 

Dos produtores orgânicos que procuram investimentos na CRESOL, 

83,5% considera que o crédito obtido para financiamento tem beneficiado 

melhorias na sua propriedade, bem como para suas famílias; 12,5% não 

considera haver acontecido melhorias e 4% não obteve empréstimo. 

Entre as melhorias citadas destacam-se com maior freqüência: 

estruturação da propriedade para a produção orgânica (correção de solo), 

implantação de agroindústrias (queijaria/associação), construção de estábulos, 

pocilga e horta orgânica. Também foram citadas como melhorias pelos 

produtores, a compra de equipamentos (ordenhadeiras, resfriadores), compra de 

gado, assim como a construção e reformas de suas casas. 

Atendendo  a um dos objetivos específicos desse trabalho,  fica evidente 

que o crédito está sendo um instrumento de viabilidade econômica para esse 

público, observa-se ainda, como é importante o suporte técnico no sentido de 
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orientar  e capacitar cada vez mais o agricultor familiar. “Ensinar e aprender com 

ele (PESQUISA,2003). 
 

4.4. Re-inserção no sistema de crédito 

4.4.1. Quanto ao pagamento dos empréstimos 

 

Perguntou-se aos produtos orgânicos se estes conseguiam pagar os 

empréstimos realizados na Cresol Beltrão; dentre as respostas obtidas, com 

exceção a 4% que ainda não tomaram empréstimos, os demais produtores, 96%, 

responderam afirmativamente, ou seja, estes realizam com tranqüilidade o 

pagamento de seus empréstimos na cooperativa de crédito.  

Essa unanimidade, se verifica devido a esse tipo de cultivo (orgânico) 

demandar um baixo custo de produção reduzindo o risco de frustração e obtendo,  

conseqüentemente,  um retorno maior. 

4.4.2. Suficiência  do crédito 

Conforme pesquisa realizada com os produtores orgânicos constatou-se 

que a maioria, 62,5% considera ser suficiente o crédito fornecido pela CRESOL 

de Francisco Beltrão, enquanto que 33,5% não considera suficiente e 4% dos 

produtores não tomou empréstimo ainda, como está ilustrado na TABELA 05. 

 

TABELA 05 – A suficiência do crédito junto aos agricultores orgânicos da 

CRESOL Beltrão 

PERÍODO FREQÜÊNCIA % 

Sim 15 62,5 

Não 08 33,5 

Não tomou empréstimo 01 04 

TOTAL 24 100% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

4.4.3. Período (época) de liberação do crédito 

Conforme pesquisa realizada: 62,5% dos agricultores orgânicos 

consideram que o investimento (crédito) concedido pela CRESOL não acontece 

na época certa, enquanto que 33,5% considera que o crédito ocorre em tempo 

desejado e 4% dos entrevistados não tomam empréstimos ainda. 
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TABELA 06 – Período (época) de liberação dos empréstimos 

PERÍODO FREQÜÊNCIA % 

Não 15 62,5 

Sim 08 33,5 

Não tomou empréstimos 01 04 

TOTAL 24 100% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

OBS: A demora nas liberações de empréstimos subentendidos na tabela nº 06 refere-se ao 
repasse de recursos junto ao governo, conforme demonstra os dados obtidos através da pesquisa 
realizada, não referindo-se aos recursos próprios da Cooperativa. 

 

4.4.4. Quanto a existência de  burocracia para a liberação do crédito 

Quando se perguntou aos cooperados da CRESOL se há burocracia para 

a liberação do crédito, a maioria dos produtores, 62,5%, respondeu não existir 

burocracia para esse fim, 33,5% revelou existir burocracia e 4% dos produtores 

não participa da liberação de créditos, conforme mostra a TABELA 07.  

De conformidade com este estudo, notou-se que, “desburocratizar” o 

crédito é uma das formas que a Cresol utiliza para facilitar o acesso ao agricultor 

familiar associado. É notório que existem algumas formalidades indispensáveis, 

mas agilizar o processo é uma questão de respeito ao cooperado. 

TABELA 07 – Quanto à burocracia para liberação do crédito 

PERÍODO FREQÜÊNCIA % 

Não 15 62,5 

Sim 08 33,5 

Não tomou empréstimos 01 04 

TOTAL 24 100% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

4.4.5. Vantagens em relação ao cultivo de orgânicos 

Nessa questão, fica claro que os agricultores familiares entrevistados 

estão conscientes em relação a importância do cultivo de produtos orgânicos. 

Quanto as vantagens, 49% considera ser vantajoso porque proporciona a 

conservação do meio ambiente, vida, saúde; 24% considera significar menores 
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custos de produção, 22% considera significar um maior valor agregado, 3% 

acredita que o cultivo de orgânicos proporciona o equilíbrio da natureza e 1% 

considera o cultivo de orgânicos como fator de melhor produtividade. 

Observou-se, com base na pesquisa que, apesar dos produtos orgânicos 

resultar em uma produtividade ligeiramente menor. 4O custo de produção é 

expressivamente mais baixo e o valor de venda maior, ou seja, o valor agregado é 

muito mais atrativo, possibilitando que o agricultor familiar consiga implementar 

melhorias em sua propriedade, além do risco de perdas com possíveis frustrações 

de safra ser inexpressivos. É oportuno, nesse item, citar o exemplo de um dos 

casos pesquisados. O agricultor plantou 2,5 hectares de  pipoca, os principais 

custos de produção foram: R$ 50,00 (cinqüenta Reais) de semente, 

aproximadamente R$ 100,00 (cem Reais) de óleo para o trator, mais a mão-de-

obra que é da própria família. Já em fase de colheita, estima-se uma produção de 

120 sacas para essa área. A comercialização já está contratada através de uma 

certificadora a um preço de US$ 15,00 (quinze dólares) à saca. Deduzindo mais o 

percentual de cerca de 10 %  para a colhedora, o resultado ficou assim 

distribuído: 

- Renda bruta = 120scs x 15 US$ = R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais, 

considerando o câmbio atual em 3,50 reais); 

- Custo de produção = 50+100+ 525 = R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

Reais) 

- A lucratividade estimada para essa área será de R$ 5.625,00 (cinco mil 

seiscentos e vinte e cinco reais). É claro que cada cultura tem suas partícula-

ridades, mas esse exemplo nos proporciona uma análise mais clara de como a 

produção orgânica é capaz de agregar valor a seus produtos, viabilizando a 

propriedade familiar.  

                                                 
4  Como o capital investido é inexpressivo diante do contexto e esse exemplo visa 

demonstrar minimamente o quanto a produção orgânica agrega valor, não foi elaborado o fluxo de 
caixa para obter a Taxa Interna de Retorno, Valor presente Líquido e outros instrumentos que a 
economia oferece. Além disso, o presente trabalho tem como objetivo fazer análise conceitual, não 
buscando informações mais específicas. 
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Esta deve produzir de uma forma diversificada, cultivar produtos que o 

grande produtor rural não produz e/ou não tem interesse em produzir, devido sua 

natureza monocultora e de escala.   

Além das vantagens econômicas, conforme TABELA  e GRÁFICO 

abaixo, observa-se que a maioria dos agricultores  familiares entrevistados estão  

preocupados com a conservação ambiental, alertando-nos para a conscientização  

agro-ecológica (PESQUISA, 2003).   

TABELA 08 – Vantagens no cultivo de orgânicos 

PERÍODO FREQÜÊNCIA % 

Preservação do meio ambiente 27 49 

Menor custo de produção 13 24 

Maior valor agregado 12 22 

Equilíbrio da natureza 02 03 

Melhor produtividade 01 02 

TOTAL 24 100% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

GRÁFICO 03 – Vantagens no cultivo de orgânicos 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

 

4.4.6. Desvantagem/problema em produzir orgânicos  
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Quanto a desvantagem ou problema em produzir orgânicos, 35% dos 

produtores considera haver o inconveniente das ervas daninhas, 31% considera 

que há falta de incentivo para produção, 19% acredita haver maior erosão no solo 

e 15% considera haver uma maior demanda de mão-de-obra. 

Apesar das vantagens serem muito mais expressivas, os agricultores 

apontam ainda algumas necessidades de melhorias, como mostra a TABELA 09. 

TABELA 09 – Desvantagem/problema em produzir orgânicos  

PERÍODO FREQÜÊNCIA % 

Ervas daninhas 09 35 

Falta incentivo (propaganda, 
consciência de mercado) 

 
06 

 
31 

Mais erosão no solo 05 19 

Maior demanda de mão-de-obra 04 15 

TOTAL 24 100% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 

 

GRÁFICO 04 – Desvantagens/problemas em produzir orgânicos  
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

 

5.1 Conclusões 
 

O desafio de estudar os reflexos do crédito, especialmente no que se 

refere aos agricultores familiares optantes pela produção orgânica, na tentativa de 

compreende-lo como uma eficaz ferramenta de desenvolvimento econômico e 

sustentável, motivou a empenhar esforços nesta pesquisa, apesar de se defrontar 

com um cenário complexo e ainda numa fase inicial. Desta forma, o que se 

buscou inicialmente neste trabalho foi analisar os reflexos do crédito enquanto 

instrumento de desenvolvimento sócio-econômico dos agricultores familiares 

associados da Cresol Beltrão. 

Na busca de reforçar o debate sobre a importância deste segmento da 

sociedade, procurou-se identificar se o crédito está sendo um instrumento capaz 

de viabilizar este público no campo, no que se refere a sustentabilidade e 

considerando os valores primordiais para que o desenvolvimento sustentável 

ocorra de fato. Dentre esses valores, considera-se a integração familiar, o 

compromisso com a conservação ambiental, a oferta de mão-de-obra, reduzindo 

a tendência desenfreada ao êxodo rural, além da possibilidade de melhor renda, 

garantindo uma viabilidade econômica maior para este público. 

Analisando a trajetória do cooperativismo de crédito no Brasil, percebe-se 

um campo muito grande a ser conquistado, entendendo ser um mecanismo de 

fundamental importância para o desenvolvimento do país, especialmente para o 

setor produtivo, no caso para a agricultura familiar e orgânica.  

Considerando o desenvolvimento regional, a sustentabilidade só pode ser 

conquistada através de um processo contínuo, comprometido com a agricultura 

familiar e o respeito à vida, seja ela de natureza vegetal ou animal. 
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Notou-se também, que o Sistema Cresol se consolida cada vez mais no 

fortalecimento da agricultura familiar, possibilitando que estes se viabilizem com a 

melhoria de suas propriedades, com uma expressiva participação da família na 

elaboração e execução dos projetos, bem como na orientação e capacitação de 

seu quadro social (especificamente os que praticam a agricultura orgânica, 

tratados nesse estudo), enfim, dando condições para que os agricultores 

familiares desenvolvam em suas propriedades empreendimentos capazes de 

serem atrativos, tanto do ponto de vista social como  econômico.  

Pode-se afirmar ainda, com base neste estudo, que a agricultura orgânica 

é sinônimo da agricultura familiar.  Esta deve produzir culturas diversificadas, que 

para o grande produtor, detentor de tecnologias e grandes áreas de terras é mais 

interessante a monocultura, na visão de que produzir em escala, a lucratividade 

tende a ser interessante.  Por isso, no sistema tradicional, o agricultor familiar 

vinha sendo excluído do processo produtivo, principalmente por não ter esse 

potencial de produção em escala e nem como adquirir tecnologias para reduzir 

custos, e/ou aumentar a produtividade e assim, obter uma lucratividade maior.  

Os agricultores orgânicos beneficiados pela Cresol estão satisfeitos com 

os investimentos e fundos ali conquistados para dar ênfase à sua produção, ao 

consumo e, conseqüentemente à ampliação de suas receitas e lucros e também a 

viabilização de uma propriedade bem estruturada e propícia para o cultivo dos 

orgânicos. 

Por fim, o crédito através da Cresol, está sendo uma alternativa de 

viabilidade para os associados, agricultores familiares,  como se nota em seus 

princípios e resultados. 

 

5.2 Sugestões 

 

Seria de fundamental importância que temas como a agricultura familiar, 

produção orgânica, agroecologia, pudessem ser melhor  explorados, tendo em 

vista a sua importância, e também à tendência de mercado e a viabilidade 

econômica por ser um produto em franca expansão e de alto valor agregado, 

além de outras vantagens primordiais como o não uso de agrotóxicos que tanto 

destroem o meio ambiente desencadeando uma série de conseqüências 

irreparáveis à humanidade. 
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É importante, o surgimento de iniciativas como essa da Cresol, no sentido 

de fortalecer não somente  a agricultura familiar como outros segmentos da 

sociedade  servindo de instrumentos capazes de viabilizar as mais diferentes 

classes. Fortalecendo a microeconomia, certamente abrem-se condições para 

que os países em desenvolvimento cresçam também no aspecto macro-

econômico. 

O quadro a seguir sugere uma proposta ideal de Cooperativa de crédito, 

ressaltando que fica evidente, conforme o desenvolvimento deste trabalho que a 

“municipalização” bem como a descentralização de poderes e funções, é uma 

política forte do Sistema Cresol. Desta forma é possível manter um controle maior 

e melhor de seu quadro social e seus projetos financiados pelo Sistema. 

 

QUADRO 4 - Proposta "ideal” de Cooperativa de Crédito 

FONTE: GRISA (2002). 

Além destas sugestões, percebeu-se a necessidade de intensificar a 

assistência técnica no sentido de estudar a viabilidade dos projetos e a 

comercialização dos produtos orgânicos através de associações como uma forma  

para comercializar seus produtos, podendo assim, barganhar preços e destinar os 

produtos preferencialmente ao mercado interno brasileiro. Também observou-se a 

necessidade de controle da Erosão no solo, em alguns casos, daí a necessidade 

de intensificar a assistência técnica.

Situação Possível/ideal 

Número de Sócios 600 

Sócios ativos 500 

Depósito a vista e a prazo (R$) 300.000 

Capital social (R$) 200.000 
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Anexo 1 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Há quanto tempo você toma empréstimos na Cresol? 

(  ) 1 ano  

(  ) 2 anos 

(  ) 3 anos 

(  ) mais de 3 anos 

2) E em outros Bancos?  

(.............................anos)  

3) Qual a principal vantagem em fazer empréstimos na Cresol?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4)Que outras vantagens o Sr(a) aponta nos empréstimos junto a Cresol?    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) O Sr(a) vê alguma desvantagem/problema em tomar empréstimos na Cresol? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) O Sr(a) tem conseguido pagar os empréstimos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) O crédito tem sido suficiente? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Vem na época certa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) Tem muita burocracia até ser liberado?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) Que vantagens o Sr(a) aponta em relação ao cultivo de orgânicos? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) O Sr(a) vê alguma desvantagem/problema em produzir orgânicos? 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) A família participa na elaboração e execução dos projetos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, você considera importante a participação/opinião da família ? de que 
modo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13) Você está satisfeito(a) com sua participação e contribuição na Cresol? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14) O crédito tem permitido a você e sua família fazer melhorias na sua 
propriedade tais como: conservação de solo, reformas de instalações, 
equipamentos, investimentos... Quais? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 2   
 

ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO 
SOLIDÁRIA DE  FRANCISCO BELTRÃO- CRESOL FRANCISCO 

BELTRÃO 
 
 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, PRAZO DE DURAÇÃO 

 
ART. 1 - Sob a denominação de COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM 

INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE FRANCISCO BELTRÃO - CRESOL 
FRANCISCO BELTRÃO, constituiu-se em Assembléia Geral de  27 de 
ABRIL  de 1998, uma Cooperativa de Crédito  Rural, que se regerá pela lei 
4.595 de 31/12/64, pela regulamentação estabelecida pelo Banco Central do 
Brasil, pela Lei 5.764 de 16/12/71 e por este estatuto, tendo: 
a) Sede, administração e foro jurídico em FRANCISCO BELTRÃO, estado 
do Paraná, sito à AV. General Osório, 214 – Bairro Cango. CEP 85604-240. 

b) Área de ação limitada ao município sede – 
FRANCISCO BELTRÃO, e aos seguintes 
municípios: Salgado Filho e Manfrinópolis todos 
do Paraná; 

c) Prazo de duração indeterminado e o exercício 
social terá a duração de 12 (doze) meses, com 
início em 01 de janeiro e término em 31 de 
dezembro de cada ano. 

 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS SOCIAIS 

 
Art. 2 - A Cooperativa tem por objetivo: 

I - Propiciar, através da mutualidade, assistência financeira aos associados 
em suas necessidades pessoais e atividades específicas, com a finalidade 
de: melhoria de condições de vida sua e de sua família e fomentar a 
produção e a produtividade rural, bem como a sua circulação e 
industrialização; 

II - A formação educacional de seus associados, 
no sentido de fomentar o cooperativismo e 
associativismo, através da ajuda mútua, da 
economia sistemática e do uso adequado do 
crédito; 

Art. 3  - Para execução de seus objetivos sociais, a Cooperativa poderá: 
I - Praticar todas operações ativas, passivas, assessorias e especiais de sua 
modalidade social, com obediência aos preceitos regulamentares baixados 
pelas autoridades monetárias; 
II - Obter recursos financeiros junto às instituições de crédito oficiais e 
particulares, através do  sistema de repasse e refinanciamento 
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Art. 4  - Somente serão realizadas operações de crédito ativo com associados cuja 
idoneidade e capacidade profissional tenham sido aprovadas pelo cadastro, 
observando-se o prazo mínimo de carência de 30 (trinta) dias contados da 
respectiva admissão. 

Art. 5  - A Cooperativa poderá prestar assistência financeira aos associados, para fins 
não específicos de suas atividades rurais respeitados os percentuais 
estabelecidos pelo Banco Central do Brasil e contratados segundo normativos 
oficiais vigentes. 

Art. 6  - As operações de Crédito Rural da Cooperativa obedecerão os preceitos da 
legislação específica em vigor e as disposições do Manual de Crédito Rural do 
Banco Central do Brasil. 

Art. 7  - A Cooperativa manterá uma assessoria a nível de carteira e uma assessoria a 
nível de imóvel, nos moldes e para os fins previstos nos normativos oficiais 
vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - As assessorias poderão ser prestadas mediante convênios 
específicos, pelos departamentos técnicos das cooperativas 
rurais da região, ou pelos organismos oficiais e privados 
especializados em assistência técnica e extensão rural. 

Art. 8  - Para contratação das operações de Crédito Rural serão utilizados os 
instrumentos criados pelo Decreto Lei nº 167, de 14/02/67,  e para as demais, 
os instrumentos de crédito adequados. 

Art. 9  - Os depósitos  obedecerão, igualmente, os normativos baixados pelas 
autoridades monetárias e somente poderão ser recebidos de associados, 
empregados da própria cooperativa, de instituições de caridade, religiosas, 
científicas, educativas e culturais, beneficente ou recreativas, das quais 
participem  associados ou empregados da Cooperativa. 

Art. 10  - A Cooperativa poderá ainda, efetuar para os seus associados, serviços 
acessórios relacionados com o pagamento de impostos, contas de luz, gás, 
telefone, e outros dessa espécie, bem como, prestar outros serviços de 
interesse do quadro social. 

 

CAPÍTULO III 
DOS ASSOCIADOS 

Art. 11  - Podem fazer parte da Cooperativa as pessoas físicas que na sua área de 
ação, desenvolvam  preponderantemente atividade rural em regime de 
economia familiar, e que concordem com este estatuto. 

§ 1 - Podem também ser associados, as pessoas jurídicas que exerçam  
exclusivamente atividades agropecuárias, na área de ação da Cooperativa e 
que pertençam a seus associados. 

§ 2 - Podem também ser associados, as pessoas jurídicas sem fim lucrativo, que  
tenham por objetivo social as mesmas ou correlatas atividades econômicas 
dos associados pessoas físicas. 

§ 3 - O número de associados será ilimitado quanto ao máximo, não podendo ser 
inferior a 20 (vinte) pessoas físicas. 

§ 4 - Não podem pertencer ao Quadro Social pessoas que participem da administração 
ou sejam proprietários de mais de 10% (dez por cento) do capital de qualquer 
instituição financeira. 

Art. 12  - Para adquirir a qualidade de sócio, o interessado deverá ter seu nome 
aprovado pelo Conselho de Administração, subscrever e integralizar as 
quotas-partes sociais na forma prevista neste Estatuto e assinar o livro ou 
ficha de matrícula. 

Art. 13  - A demissão do associado ocorre à seu pedido; a exclusão quando se der a 
dissolução da pessoa jurídica, a morte da pessoa física, a perda da 
capacidade civil do associado não suprida, ou por deixar de atender aos 
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requisitos estatutários de ingresso ou permanência na Cooperativa; e a 
eliminação quando o associado infringir dispositivos legais ou deste Estatuto, 
por ato do Conselho de Administração, mediante termo firmado no livro ou 
Ficha de Matrícula e ainda pela perda do vínculo comum que facultou ao 
associado ingressar na Cooperativa. 

§ 1 - O Conselho de Administração comunicará a eliminação ao associado dentro de 30 
(trinta) dias de sua ocorrência, por forma que confirme o recebimento do 
expediente, explicitando os motivos da medida, do que caberá ao associado 
direito de recurso com efeito suspensivo, à primeira Assembléia Geral. 

§ 2 - Em qualquer caso, como nos de demissão, eliminação ou exclusão, o associado 
terá direito à restituição de seu capital, acrescido dos respectivos juros e das 
sobras que lhe tiverem sido registradas. 

Art. 14  -  Responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da 
cooperativa fica limitada ao valor das quotas-partes subscritas e perdura para 
os demitidos, excluídos ou eliminados, até a aprovação pela Assembléia 
Geral, das contas do exercício social em que se der o desligamento. 

Art. 15  - As obrigações do associado falecido contraídas com a Cooperativa ou 
oriundas de sua responsabilidade como associado junto à terceiros, passam 
aos herdeiros, até o limite das forças da herança e das quotas-partes 
subscritas, prescrevendo porém, um ano após o dia da abertura da sucessão. 

Art. 16  - São direitos dos associados: 
a) Tomar parte nas assembléias gerais, discutir e votar os assuntos que nela 
sejam tratados, ressalvadas as disposições estatutárias em contrário; 
b) Ser eleito para o Conselho de Administração e Fiscal; 
c) Beneficiar-se das operações e serviços objeto da Cooperativa, de acordo 
com este Estatuto e o seu regimento interno; 
d) Examinar e pedir informações atinentes à documentação das 
Assembléias Gerais Ordinárias, prévia ou posteriormente à sua realização; 
e) Demitir-se da cooperativa quando lhe convir. 

 
Art. 17  - São deveres e obrigações dos associados: 

a) Cumprir fielmente as disposições deste Estatuto e do regimento interno e 
as deliberações de Assembléias Gerais ou do Conselho de Administração; 
b) Satisfazer pontualmente os seus compromissos perante a Cooperativa; 
c) Zelar pelos  interesses morais e materiais da Cooperativa; 
d) Responder limitadamente pelas obrigações sociais perante terceiros, até 
o valor das quotas-partes que subscrever, depois de judicialmente exigidos 
da Cooperativa e pelo valor dos prejuízos verificados na sociedade, 
proporcionalmente à sua participação nas referidas operações; 
e) Não desviar a aplicação de recursos específicos obtidos na Cooperativa 
para finalidades não previstas no orçamento; 

f) Permitir ampla fiscalização em sua 
propriedade quando mutuário de crédito rural,  
por prepostos da cooperativa, das instituições 
financeiras e do Banco Central do Brasil; 

g) Acatar as instruções e recomendações dos serviços de assistência 
técnica e extensão rural; 
h) Depositar suas economias e poupanças na Cooperativa; 
i) Não ingressar no quadro de associados de cooperativas com os mesmos 
objetivos sociais, dentro da mesma área de ação; 
j) Não exercer dentro da Cooperativa, atividades que impliquem em 
discriminação racial, política, religiosa ou social. 
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Art. 18  - O associado que aceitar trabalho remunerado e permanente na cooperativa, 
perderá o direito de votar e ser votado até que sejam aprovadas as contas 
do exercício social em que houver deixado o emprego. 

Art. 19  - A restituição do capital, em qualquer caso, por demissão, eliminação ou 
exclusão, será sempre feita após aprovação do balanço do exercício 
financeiro em que se deu o desligamento e mediante o pagamento de todos 
os débitos do associado. 

§ 1 - O Conselho Administrativo poderá determinar que a restituição do capital  juros 
seja feita em parcelas mensais iguais e sucessivas, a partir do mês em que se 
realizou a Assembléia de prestação de contas do exercício em que se deu o 
desligamento.  

§ 2 - Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de associados em número tal  
que a  devolução do capital  possa  afetar  a  estabilidade econômica-financeira 
da cooperativa, esta poderá efetuá-la à juízo do Conselho de Administração, em 
prazos que resguardam a continuidade do funcionamento da sociedade. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO CAPITAL SOCIAL 

 
Art. 20 -  O Capital Social é ilimitado quanto ao máximo e variável, conforme o número 

de quotas-partes subscritas, não podendo porém, ser inferior à R$ 1.541,00 
(mil quinhentos e quarenta e um reais) 

§ 1 - O Capital Social é dividido em quotas-partes de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
integralizável em duas parcelas de 50%  cada, a primeira no ato da subscrição e a 
segunda em até um ano após a primeira. 

§ 2 - O associado ao ingressar na cooperativa se obriga a subscrever, número de 
quotas-partes no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais).  

§ 3 - A quota-parte é indivisível. Também, é intransferível a não associados, não 
podendo com eles ser negociada nem dada em garantia. Sua subscrição, 
realização, transferência ou restituição será sempre escriturada no livro ou ficha 
de matrícula. 

§ 4 - O Regimento Interno da Cooperativa poderá fixar proporcionalidade entre o valor 
do capital integralizado e o dos empréstimos levantados pelos associados, 
devendo estes subscrever e integralizar novas quotas-partes sempre que forem 
deferidos créditos acima daquela proporção. 

§ 5 - Não pode pertencer a um só associado mais de um terço do capital social. 
 

CAPÍTULO V 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 
 

Art. 21 -  A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da 
Cooperativa, e dentro dos limites da lei e deste estatuto, tomará toda e 
qualquer decisão de interesse da sociedade, e suas deliberações 
vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

Art. 22  - A Assembléia Geral será normalmente convocada e dirigida pelo 
Presidente da Cooperativa. 

§ 1 - Poderá, também, ser convocada pelo Conselho de Administração ou pelo 
Conselho Fiscal, se ocorrerem motivos graves ou urgentes, ou por 1/5 
(um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais, após 



 

 

57 

solicitação não atendida, comprovadamente, num prazo máximo de 5 
(cinco) dias. 

§ 2 - Não poderá participar da Assembléia Geral, o associado que: 
a) tenha  sido  admitido após a sua convocação; 

b) esteja na infringência de qualquer disposição 
deste estatuto, desde que previamente advertido 
por escrito. 

Art. 23  - Em qualquer das hipóteses referidas no artigo anterior, as assembléias 
gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
para a primeira convocação, de uma hora após para a segunda e de 
uma hora após, para a terceira. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - As (três) convocações poderão ser feitas num único 
edital, desde que dele conste, expressamente, os 
prazos para cada uma delas. 

Art. 24  - O quorum para instalação da Assembléia Geral é o seguinte: 
a) 2/3 (Dois terços) do número de associados em condições de votar, 
em primeira convocação; 
b) metade mais um do número de associados em condições de votar, 
em segunda convocação; 
c) com no mínimo  de 10 (dez)  associados, na terceira convocação;                                                    

§ 1 - Para efeito de verificação do quorum de que trata este artigo, o número de 
associados presentes, em cada convocação, apurar-se-á pelas 
assinaturas no livro de presenças. 

Art. 25  - Dos Editais de convocação das Assembléias Gerais deverá constar: 

a) a denominação da Cooperativa seguida da 
expressão “Convocação de Assembléia Geral”  
ordinária ou extraordinária, conforme o caso; 

b) o dia e a hora da reunião, em cada convocação, assim como o 
endereço do local de sua realização, o qual salvo motivo justificado, 
será sempre o da sede social; 
c) a seqüência ordinal das convocações; 
d) a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações; 
e) o número de associados existentes na data de sua expedição, para 
efeito de cálculo de quorum de instalações; 

f) data, nome por extenso, cargo e assinatura do 
responsável pela convocação. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - Os editais de convocação serão afixados em locais 
visíveis nas dependências mais comumente 
freqüentados pelos associados, remetidos a estes por 
meio de circulares e publicados em jornal da 
localidade. 

Art. 26  -  Cada associado presente terá direito a apenas um voto qualquer que 
seja o número de suas quotas- partes. 

§ 1 - Não será permitida a representação por meio de mandatário. 
Art. 27  - É de competência das Assembléias Gerais, ordinárias ou 

extraordinárias, a destituição dos membros do Conselho  de 
Administração e Conselho Fiscal. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - Ocorrendo destituição que possa comprometer a 
regularidade de administração ou fiscalização da 
entidade, poderá a Assembléia Geral designar 
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administradores e conselheiros, até a posse de novos, 
cuja eleição se efetuará no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 28  - Os trabalhos das Assembléias Gerais serão dirigidos pelo Presidente, 
auxiliado pelo Secretário, que lavrará a Ata da reunião, sendo, por 
aquele, convidados a compor a mesa os ocupantes de cargos sociais 
presentes. 

§ 1 - Na ausência do Presidente, assumirá a presidência dos trabalhos 

o Vice-Presidente. 

§ 2 - Quando a Assembléia Geral não tiver sido convocada pelo Presidente, os 
trabalhos serão dirigidos por associado escolhido na ocasião, e 
secretariados por outro convidado deste, compondo a mesa os principais 
interessados na sua convocação. 

Art. 29  - Os ocupantes de cargos da administração, bem como quaisquer outros 
associados, não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles 
se refiram direta ou indiretamente, entre os quais o da  prestação de 
contas e fixação de honorários, mas não ficarão privados de tomar 
parte nos respectivos debates. 

Art. 30  - Nas Assembléias Gerais em que forem discutidos o balanço e as 
contas do exercício, o Presidente da Cooperativa, logo após a leitura 
do relatório do Conselho de Administração, das peças  contábeis e 
pareceres emitidos pelas auditorias e pelo Conselho Fiscal, solicitará 
ao plenário que indique um associado para presidir a reunião durante 
os debates e votação da matéria. 

§ 1 - Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente e demais  ocupantes de 
cargos sociais, deixarão a mesa, permanecendo no recinto à disposição 
da Assembléia, para esclarecimentos que lhes forem solicitados. 

§ 2 - O Presidente indicado escolherá, entre os demais associados, um 
secretário “ad-hoc” para auxiliá-lo na redação das decisões a serem 
incluídas na ata pelo secretário da Assembléia. 

Art. 31  - As deliberações da Assembléia Geral somente poderão  versar sobre 
os assuntos do Edital de Convocação. 

§ 1 - Em regra, a votação será simbólica, mas a  Assembléia poderá optar pelo 
voto secreto, atendendo-se então às normas usuais. As decisões sobre 
eliminação, destituição, recursos e eleição para os cargos sociais (desde 
que haja mais de uma chapa), entretanto, serão tomadas em votação 
secreta. 

§ 2 - O que ocorrer na Assembléia Geral deverá constar de Ata circunstanciada, 
lavrada no livro próprio, aprovada e assinada pelo Presidente, Vice-
Presidente e Secretário e por uma comissão de 8 (oito) associados 
indicados pelo plenário e ainda, por quantos mais o quiserem fazer. 

§ 3 - As decisões das Assembléias Gerais serão tomadas por maioria simples 
de voto, ressalvando o disposto no parágrafo único do artigo 36. 

Art. 32  - A Assembléia Geral poderá ficar em sessão permanente até a solução 
dos assuntos a deliberar. 

Art. 33  - Prescreve em 4 (quatro) anos, de acordo com a legislação em vigor, a 
ação para anular as deliberações da Assembléia Geral, viciadas em 
erro, dolo ou fraude, contando o prazo da data em que a Assembléia 
Geral foi realizada. 
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SEÇÃO I 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
Art. 34 -  A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma 

vez por ano, no decorrer dos 3 (três) primeiros meses após o término 
do exercício social, deliberará sobre os seguintes  assuntos, que 
deverão constar da ordem do dia: 

a) prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo : Relatório da gestão; 
balanço dos dois semestres do exercício; demonstrativo das sobras 
apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade; parecer das 
auditorias; 
b) destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes 
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os 
fundos estatutários; 
c) eleição   dos componentes dos Conselhos de Administração e 
Fiscal; 
d) fixação do valor dos honorários e gratificações e cédulas de 
presença dos membros dos Conselhos Administrativos e Fiscal; 
e) quaisquer assuntos de interesse social devidamente mencionados 
no edital de Convocação, excluídos os enumerados no artigo 36 deste 
estatuto; 
f) aprovar os regimentos internos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO  - A aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos 

da administração não desonera de responsabilidade os 
seus administradores, membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização. 

 
SEÇÃO II 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

Art. 35 -  A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á, sempre que 
necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse 
social, desde que mencionado no edital de convocação. 
Art. 36  - É de competência exclusiva da Assembléia Geral 
Extraordinária, deliberar sobre os seguintes assuntos: 

a) reforma do estatuto; 
b) fusão, incorporação ou desmembramento; 
c) mudança do objetivo da sociedade; 
d) dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes; 
e) contas do liquidante. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - São necessários os votos de 2/3 (dois terço dos 
associados presentes para tornar válidas as 
deliberações de que trata este artigo. 
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Art. 37  - A simples reforma do Estatuto não importa em mudança do objetivo da 
Cooperativa que, quando  motivo de deliberação, deve figurar 
taxativamente na convocação. 

 

CAPÍTULO VI 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Art. 38 - A Cooperativa será administrada por um Conselho de Administração 

composto do Presidente, de um Vice-Presidente, de um Secretário e de 
quatro conselheiros. 

§ 1 - Não podem compor o Conselho de Administração parentes entre si até o 
segundo grau em linha reta ou colateral. 

§ 2 - O administradores não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações 
que contraem em nome da sociedade, mas responderão, solidariamente, 
pelos prejuízos decorrentes de seus atos, se agirem com culpa ou dolo. 

§ 3 - Os administradores que participarem do ato ou operação social em que se 
oculte a natureza da sociedade, podem ser declarados pessoalmente 
responsáveis pelas obrigações em nome dela contratadas, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

Art. 39  - O mandato do Conselho de Administração será de 3 (três) anos, sendo 
obrigatória, no término de cada período, a renovação de, no mínimo, 
1/3 (um terço) de seus componentes. 

Art. 40  - São inelegíveis, além das pessoas impedidas por Lei, os condenados à 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso à cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia  popular, a fé pública ou a 
propriedade. 

§ 1 - O associado que, em qualquer operação tiver interesse oposto ao da 
Cooperativa não poderá participar das deliberações que sobre tal assunto 
versarem, cumprindo-lhe acusar o seu impedimento. 

§ 2 - Os componentes do Conselho de Administração e Fiscal, assim como os 
liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas 
para efeitos de responsabilidade criminal. 

§ 3 - Sem prejuízo da ação que possa caber a qualquer associado, a 
cooperativa, pelos seus administradores, ou representada por associado 
escolhido em Assembléia Geral, terá o direito de ação contra os 
administradores para promover a sua responsabilidade. 

Art. 41  - O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas: 
a) reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, 
sempre que necessário, por convocação do Presidente, da maioria do 
próprio Conselho ou ainda, por solicitação do Conselho Fiscal; 
b) delibera, validamente, com a presença da maioria de seus 
membros, reservado ao Presidente o exercício do voto de desempate; 
c) as deliberações do Conselho de Administração serão consignadas 
em atas circunstanciadas lavradas no livro próprio, lidas, aprovadas e 
assinadas pelos membros presentes. 

§ 1 - Nos impedimentos por prazos inferiores à 90 (noventa) dias o Presidente 
será substituído pelo Vice-Presidente e este será , por sua vez, substituído 
pelo Secretário, e este poderá ser substituído por um conselheiro, do 
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Conselho  de Administração, indicados entre os pares do próprio Conselho, 
por maioria simples e em caso de empate, por ordem decrescente de 
idade. 

§ 2 - Na ausência ou no impedimento do Presidente e/ou dos outros 
Conselheiros Executivos por prazo superior a 90 dias ou se ficarem vagos 
por qualquer tempo mais da metade dos cargos, , do conselho, deverá o 
Presidente ou os membros restantes, se a presidência estiver vaga, 
convocar a Assembléia Geral para o preenchimento dos cargos. 

§ 3 - Os substitutos exercerão o cargo somente até o final do mandato dos seus 
antecessores. 

§ 4 - Perderá o cargo automaticamente, o membro do conselho que, sem 
justificativas, faltar a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas, ou a 6 (Seis) 
durante o ano. 

Art. 42  - O Conselho de Administração poderá contratar executivos dentro e fora 
do Quadro Social, os quais não poderão ser parentes entre si ou dos 
membros do Conselho de Administração e Fiscal até o segundo grau 
em linha reta ou colateral. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - O Regimento Interno disciplinará os encargos, 
atribuições e prerrogativas dos gerentes e/ou 
executivos contratados. 

Art. 43  - Compete ao Conselho de Administração, dentro dos limites da lei e 
deste estatuto, e atendidas as decisões da Assembléia Geral, planejar  
e por em prática as operações e serviços da Cooperativa e controlar os 
resultados. 

§ 1 - No desempenho de suas atribuições, cabe-lhes: 
a) adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, na forma como for 
estabelecida pela Assembléia Geral; 
b) deliberar sobre a admissão, eliminação ou exclusão de associados, 
podendo, `seu exclusivo critério, aplicar por escrito advertência prévia; 
c) contratar os serviços de auditoria independente; 
d) contrair obrigações, transigir, ceder e constituir mandatários, 
podendo delegar estes poderes ao Presidente, ou ao seu substituto 
legal em conjunto com o Vice-Presidente ou com o Secretário ou 
executivo contratado, nos termos do Regimento Interno; 

e) estabelecer as normas de controle das 
operações, verificando mensalmente, no mínimo, 
o estado econômico-financeiro da Cooperativa e 
o desenvolvimento geral, através de balancetes 
da contabilidade e demonstrativos específicos; 

f) formular os planos anuais de trabalho e respectivos orçamentos. 
Art. 44  - Afora as atribuições específicas do artigo anterior, fica o Conselho de 

Administração investido de poderes para resolver todos os atos da 
gestão, inclusive transigir e contrair obrigações e empenhar os bens e 
direitos, bem como realizar a contratação de operações de 
financiamento ou refinanciamento com o Banco Central do Brasil, 
Banco do Brasil S/A e demais instituições financeiras oficiais ou 
privadas, destinadas ao financiamento das atividades rurais dos 
associados, após autorização da Assembléia Geral. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - Para efetivação dos financiamentos citados neste 
artigo, fica o Conselho de Administração investido de 
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poderes para autorizar o Presidente ou o  seu 
substituto legal, em conjunto com o Vice-Presidente ou 
Secretário ou Executivo contratado, ou mandatário, 
assinar propostas, orçamentos, contratos de abertura 
de crédito, cédulas rurais, menções adicionais, aditivos 
de retificação e ratificação dos contratos celebrados, 
elevação dos critérios, reforços, substituição ou 
remissão de garantias, bem como emitir  e endossar 
cheques, cédulas de crédito rural, notas promissórias 
rurais, letras de câmbio e outros títulos de crédito, dar 
recibos e quitações. 

Art. 45  - Ao Presidente cabe, entre outras, as seguintes atribuições: 
a) supervisionar a administração geral e atividades da Cooperativa, 
através de permanentes contatos com os demais conselheiros 
executivos; 
b) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e 
das Assembléias Gerais, quando for o caso; 
c) representar ativa e passivamente a Cooperativa em juízo ou fora 
dele; 
d) apresentar à Assembléia Geral Ordinária os documentos aludidos 
no artigo 34, alínea  “a” deste estatuto; 

e) assinar, em conjunto com o Vice-Presidente 
ou Secretário, balancetes, contratos de abertura 
de créditos, aditivos, as menções adicionais, 
cédulas rurais, recibos ou ordens, dar quitações, 
emitir e endossar cheques, duplicatas rurais e 
mercantis, notas promissórias rurais, letras de 
câmbio, bem como outros documentos derivados 
da atividade normal da gestão; 

f) aplicar as penalidades que forem deliberadas pelo Conselho  de 
Administração ou Assembléias Gerais; 
g) outras atribuições previstas no Regimento Interno ou que o 
Conselho de Administração, através de Resolução, haja por bem lhe 
conferir. 

Art. 46  - Ao Vice - Presidente cabe, entre outras, as seguintes atribuições: 
a) substituir o Presidente em seus impedimentos eventuais; 
b)comandar e coordenar todos os serviços administrativos da 
Cooperativa relacionados com imóveis, móveis, material de escritório 
e de expediente e com o pessoal; 
c) responsabilizar-se pelos serviços atinentes ao cadastro, 
contabilidade e estatísticas; 
d) formular, em conjunto com o Presidente, com o Secretário, todos 
os documentos relacionados na alínea “e” do artigo anterior, de 
conformidade com o Regimento Interno e com a delegação de 
autoridade que lhe for estabelecida e aprovado pelo Conselho de 
Administração; 
e)  formular, em conjunto com o Secretário, os orçamentos anuais 
para apreciação do Conselho de Administração. 

Art. 47  - Ao Secretário cabe, entre outras, as seguintes atribuições: 
a) substituir o Vice-Presidente em seus impedimentos eventuais; 
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b) coordenar todos os setores de crédito ativo e passivo da 
Cooperativa; 
c) deferir, dentro dos limites que forem fixados pelo Conselho de 
Administração para sua alçada as operações de crédito rural e de 
crédito geral da Cooperativa; 
d) responsabilizar-se pelo treinamento dos operadores de crédito 
rural, assistentes e assessores técnicos a níveis de carteira  e 
imóveis; 
e) fazer cumprir todas as instruções emanadas das autoridades 
monetárias, bem como os preceitos legais e normativos atinentes à 
prática de crédito especializado e sua política, inclusive a fiscalização 
dos imóveis beneficiados pelo crédito rural e o controle de sua 
aplicação; 
f) formular anualmente, em conjunto com o Vice-Presidente, os 
orçamentos para apreciação do Conselho de Administração; 
g) assinar, em conjunto com o Presidente, com o Vice-Presidente, 
todos os documentos relacionados na alínea “e” do  artigo 45 deste 
estatuto, de conformidade com a delegação de  que lhe for 
estabelecida em Regimento Interno, ou através de Resolução, 
aprovada pelo Conselho de Administração; 
h) formular convênios para prestação de assistência técnica a nível de 
carteira e de imóveis, para assinatura em conjunto com o Presidente 
e controlar a execução dos trabalhos a eles relativos. 

Art. 48  - Os membros do Conselho de Administração ficam proibidos de intervir 
no estudo, deferimento e controle ou liquidação de qualquer negócio ou 
empréstimo, que eventualmente pretendam ou contratem junto à 
Cooperativa, e daqueles que, direta ou indiretamente, sejam de 
interesse da sociedade que tenham controle ou participação superior a 
10%  do capital social, ou ainda de cuja administração participem ou 
tenham participado em época imediatamente anterior a de sua 
investidura no cargo. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - As operações com Cooperativas de produtores rurais 
associadas serão sempre apreciadas pelo Conselho de 
Administração, a elas não se aplicando os demais 
preceitos deste artigo. 

 

CAPÍTULO VII 

DO CONSELHO FISCAL 

 
Art. 49 - A administração da Cooperativa será fiscalizada assídua e 

minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) 
membros efetivos  e de 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos 
anualmente pela Assembléia Geral Ordinária, sendo permitida a 
reeleição, como efetivo ou suplente, de apenas 1/3 (um terço) dos 
membros efetivos e 1/3 (um terço ) dos membros suplentes. 

§ 1 - Perderá o mandato o membro do Conselho Fiscal que faltar a 2 (duas) 
reuniões consecutivas ou a 4 (quatro) durante o exercício social, sem 
justificativa. 
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§ 2 - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além  dos inelegíveis 
enumerados no artigo 40 (quarenta) caput deste Estatuto, os parentes 
dos membros do Conselho de Administração até segundo grau em linha 
reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse grau. 

Art. 50 - O Conselho Fiscal reúne-se mensalmente e extraordinariamente, 
sempre que necessário. 

§ 1- Em sua primeira reunião escolherá, dentre seus membros efetivos, um 
coordenador incumbido de convocar e dirigir os trabalhos das reuniões e 
um secretário, para redigir as atas e transcrevê-las no livro próprio. 

§ 2 - As reuniões poderão, ainda ser convocadas por qualquer de seus 
membros, por solicitação do Conselho de Administração ou da Assembléia 
Geral. 

§ 3 - Na ausência do coordenador, os trabalhos serão dirigidos por um substituto 
escolhido na ocasião. 

§ 4 - As deliberações serão tomadas por  maioria simples de voto e constarão 
da ata,  lavrada no livro próprio, lida, aprovada e assinada no final dos 
trabalhos, em cada reunião, pelos fiscais presentes. 

§ 5 - Os membros suplentes poderão participar das reuniões e das discussões, 
sem direito a voto devendo ser delas avisadas, bem como os membros 
efetivos. 

Art. 51  - Ocorrendo 3 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de 
Administração ou o restante de seus membros convocará Assembléia 
Geral, para o devido preenchimento. 

Art. 52  - Ao Conselho Fiscal compete: 
a) exercer assídua vigilância sobre as operações, atividades e 
serviços da cooperativa, inclusive empréstimos, depósitos e 
documentos contábeis; 

b) examinar e apresentar à Assembléia Geral parecer sobre o balanço anual 

e contas que o acompanham, bem como sobre o cumprimento das normas e 

exigências das autoridades monetárias sobre os empréstimos rurais, 

podendo valer-se de profissionais especializados, contratados para 

assessorar o Conselho Fiscal em suas obrigações estatutárias, bem como  

valer-se  dos serviços de auditoria; 

c) dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões 
de seus trabalhos, denunciando a este, à Assembléia Geral ou às 
autoridades competentes, as irregularidades, porventura constatadas 
e convocar a Assembléia Geral se ocorrerem motivos graves e 
urgentes. 

Art. 53  - Os membros efetivos do Conselho Fiscal em caso de  renúncia, 
impedimento, falecimento ou perda de mandato, serão substituídos 
pelos suplentes, obedecida a ordem de antigüidade como associado 
da Cooperativa e, em caso de empate, por ordem decrescente de 
idade. 

 



 

 

65 

CAPÍTULO VIII 

DO BALANÇO, SOBRAS E PERDAS  E FUNDOS SOCIAIS 

 
Art. 54 - A Cooperativa levantará dois balanços anuais, um em cada último dia 

dos semestres civis. 
Art. 55  - As sobras apuradas no final do exercício serão distribuídas da seguinte 

forma: 
a) 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva; 
b) 5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social; 
c) ao pagamento dos juros ao capital integralizado, que não poderão 
ser superiores a 12% ao ano, e que somente serão creditados por 
deliberação do Conselho de Administração, a quem caberá 
estabelecer o percentual; 

d) o saldo que restar ficará à disposição da 
Assembléia Geral. 

§ 1 - Os serviços de Assistência Técnica, Educacional e Social a serem 
atendidos pelos respectivos fundos e ainda com recursos de convênios e 
provisões, podem ser executados mediante convênios com entidades 
especializadas, federações de cooperativas que mantenham tais serviços 
ou com outras cooperativas de produtores rurais. 

§ 2 - O Fundo de Reserva destina-se à reparar perdas eventuais e a atender ao 
desenvolvimento das atividades da Cooperativa. 

§ 3 - O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social destina-se a prestar 
assistência e educação a  seus associados e funcionários. 

§ 4 - Os fundos mencionados neste artigo são indivisíveis, entre os associados, 
mesmo nos casos de dissolução ou liquidação da Cooperativa, hipótese 
em que será observado o que  determina a lei  nº 8.029 de 12/04/90  
juntamente com o remanescente patrimonial não comprometido. 

§ 5 - As sobras ou perdas somente serão distribuídas ou rateadas aos 
associados uma vez por ano após o encerramento do balanço realizado no 
último dia útil do segundo semestre. 

Art. 56  - Além dos previstos no artigo anterior, a Assembléia Geral poderá criar 
fundos e provisões, com recursos obrigatoriamente destinados a fins 
específicos, com caráter temporário fixando o modo  de formação, 
aplicação e futura devolução aos associados que contribuíram para sua 
formação. 

Art. 57  - Além do percentual de no mínimo 10% (dez por cento) das sobras 
líquidas, apuradas nos balanços do exercício. revertem em favor do 
fundo de reserva: 

a) os créditos não reclamados decorridos 5 (cinco) anos, excluídos os 
das contas de depósitos; 
b) os auxílios e doações sem destinação específica; 

c) as rendas não operacionais. 
Art. 58  - As sobras serão sempre rateadas entre os associados, 

proporcionalmente aos encargos financeiros pagos nas operações 
creditórias ou de acordo com a deliberação da Assembléia Geral 
conforme prevê o artigo 4, item 7 da Lei 5.764, podendo ser também, 
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transformadas em novas quotas-partes de capital a critério da 
Assembléia Geral Ordinária. 

Art. 59  - Quando, no exercício, se verificarem prejuízos, e o Fundo de Reserva 
for insuficiente para cobri-los, esses serão atendidos pelos associados, 
mediante sistema de rateio diretamente proporcional ao valor e tempo 
dos empréstimos contraídos. 

 
 

CAPÍTULO IX 

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 
Art. 60 - A Cooperativa se dissolverá, voluntariamente quando assim deliberar a 

Assembléia Geral, através de votos de pelo menos 2/3 (dois terços) 
dos associados presentes salvo se o número de 20 (vinte) associados 
se dispuser a assegurar a sua continuidade. 

§ 1 - Além da liberação espontânea da Assembléia Geral, de acordo com os 
termos deste artigo acarretarão a dissolução da Cooperativa: 

a) alteração de sua forma jurídica; 
b) a redução do número do  de associados para menos de 20 (vinte) 
ou de seu capital social a um valor inferior ao estipulado no artigo 20 
(caput) deste estatuto, se até a Assembléia Geral subsequente, 
realizada em prazo não inferior à 6 (Seis) meses, eles não forem 
restabelecidos; 
c) o cancelamento da autorização para funcionamento; 
d) a paralisação de suas atividades normais por mais de 120 (cento e 
vinte) dias. 

§ 2 - Nas hipótese previstas no parágrafo anterior, a dissolução da Cooperativa 
poderá ser promovida judicialmente, a pedido de qualquer associado ou 
do Banco Central do Brasil, caso a Assembléia Geral não se realize por 
sua iniciativa. 

Art. 61  - Ocorrendo a dissolução da Cooperativa, a Assembléia Geral que a 
deliberar nomeará um ou mais liquidantes e um Conselho Fiscal de três 
membros, para procederem a sua liquidação. 

§ 1 - A Assembléia Geral, no limite de suas atribuições, poderá a qualquer 
tempo, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, 
designando seus substitutos. 

§ 2 - Em todos os atos e operações os liquidantes deverão usar a denominação 
da Cooperativa, seguida da expressão “em liquidação”. 

§ 3 - O processo de liquidação somente poderá ser iniciado após anuência do 
Banco Central do Brasil. 

Art. 62  - A dissolução da sociedade importará no cancelamento da autorização 
para funcionamento e do registro. 

Art. 63  - Os liquidantes terão todos os poderes normais da administração, bem 
como poderão praticar atos e operações necessárias à realização do 
ativo e pagamento do passivo. 
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CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 64 - Qualquer reforma estatutária depende de prévia e expressa aprovação 
do Banco Central do Brasil para que possa entrar em vigor e ser 
arquivada no Registro do Comércio. 

Art. 65  - A Cooperativa submeterá a aprovação do Banco Central do Brasil  no 
prazo de 15 (quinze) dias os nomes dos membros eleitos para o 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal (efetivos e suplentes). 

Art. 66  - Ao associado desligado do quadro social, poderá ser negada a 
readmissão durante 2 (dois) anos. 

Art. 67 -  São condições básicas para o exercício de cargos eletivos: 
a) Inexistência de parentesco até segundo grau em linha reta ou 
colateral dos componentes dos Conselho de Administração e Fiscal; 
b) Não ser cônjuge  do membro dos Conselhos Fiscal e 
Administrativo; 
c) Não ter títulos protestados, nem ter sido responsabilizado em ação 
judicial; 
d) Não ter contas bancárias encerrada por ter emitido cheque sem 
fundo; 
e) Não ter participado como sócio ou administrador de firma ou 
sociedade que, no período de sua participação ou administração, 
tenha tido títulos protestados ou tenha sido responsabilizado em ação 
judicial, ou tenha tido conta encerrada por uso indevido de cheque; 

f) Não ser falido ou concordatário, nem ter 
pertencido à firma ou sociedade que se tenha 
subordinado àqueles regimes; 

g) Não ter participado da administração de instituições financeiras, 
inclusive cooperativas, cuja autorização de funcionamento tenha sido 
cassada ou não prorrogada ou que tenha estado ou esteja em 
liquidação extra judicial, concordata, falência ou sob intervenção; 
h) Não exercer cargo de direção em outra cooperativa de crédito; 
i) Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, os empregados da 
Cooperativa ou os empregados dos integrantes de órgãos 
estatutários. 

Art. 68  - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos de acordo com a lei e 
os princípios cooperativistas ouvidos os órgãos assistencialistas e de 
fiscalização. Cooperativa de Crédito Rural Com Interação Solidária de 
Francisco Beltrão – CRESOL - FRANCISCO BELTRÃO –  Paraná, 27 
de abril  de 1998. 
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Anexo 3 
 

BALANÇO PATRIMONIAL 
                EM    31/12/2002  

Instituicão:  Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidári a de Francisco Beltrão - Cre$ol Francisco Beltrão 

Endereço:  Av. Gal Ozório, nº 440   

C.G.C.: 02.698.001/0001-87 PT 9800849514 (em R$)
CÓD. DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES EXERCICIO ATUAL EXERCICI O ANTERIOR 

  ATIVO CIRCULANTE 2.249.994,51 1.207.029,00 
110 Disponibilidades 166.103,74 52.715,29 

  APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 1.152.454,94 620.943,58 
121 Aplicações no Mercado Aberto 0,00 0,00 
122 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 1.152.454,94 49.466,46

  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 571.477,12 
131 Carteira Própria 0,00 0,00 
132 Vinculados a Compromissos de Recompra 0,00 571.477,12 
135 Vinculados a Negociação e Intermediação de Valores 0,00 0,00 
137 Vinculados ao Banco Central 0,00 0,00 
138 Moedas de Privatização 0,00 0,00 
134 Vinculados à Prestação de Garantias 0,00 0,00 
136 Mantidos em Carteira Até o Vencimento 0,00 0,00 
139 (Provisões para Desvalorizações) 0,00 0,00 

  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 3.182,80 2.600,00 
141 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 3.182,80 2.600,00 

  Créditos Vinculados 0,00 0,00 
147 Repasses Interfinanceiros 0,00 0,00 

  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0,00 0,00 
151 Recursos em Trânsito de Terceiros 0,00 0,00 
152 Transferências Internas de Recursos 0,00 0,00 

  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 922.503,03 527.070,11 
161 Operações de Crédito 1.031.400,48 536.508,08 

  Setor Privado 0,00 0,00 
169 (Provisão para Oper. de Crédito de Liq. Duvidosa) (108.897,45) (9.437,97)

  OUTROS CRÉDITOS 5.750,00 3.700,02 
184 Negociações e Intermediações de Valores 0,00 0,00 
188 Diversos 5.750,00 3.700,02 
189 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) 0,00 0,00 

  OUTROS VALORES E BENS 0,00 0,00 
194 Outros Valores e Bens 0,00 0,00 
197 (Provisões para Desvalorizações) 0,00 0,00 

  PERMANENTE 158.948,75 49.915,52 
  INVESTIMENTOS 25.777,13 15.327,13 
  Participações em Coligadas e Controladas 25.777,13 0,00 

312 No País 0,00 0,00 
315 Outros Investimentos 25.777,13 15.327,13 
319 (Provisões para Perdas) 0,00 0,00 

  IMOBILIZADO DE USO 133.171,62 34.588,39 
323 Imóveis de Uso 25.300,00 49.145,80 
324 Outras Imobilizações de Uso 137.519,12 0,00 
329 (Depreciações Acumuladas) (29.647,50) (14.557,41)

  T O T A L   D O   A T I V O 2.408.943,26 1.256.944,52 

     

  PASSIVO CIRCULANTE 1.952.700,89 951.665,45 
  DEPÓSITOS 1.797.792,74 815.907,96 
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411 Depósitos à Vista 454.804,80 263.583,51 
414 Depósitos a Prazo 1.342.987,94 552.324,45 

  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 31.095,00 19.037,34 
441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar 31.095,00 19.037,34 
443 Repasses Interfinanceiros 0,00 0,00 

  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0,00 0,00 
451 Recursos em Trânsito de Terceiros 0,00 0,00 
452 Transferências Internas de Recursos 0,00 0,00 

  OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO 53.073,11 53.050,38 
461 Empréstimos no País - Instituições Oficiais 0,00 53.050,38 
462 Empréstimos no País - Outras Instituições 53.073,11 0,00 

  OBRIG. POR REPASSES  PAÍS - INSTIT. OFICIAIS 0,00 0,00 
467 Tesouro Nacional 0,00 0,00 
468 Banco do Brasil 0,00 0,00 
469 BNDES 0,00 0,00 
470 CEF 0,00 0,00 
471 FINAME 0,00 0,00 
472 Outras Instituições 0,00 0,00 

  OUTRAS OBRIGAÇÕES 70.740,04 63.669,77 
491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e  Assemelhados 914,90 1.750,25 
493 Sociais e Estatutárias 2.163,49 1.983,86 
494 Fiscais e Previdenciárias 0,00 0,00 
495 Negociação e Intermediação de Valores 0,00 0,00 
497 Fundos e Programas Sociais 0,00 0,00 
498 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 0,00 0,00 
499 Diversas 67.661,65 59.935,66 

  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 456.242,37 305.279,07 
  Capital 345.931,03 204.557,93 

605 De Domiciliados no País 345.931,03 204.557,93 
608 (Capital a Realizar) 0,00 0,00 
613 Reservas de Capital 101.959,46 47.764,20 
614 Reservas de Reavaliação 0,00 0,00 
615 Reservas de Lucros 5.298,14 31.611,18 
617 Sobras ou Perdas Acumuladas 3.053,74 21.345,76 

        
  T O T A L   D O   P A S S I V O 2.408.943,26 1.256.944,52 

    
  FRANCISCO BELTRÃO, 31/12/2002 
    
    
LUIZ POSSAMAI JANIO DE SOUZA  
PRESIDENTE CONTADOR 
CPF:  453.224.909-06 CRC PR-042492/0-3 
  CPF: 913.988.869-04 
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Anexo 4 

Ministério da Agricultura e Abastecimento           
 

GABINETE DO MINISTRO 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 17 DE MAIO DE 
1999 
 

Dispõe sobre normas para a produção de 
Produtos orgânicos vegetais e animais. 

 
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso 

da atribuição que lhe confere O ART. 87, Parágrafo único, inciso ll da Constituição e 
considerando a crescente demanda de produtos obtidos por sistemas ecológico, 
biológico, biodinâmico e agroecológico, a exigência  de mercado para os produtos 
naturais e o significativo aporte de sugestões nacionais e internacionais decorrentes de 
consulta pública sobre a matéria com base na Portaria MA nº 505 de 16 de outubro de 
1998, resolve: 

Art. 1º Estabelecer as Normas de produção , tipificação, processamento, envase, 
distribuição, identificação e de certificação da qualidade para os produtos orgânicos de 
origem vegetal e animal, conforme os anexos à presente Instrução Normativa. 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

FRANCISCO SÉRGIO TURRA 
Ministro da Agricultura 

 

ANEXO 
NORMAS DISCIPLINADORAS PARA A PRODUÇÃO, TIPIFICAÇÃO , 

PROCESSAMENTO, ENVASE, DISTRIBUIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E 
CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE     PRODUTOS, SEJAM  D E ORIGEM  

ANIMAL OU VEGETAL. 
 

1. DO CONCEITO 
1.1 Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária e industrial, todo aquele 

em que se adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e 
socioeconômicos, respeitando a integridade cultural e tendo por objetivo a auto 
sustentação no tempo e no espaço, a maximiza;cão dos benefícios sociais, a 
minimização da dependência de energias não renováveis e a eliminação do emprego 
de agrotóxicos e ou insumos artificiais tóxicos, organismos geneticamente 
modificados  - OGM/transgenicos, ou radiações ionizantes em qualquer fase do 
processo de produção, armazenamento e de consumo, entre os mesmos, 
privilegiando a preservação da saúde ambiental e humana, assegurando a 
transparência em todos os estágios da produção e transformação, visando: 

 
a) a oferta de produtos saudáveis e elevado valor nutricional, isentos de qualquer 

tipo de contaminantes que ponham em risco a saúde do consumidor, do agricultor 
e do meio ambiente; 

b) Preservação e ampliação da biodiversidade dos ecossistemas, natural ou 
transformado, em que se insere o sistema produtivo; 

c) A conservação das condições físicas, químicas e biológicas do solo, da água e do 
ar; e  
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d) O fomento da integração efetiva entre agricultor e consumidor final de produtos 
orgânicos e incentivo à regionalização da produção desses produtos orgânicos 
para mercados locais.  
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