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Prefácio
Em todo o mundo, o cooperativismo é referência
como forma de organização econômica e social, sendo que
vem ampliando a sua participação na vida das pessoas.
Sua missão articula e equilibra os interesses individuais
e coletivos, promovendo maior inclusão das pessoas tradicionalmente excluídas do mercado e uma maior oferta
de serviços e produtos a elas. Ele é uma grande aposta
no desenvolvimento da economia, sendo que em vários
países os seus ativos totais ficam acima de 10% daqueles
do sistema financeiro.
O segmento do cooperativismo de crédito, abordado neste trabalho, é um dos ramos que vem avançando
com maior consistência nos últimos anos, tanto em aspectos quantitativos como qualitativos. Segundo o Banco Central do Brasil (Bacen) (SOARES; MELO SOBRINHO, 2008, p. 110), em junho de 2008 o país contava
com 1.462 cooperativas e 2.621 postos de atendimento.
Tais dados são significativos se comparados com os de
2000, tendo ocorrido um aumento de 11,51% no número
de cooperativas e de 195% no de postos.
Isso evidencia que o número de cooperativas vem
crescendo. No entanto, a expansão do cooperativismo está
centrada principalmente nos postos de atendimento. Com
a autorização do Bacen, houve um processo de abertura
para outros segmentos e de fusão entre cooperativas, que
se tornaram, assim, cooperativas de livre admissão, as
quais apostam em um modelo verticalizado.

No que tange à participação do cooperativismo de
crédito no sistema financeiro nacional (SOARES; MELO
SOBRINHO, 2008, p. 117), em 2000 as cooperativas representavam, em ativos totais, 0,7%, tendo passado, em
2007 para 1,3%. As operações de crédito, que em 2000
eram de 1,1%, passaram para 2,1% em 2007. Já o patrimônio líquido, que era de 1,7%, passou, em 2007, para
2,3%. Esses números mostram a evolução na participação do cooperativismo de crédito no sistema financeiro
nacional, o que traz ganhos para a sociedade, já que as
cooperativas geram maior acesso a recursos e produzem
um maior equilíbrio para o sistema financeiro.
O cooperativismo de crédito constitui-se em uma
sociedade de pessoas, diferentemente de uma sociedade
de capital. Nele, os cooperados participam com uma parcela de capital, sendo que todos têm o mesmo direito de
participar das decisões com poder de voto, havendo um
grande comprometimento com propostas que promovam
o crescimento e o bem-estar das pessoas.
A participação, mais do que um direito, é uma obrigação. Somente com o compromisso consciente de cada
cooperado, atuando de forma efetiva, é que se geram
condições para o projeto do cooperativismo prosperar.
Apenas dessa forma ele pode se tornar viável econômica e socialmente, trazendo resultados para o cooperado,
provocando impacto no desenvolvimento e gerando mais
oportunidades de emprego e de renda a partir do acesso
ao crédito. Por isso, o sucesso do cooperativismo de crédito depende, fundamentalmente, das pessoas, dos seus
“donos” (cooperados), dos seus dirigentes e dos seus colaboradores.
O mesmo acontece com o Sistema de Cooperativas
de Crédito Rural com Interação Solidária – CRESOL
Central SC/RS. Nós representamos o cooperativismo de
crédito da agricultura familiar, sendo que, atualmente,
integramos 57 cooperativas singulares, contando com
71 postos de atendimento cooperativo e mais de 70 mil

cooperados nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina.

Temos como identidade a economia solidária, cujo
princípio é acreditar e investir nas pessoas. Nosso foco
prioritário é oportunizar crédito qualificado e facilitado
aos nossos associados, seguindo os critérios que motivaram a constituição da CRESOL como um sistema: garantir acesso ao crédito, desburocratizar o crédito rural
e ser um instrumento de desenvolvimento a partir do
crédito.
O foco do nosso negócio são as microfinanças. Nossas operações de crédito, em grande parte, enquadramse na linha do microcrédito, por envolverem pequenos
valores, os quais têm, porém, um grande impacto local.
Essa característica evidencia e promove o controle social
das cooperativas.
Da mesma forma como não devemos e nem podemos esquecer nossas origens, precisamos estar atentos
às mudanças no cenário externo. Precisamos ser dinâmicos para que o nosso cooperativismo avance e, principalmente, esteja preparado para responder às necessidades
dos associados e adaptar-se às mudanças do mercado.

Obtivemos muitos avanços e mudanças na legislação relativa ao assunto. As normas hoje existentes para
o setor assemelham-se às do setor bancário, embora o cooperativismo tenha uma legislação específica. O Bacen
– enquanto órgão fiscalizador – dá credibilidade ao setor
mas também exige o devido cumprimento das normas
para garantir a solidez do sistema. Dentro dessa visão,
buscamos criar um cooperativismo viável, sem deixar de
atender às exigências do marco legal.
Indiscutivelmente, o grande “motor” que nos conduz à consolidação e ao avanço do nosso cooperativismo
é a formação. É somente com muito estudo e reflexão
que podemos estar abertos ao novo e garantir a clareza e o discernimento necessário para dirigirmos nossas
cooperativas, cumprindo os nossos objetivos, atendendo

aos anseios de nossos associados, promovendo o desenvolvimento a partir do crédito com uma gestão eficaz e
buscando sustentabilidade econômica e social.
Com essa visão, e em parceria com a Faculdade do
Instituto Meridional de Passo Fundo – IMED, criamos
o curso de especialização Gestão em Desenvolvimento
Rural e Cooperativismo de Crédito Solidário, o qual procura desenvolver um processo de formação sistêmica e
contínua, visando a qualificar dirigentes e colaboradores, através de uma grade curricular que contempla as
demandas de interesse do sistema e do próprio grupo
envolvido.
Este livro, que registra os debates e as práticas socializadas ao longo do curso, objetiva provocar reflexões
e, assim, contribuir para o crescimento do cooperativismo de crédito e, principalmente, para o cooperativismo
de crédito da CRESOL Central SC/RS. Nele, são abordados três eixos, os quais integram a vida do sistema.
No primeiro eixo, são feitas reflexões acerca do desenvolvimento e do crédito. O crédito deve gerar novas
situações, numa dimensão transformadora que provoque melhorias nas condições de vida das pessoas que o
utilizam. Para tanto, acreditamos ser fundamental que
o crédito seja assistido, viabilizando o alcance dos objetivos traçados.
O segundo eixo traz à tona a relação do cooperativismo com o Estado e as políticas públicas. As ações
do cooperativismo complementam as ações do Estado.
Trabalhamos com a agricultura familiar e, nesse campo, as políticas públicas para o setor têm um destaque
especial. Entretanto, é preciso que as mesmas promovam o fortalecimento do setor, mas também que ajudem
a desenvolver um cooperativismo autônomo. Para isso,
devemos ser propositivos em relação ao Estado, contribuindo para o avanço de propostas que vão ao encontro
dos anseios do setor. Da mesma maneira, podemos ser
repassadores das políticas públicas, complementando,

assim, as ações do Estado, oferecendo serviços financeiros, crédito produtivo e buscando, sempre, proporcionar
uma maior inclusão social.
Já no terceiro eixo, a abordagem está voltada à
gestão e à administração do crédito, já que uma gestão
eficaz é imprescindível para a sustentabilidade das cooperativas. Nesse sentido, é preciso construir ferramentas de gestão, desenvolver controles internos e produzir
relatórios que permitam o acompanhamento e a segurança na gestão, tornando-a transparente. Em síntese,
isso significa criar uma governança cooperativa que gera
equilíbrio e sustentabilidade.
Os trabalhos apresentados aqui também representam as práticas desenvolvidas e sistematizadas a
partir das cooperativas. Dentro desse foco, evidenciar e
ampliar as boas práticas cooperativas, mais do que uma
ação, é um ideal a sempre ser alcançado. Temos o compromisso de prestar um bom serviço às comunidades
abrangidas e, com isso, gerar melhores condições aos
nossos cooperados.

Esperamos que este trabalho traga resultados diretos para o nosso sistema de crédito, a partir de novas
práticas, além de desencadear reflexões que contribuam
para o avanço da cooperação, gerando mais solidariedade, igualdade e inclusão entre as pessoas.
Acreditamos profundamente no cooperativismo de
crédito como ferramenta de transformação, equilíbrio e
compromisso para um mundo mais solidário.
Claudio Risson
Diretor Presidente da
CRESOL Central SC/RS

Introdução:
Sistematizar os resultados de uma especialização
é uma tarefa razoavelmente complexa, porque nos coloca diante do desafio de articular um volume considerável de elaborações feitas pelos professores que ministraram as aulas, de trabalhos de conclusão realizados
pelos participantes e de questões suscitadas nos debates
realizados durante os encontros.
Uma das questões que atenuam a complexidade
da sistematização da Especialização “Gestão em Desenvolvimento Rural e Cooperativismo de Crédito Solidário” é que todos os participantes do curso estão diretamente vinculados à CRESOL. Isso direciona a flexão dos
temas e estabelece eixos norteadores que se comunicam
com o planejamento estratégico da organização e potencializam expectativas individuais na conformação do horizonte de atuação institucional.
Na mesma direção, a Escola de Gestão Pública da
Faculdade Meridional (IMED) propõe, em seu Plano Pedagógico, uma estreita vinculação com as organizações
sociais, alicerçada na expectativa de um diálogo efetivo
entre os saberes acadêmicos e as questões emergentes
da realidade social. Uma especialização in company é
entendida como espaço de excelência na interação entre
a pesquisa acadêmica e o planejamento estratégico das
organizações que instalam processos formativos dessa
natureza. Em outros termos, trata-se de produzir soluções e apontar as grandes questões que devem ser en-

frentadas pela organização social na sua constante inovação e relação com os stakeholders.

Esta obra é resultado de um esforço coletivo de
acúmulo e problematização de questões que emergiram
do processo de formação desencadeado nas atividades
de pesquisa e debate acadêmico, orientado pelo propósito de desenvolver um processo de análise e reflexão
das concepções e práticas do cooperativismo solidário,
articulando as formulações teóricas com a análise das
experiências, a fim de avançar na implementação do
projeto de desenvolvimento sustentável e solidário. Esse
foi o objetivo traçado na inauguração deste projeto e que
nos indica a ponderação de três eixos articuladores para
sistematização, evitando cair em abstrações teóricas e
conceituais, ou, mesmo, permanecer na esfera do simples registro das ações. São eles:
1) Desenvolvimento e crédito: neste eixo, procurase sistematizar o impacto do crédito para o desenvolvimento. Para tanto, partimos da análise da categoria
“Agricultura Familiar”, aproximando a ferramenta do
crédito das dimensões sociais, políticas e econômicas
que articulam o desenvolvimento sustentável;
2) Cooperativismo e relação com Estado e as políticas públicas: neste eixo, pretende-se oferecer a visualização da interface do cooperativismo de crédito com as
políticas públicas e a democratização do Estado, enfatizando a relação do cooperativismo com o Estado e sua
participação na estruturação e/ou execução das políticas
públicas;
3) Gestão e administração de crédito: este eixo enfoca a questão específica do gerenciamento, da administração e da contabilidade, capacitando os participantes
e fornecendo ferramentas para a sua atuação cotidiana
na prática de gestão/concessão de crédito.
Acreditamos que a sistematização das ações desenvolvidas pela CRESOL – e que compõem este livro –
contribui na produção do conhecimento sobre estas, com

vistas à orientação da ação cotidiana, permitindo uma
percepção geral a seu respeito e sua implicação na construção de um projeto de desenvolvimento, preconizando,
ao mesmo tempo, os princípios e a missão institucional.
Na primeira parte da obra, os artigos analisam a
relação entre crédito e desenvolvimento, articulando temas de direitos humanos com o desafio da implementação de um projeto de desenvolvimento sustentável e solidário para a agricultura familiar. Nessa perspectiva, os
textos situam a relevância do tema do desenvolvimento
na missão institucional da CRESOL e apontam possibilidades de intervenção da organização para os próximos
anos.
A segunda parte discute os temas do cooperativismo de crédito e sua relação com o Estado e as políticas
públicas. Os artigos que compõem essa sessão conceitualizam práticas e localizam os desafios institucionais da
relação da CRESOL com o Estado e com as organizações
da sociedade civil. Nesse ponto, emergem temas como
institucionalização, democracia e análise do impacto do
PRONAF na sua atuação estratégica.

Dessa forma, chegaremos à terceira parte desta
obra fazendo uma caracterização e um levantamento dos
principais desafios da CRESOL na área da gestão financeira e administrativa do crédito, bem como na relação
política com os seus associados e colaboradores diretos.
Assim, na terceira seção, ganham destaque temas como
planejamento estratégico, gestão de marketing, análise
do desempenho financeiro, balanço social e estudos de
viabilidade técnica para implantação de novas cooperativas e ampliação do sistema. Nessa parte, merece destaque o esmero dos autores em tratar temas vitais para
a sustentabilidade financeira, sem descuidar da importância da crítica na análise das ações desenvolvidas pela
organização, visando sempre a comprometer a pesquisa
acadêmica com a construção de alternativas viáveis e
responsáveis.

Por fim, é importante registrar que os objetivos
desta obra não escondem a pretensão de empreender
uma análise abrangente capaz de considerar a densidade analítica e a preocupação metodológica e conceitual para avaliar a atuação da CRESOL, bem como para
indicar perspectivas da sua atuação para os próximos
anos. Para a Escola de Gestão Pública da IMED, a sistematização desse processo, além de oferecer ferramentas
para qualificar a atuação dos colaboradores da CRESOL, permitiu uma aproximação e a internalização de
um conjunto de temas que passam a ser incorporados
nas ações de pesquisa e extensão. Nesse sentido, esta
obra passa a compor um acervo consistente que serve
de subsídio às atividades desenvolvidas na Graduação
e na Pós-Graduação, permitindo que outras pesquisas
surjam no decorrer dos próximos anos.
Boa leitura!
Ms. Jandir Pauli
Coordenador da
Especialização “Gestão
em Desenvolvimento
Rural e Cooperativismo
de Crédito Solidário” da

Escola de Gestão Pública
da Faculdade Meridional
(IMED)

Parte I

Desenvolvimento e
Crédito
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Os desafios da
CRESOL na Gestão do
Desenvolvimento Rural
e do Cooperativismo de
Crédito
Jandir Pauli *
1

INTRODUÇÃO
A CRESOL surgiu em 1995 como resultado da
unificação de fundos rotativos de crédito e de cooperativas de crédito de Santa Catarina e do Sudoeste do Paraná. Criada através de um empreendimento coletivo que
envolveu Organizações Não Governamentais (ONG’s),
Sindicatos de Trabalhadores Rurais e Movimentos Sociais da Agricultura Familiar, a organização passou a
atuar como Sistema de Cooperativas de Crédito com
Interação Solidária, orientado pelos princípios do De* Coordenador da Especialização Lato Sensu “Gestão em Desenvolvimento
Rural e Cooperativismo de Crédito”, desenvolvida in company com a CRESOL.
Mestre em Sociologia (UFRGS), Coordenador da Escola de Gestão Pública da
IMED.
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senvolvimento Sustentável, percebendo no crédito uma
ferramenta de intervenção na realidade socioeconômica
dos cooperados. Seu surgimento data de um momento
político crucial da história do crédito rural no Brasil, desencadeado pela criação do PRONAF (Programa Nacional de Crédito da Agricultura Familiar)2 em 1995. Assim,
a CRESOL articulou essa oportunidade política com a contestação assinalada por ONG’s, setores progressistas da Igreja Católica, movimento sindical rural e movimento cooperativista alternativo, que denunciava a exclusão dos agricultores familiares em
relação ao crédito agrícola. Em outros termos, a junção desse
ingrediente institucional com a oportunidade surgida a partir da
política pública incidiu significativamente na conformação da
estratégia de ação da CRESOL.
O Sistema CRESOL atua orientado pelos princípios da organização em rede, preconizando que as cooperativas singulares
possuem autonomia organizativa de planejamento e direção. Nessa
perspectiva, a rede é um espaço de compartilhamento de estratégias
e articulação para fortalecimento e expansão do sistema.
Concebida pelas próprias organizações da agricultura familiar, a Cresol constitui-se como uma cooperativa autogestionária que viabiliza o acesso ao sistema de
microfinanças para fomentar a produção, principalmente àqueles que viviam excluídos do sistema financeiro.
[...] Possui um sistema de gestão diferenciada que promove a participação e potencializa a economia do setor
produtivo, proporcionando o desenvolvimento local sustentável. Cada cooperativa possui um comitê de crédito
e um grupo de Agentes de Desenvolvimento e Crédito,
2 Criado em 1995, o Programa visa a custear as atividades agrícolas de agricultores familiares. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA, 2008) “ao longo de 13 anos, passou de 150 mil contratos e R$ 350 milhões
emprestados a agricultores familiares para mais de 1,6 milhões de operações e
R$ 8,4 bilhões aplicados (dados da safra 2006/2007). Em mais de uma década, o
agricultor e a agricultora familiar, os quilombolas, os assentados da reforma agrária, os pescadores artesanais e aqüicultores, os extrativistas, os silvicultores, os ribeirinhos e os indígenas utilizaram aproximadamente R$ 29,2 bilhões em crédito
Pronaf, totalizando cerca de 7,6 milhões de contratos”.
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que visam a ampliar o controle social e garantir uma
gestão transparente e eficaz.3
Portanto, a CRESOL mantém-se por meio de uma
rede que (re)formula decisões coletivas e produz símbolos articulados aos elementos de racionalidade econômica, na medida em que se vale do crédito como ferramenta de estímulo à solidariedade e à resistência frente aos
avanços do mercado despersonalizado e individualista.
Para analisar os desafios da CRESOL diante da
gestão do desenvolvimento, abordamos aqui três pontoschave: 1) a suas opções teóricas, políticas e metodológicas de atuação, particularmente sua concepção de Estado e Sociedade Civil; 2) a concepção de desenvolvimento
sustentável que defende; 3) sua localização estratégica
no interior do movimento cooperativista e 4) os desafios
da gestão da CRESOL para operação dessa estratégia.

1 Concepção de Estado e de sociedade civil: as
opções teóricas, metodológicas e políticas da
CRESOL
1.1 A noção de Estado
O Estado pode ser definido como uma ordem jurídica soberana que tem por fim o desenvolvimento de um
povo situado em determinado território. Sua finalidade
real e histórica é promover o bem comum que conforma o conjunto de todas as condições de vida social que
constituam e favoreçam o desenvolvimento integral das
potencialidades sociais. É, portanto, uma organização
distinta da sociedade civil – embora seja a expressão
desta. É uma instituição com arcabouço jurídico próprio
que se forma e se externa por meio das pessoas físicas
que agem como órgãos do Estado.
3 Texto extraído, na íntegra, do site da CRESOL. Disponível em: <www.cresol.
com.br>. Acesso em: 17 mar. 2007.
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Há, fundamentalmente, duas concepções sobre a
origem do Estado (e é mister apontar que tais concepções terão implicações na relação entre sociedade civil e
Estado, como veremos adiante). De um lado, há a concepção de que o homem é um ser social por natureza,
dependendo sua sobrevivência da convivência com os
outros, motivo pelo qual sente a necessidade de organização. Nessa concepção, o Estado é um resultado natural da evolução social, uma “complexificação evolutiva”
das instituições familiares e comunitárias para conformar um território amplo, composto por uma diversidade
de culturas e interesses. Os marcos teóricos dessa compreensão são encontrados em Aristóteles (384 a.C.-322
a.C.), que afirma que o homem é naturalmente um animal político. Jean Jacques Rousseau (1712-1778), por
sua vez, contribui na fundação da democracia moderna, considerada universal, na qual a soberania popular
funde-se aos interesses estatais.
Uma segunda acepção de Estado o defende e o define como uma expressão de poder de setores (pessoas
e/ou instituições) da sociedade. Nesse sentido, é uma
instituição de poder, igualmente regrado por ordenações jurídicas, de acordo com as quais interesses entram
em disputa com vistas à formação de hegemonia. Essa
acepção é inaugurada com a obra O Príncipe de Maquiavel (1469-1517), que influenciou de forma contundente
a formação do Estado moderno e contemporâneo. Para
o autor, a finalidade da política não é a justiça e o bem
comum, mas a tomada e a manutenção do poder. Dessa
forma, recusa a figura do governante bom e propõe que o
príncipe, para manter o poder, precisa ser astuto, forte,
usando, se for preciso, a violência para ser “respeitado
e temido”.
Outro autor que merece destaque na formação do
pensamento moderno é Thomas Hobbes (158-1679). Sua
contribuição foi a proposição do Contratualismo, isto é,
o Estado é um produto social resultante da renúncia dos

Desenvolvimento, democracia e gestão do crédito: a agricultura familiar em debate

25

direitos naturais dos indivíduos em prol da manutenção da ordem, uma vez que no seu “estado de natureza”
o homem seria governado por interesses egoístas. Essa
renúncia individual celebraria um contrato social que
funda o Estado com autoridade absoluta. Essas concepções provocam uma reviravolta no pensamento político:
a sociedade não é mais um fato natural, como defendia
Aristóteles, mas um corpo criado artificialmente pelos
indivíduos.
Paralelamente às compreensões absolutistas de
poder, a modernidade vai forjando um conjunto de ideias
que fundamentam a liberdade individual na modelagem
de um Estado apropriado à nova categoria social emergente: a burguesia industrial. Surge, assim, o liberalismo político com as ideias de igualdade natural, de direitos individuais e de necessidade de Parlamento. Um dos
principais expoentes dessa teoria é o inglês John Locke
(1632-1704), que defende que o homem possui um conjunto de direitos naturais (vida, liberdade, propriedade,
segurança), fazendo surgir o ideário do Estado Liberal,
que compreende o “contrato social” com a finalidade de
garantia do direito à propriedade privada. Para a consecução desses objetivos, Locke defende a divisão de poderes, o que constituiu um dos pilares do Estado moderno.
São eles: a) o Estado tem poderes e funções limitadas
com respeito aos seus poderes (Estado de direito) e suas
funções (Estado mínimo); b) funda o Estado de Direito:
há uma superioridade das leis sobre o governo e sobre a
sociedade (constitucionalização dos direitos naturais); c)
ideia de Estado mínimo que tem a função de preservar
as leis que regulam o mercado (espaço de exercício da
liberdade individual), isto é, limitar o Estado à simples
manutenção da ordem e da segurança.
Em resumo, o livre consentimento dos homens
para constituir a sociedade política; a formação de uma
força majoritária na sociedade para definir a forma de
governo; os direitos naturais inalienáveis do indivíduo à
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vida, à liberdade e à propriedade; o controle do executivo pelo legislativo e o controle do governo pela sociedade
constituem as principais diretrizes do Estado liberal.
Esse modelo influenciará fortemente o Estado
contemporâneo, e o final do século XX assistiu a um retorno das suas ideias, atualizadas na perspectiva denominada “neoliberalismo”. Esse modelo está calcado nos
seguintes aspectos: a) redução do poder dos Estados na
interferência da livre circulação do capital através da
redução ou mesmo da eliminação das barreiras alfandegárias; b) Estado mínimo nas questões sociais: Reforma
da Previdência, Reforma Administrativa, sucateamento
das políticas sociais públicas; c) privatização de estatais em setores estratégicos como indústria de base e
telecomunicações; d) moeda estável com inflação baixa
e juros elevados para conter o consumo; e) garantia da
livre competição do mercado e concentração do poder
econômico e político no setor privado e f) predomínio do
capital financeiro e especulativo.
O contraponto mais contundente ao modelo de Estado liberal é feito pelo pensador Karl Marx (1818-1883).
Segundo ele, o Estado liberal não atende aos propósitos
do governo para o bem comum quando se resume a um
“comitê executivo da burguesia”. Para chegar a essa conclusão, afirma que a sociedade constitui-se a partir da
estrutura econômica, isto é, do seu modo de produção.
O Estado é um reflexo dessa estrutura material, sendo
as relações de produção das condições materiais de subsistência o que move a história humana. Essa teoria é
denominada de “Materialismo histórico”. Na busca pelo
controle sobre o modo de produção da vida, acontece a
luta entre as classes sociais, que, por sua vez, engendram um movimento dialético que terá reflexos na disputa do Estado, sempre um espaço de proteção (inclusive jurídica) dos interesses da classe dominante.
A partir dessas premissas, Marx defende a necessidade da revolução social pelos dominados (trabalha-
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dores industriais, assalariados), que deveriam tomar o
poder e instalar a ditadura do proletariado, extinguindo
a propriedade privada e, por consequência, todas as formas de exploração de uma classe sobre a outra. Nessa perspectiva, o Estado passa a se tornar um agente
que controla também a economia, além da política. No
entanto, o autor defende que essa “fase” da história é
transitória e que a finalidade última da sociedade humana é o Comunismo, no qual a propriedade privada
seria extinta, sem divisão do trabalho, sem antagonismo
entre as classes sociais e até mesmo com a extinção do
Estado.
A teoria marxista teve, no século XX, vários revisionistas. Talvez aquele que mais se destacou por ressignificar o papel do Estado tenha sido o italiano Antônio Gramsci (1891-1937). Para esse autor, a sociedade
civil precisa elaborar uma estratégia de poder para ir
além da conquista da hegemonia. Nesse caso, a “ocupação” do Estado pelos trabalhadores não se daria por uma
revolução social, mas por uma paulatina e permanente
ampliação de espaços, disputando uma nova cultura de
organização estatal. Em outras palavras, o Estado, para
Gramsci, é um lugar de disputa de hegemonia. Por isso,
as estratégias de tal disputa devem levar em consideração a produção de ideologias e da cultura visando a
uma absorção do Estado pelas organizações sociais da
sociedade civil, instaurando o socialismo.
As elaborações de Marx e Gramsci tiveram uma sensível influência nas conformações de experiências políticas
durante todo o século XX. A revolução socialista de 1917
desencadeou uma série de revoluções em todo o planeta,
principalmente em países periféricos, ameaçando a hegemonia do modelo liberal. Essa situação foi agravada com
a crise do capitalismo, deflagrada com o Crash de 1929,
que expôs o modelo liberal do laissez-faire, laissez-passer,
a mais aguda crítica desde o seu surgimento. Isso obrigou
os teóricos do Estado liberal a reverem a influência do Es-
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tado na condução dos assuntos econômicos. Como resultado da referida revisão, teremos o Estado de Bem Estar
Social (Welfare State), cujos aspectos estruturantes são os
seguintes: a) permanece no campo do liberalismo e coloca
o Estado como um dos atores do jogo econômico e social,
embora o Estado se torne um agente da promoção (protetor e defensor) social e organizador da economia; b) Estado
é o agente regulamentador do social, da política e da economia em parceria com sindicatos e empresas privadas e
c) sua função é de implementação de políticas sociais e de
desenvolvimento econômico, regulamentação das relações
de trabalho, garantia de serviços como previdência social,
saneamento, saúde e educação.
1.2 A noção de sociedade civil
Sociedade civil pode ser definida como agrupamento humano que tem um fim próprio, promove manifestações ordenadas e submete-se a um poder com o objetivo
de atingir o bem comum. Pode, também, ser considerada
como um espaço que aglutina cidadãos, atores coletivos,
que utilizam recursos materiais e simbólicos para implementar lutas mais ou menos universalizadas e apresentam demandas ao Estado para solução de problemas,
propondo, inclusive, ações para serem efetivadas como
soluções públicas, coletivas e institucionais, isto é, políticas públicas. Para Norberto Bobbio (1909-2004),
numa primeira aproximação pode-se dizer que
a sociedade civil é o lugar onde surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, ideológicos, religiosos, que as instituições estatais
têm o dever de resolver ou através da mediação
ou através da repressão. Sujeitos desses conflitos e, portanto, da sociedade civil exatamente
enquanto contraposta ao Estado, são as classes
sociais, ou mais amplamente os grupos, movimentos, as associações, as organizações que as
representam ou se declaram seus representantes. (1987, p. 35-36)
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1.3 Relação entre Estado e sociedade civil no Brasil
O Brasil tem, ainda, uma curta história de relação
entre Estado e sociedade civil, particularmente com os
movimentos sociais, e reproduz tardiamente os movimentos e os modelos europeus. Somam-se a isso longos
períodos de ditadura militar, como o segundo governo de
Getúlio Vargas (1937-45) e os regimes militares (196484). Esses dois motivos ajudam a explicar: 1) a inconstância do poder legislativo e sua histórica submissão
ao executivo; 2) o fato de termos partidos políticos com
pouca densidade e base social; 3) a escassa participação
da sociedade civil nos espaços institucionais e o sufocamento das ações reivindicatórias. Este último aspecto
merece debate porque se percebe que, historicamente, o
Estado brasileiro atuou na perspectiva de desarticulação, ou mesmo repressão, dos movimentos sociais. Por
exemplo, o movimento sindical foi, num primeiro momento, absorvido e institucionalizado pelo Estado (Getúlio Vargas) e, depois, reprimido (Golpe Militar).
1.3.1 A sociedade civil brasileira: a revitalização (1984-2002)
No período que marca o fim do regime militar,
também conhecido como “abertura democrática”, o Brasil tornou-se palco para o desenvolvimento intenso de
movimentos sociais e partidos políticos. Do ponto de vista legal, o momento áureo desse novo cenário foi a Constituição Federal de 1988, por consagrar direitos sociais
(como o salário mínimo) e permitir o avanço em políticas
sociais. Pela primeira vez o Brasil experimenta o direito
ao voto livre e universal, e a liberdade de expressão faz
surgir uma intensa mobilização popular.
O momento democrático também propiciou a rearticulação da esquerda no Brasil. Para além do sindicalismo e das ações no campo social e econômico, sua estratégia passou a se concentrar na estruturação de um
partido – o Partido dos Trabalhadores – que pudesse dar
base a todos os movimentos sociais e potencializar as
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suas demandas a partir da conquista do poder político
(legislativo e executivo). Surgem, assim, inúmeras experiências de governos em âmbitos municipais e estaduais, e, já em 1989, o partido consegue amplo espaço no
cenário nacional com a participação no segundo turno
das eleições presidenciais.
Com a derrota nas eleições de 1989, a esquerda
brasileira acompanhou uma tendência internacional de
retração diante do avanço do neoliberalismo em escala
planetária. A abertura da União Soviética (e sua extinção) e a queda do Muro de Berlim (unificação da Alemanha) solaparam o movimento social internacional de esquerda, e suas consequências foram sentidas no Brasil.
No campo das ideias, surgem obras como a de Francis
Fukuyama, que evocavam o Fim da história (1992). O
que se seguiu foi um movimento forte de retirada do Estado das questões econômicas e um avanço das ideias do
livre mercado.

Por outro lado, a década de 1990 consolidou a democracia como valor universal e sua compreensão para
além do exercício do voto. Surgem novos atores e novos
temas, como gênero, meio ambiente, igualdade étnica,
direitos econômicos, entre outros. Soma-se a isso uma
predisposição de vários movimentos sociais de elaborar
uma estratégia de crítica ao Estado e da ideia de estrutura de espaços sociais de poder, antes de dominar o
Estado para fazer as transformações sociais.
Atualmente, estamos diante de uma nova relação
com o Estado: dialógica, de avanço de posições, de proposição e elaboração na perspectiva da institucionalização.
No entanto, a participação ainda está frágil e, muitas
vezes, precisa atuar na clandestinidade para apresentar
a sua pauta reivindicatória. A direita teve um projeto
de globalização bem articulado com o neoliberalismo,
enquanto a esquerda, que era internacionalista, se retraiu. Além disto, acompanhamos um crescente controle
dos órgãos estatais sobre organizações da sociedade ci-
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vil, caracterizando o Estado ainda excessivamente regulador, paternalista e clientelista.

Por fim, ainda percebemos uma dicotomia entre sociedade e Estado. O Estado estatiza a sociedade
e privatiza o público. No entanto, é nesse contexto que
precisamos repensar a relação entre a sociedade civil e
o Estado. Embora no Brasil a agenda da participação
social seja relativamente nova em razão da fragilidade
da organização da sociedade civil e da tradição centralista do Estado, a ruptura com essa visão implica uma
mudança substancial na relação do Estado com as organizações da sociedade civil, tornando as relações conhecidas e transparentes, ou seja, públicas. Nesse contexto,
os movimentos sociais podem ser entendidos como uma
renovada teoria do conflito social, que indicam novas
formas de participação popular, a instalação de lutas
que demandam um processo de melhor distribuição de
bens públicos e a luta pelo reconhecimento dos direitos
da cidadania. Eles são ao mesmo tempo um conflito social (classes) e um projeto cultural.
Para tanto, há que se ressignificar a democracia
como caminho para o cidadão e suas instituições entrarem na esfera pública, buscando articular um processo
social, no qual haja uma justa distribuição dos bens e
o acesso igualitário à cultura e ao conhecimento. A democracia, nessa perspectiva, não é um sistema político
entre tantos, mas é a prática específica pela qual o povo
se institui como sujeito.
1.4 Como a CRESOL percebe este debate?
Em um primeiro momento, é preciso ressaltar
que, recentemente, ocorreu uma mudança de estratégia
na ação dos movimentos sociais, isto é, se nos anos 1980
era de enfrentamento ao Estado, hoje há uma relação
de proximidade com a sociedade civil. Por outro lado, os
movimentos perderam um pouco do “norte” da estratégia porque tiveram pouca capacidade de proposição. Por
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isso, hoje acompanhamos uma paralisia dos movimentos
sociais diante das ações do governo. Em geral, os movimentos vislumbraram que haviam conquistado o poder
quando “chegaram” ao Estado. Além disso, é preciso enxergar a democracia para além da participação política
em espaços eletivos e governamentais. A democracia
não acontece somente no Estado, mas também na sociedade. Os movimentos sociais precisam pôr na pauta do
dia (agenda) a democracia participativa ou substantiva.
Na prática, isso significa romper com a lógica de privatização dos espaços públicos, como historicamente a
elite brasileira fez. A democracia deve ser entendida no
Estado, na sociedade civil, nas organizações e na esfera
privada de cada um de nós, começando pelas relações de
gênero.

Um segundo aspecto importante é que os movimentos sociais devem apropriar-se da ideia da construção da Economia (Economia solidária, Cooperativismo).
Para tanto, devem elaborar instrumentos de intervenção na economia e, paralelamente, avançar na reforma
do marco legal e na construção de uma cultura de cooperação econômica a partir da organização de espaços
alternativos de comunicação.
Outro desafio importante é propor uma pauta comum diante da pulverização das iniciativas de movimentos que atuam de maneira localizada para construção de
um projeto de sociedade. Criação de fóruns de articulação
para disputar os espaços de governo e, também, para ter
uma representatividade maior na esfera do Estado.
Em quarto lugar, a postura dos movimentos sociais deve ser clara de acordo com a posição ideológica
dos Governos; dialógica e de pressão quando o governo não for resultado das lutas dos movimentos sociais.
Para isso, é preciso sistematizar a prática, elaborar estratégias e, cada vez mais, pensar a qualificação (capital social e capital político) dos sujeitos e dos espaços de
articulação.
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O tema da educação deve ocupar lugar central na
definição das estratégias da CRESOL. Educação voltada
para o cooperativismo solidário para a cultura de cooperação. Entender o mundo em que vivemos para a construção de alternativas, solidificando as associações com
entidades parceiras, tanto de movimentos sociais, universidades, cooperativas e organizações de agricultores,
com o sistema financeiro.
Há hoje 500 mil propriedades rurais que estão
fora do sistema financeiro, o que significa capacidade
de expansão do Sistema CRESOL. No entanto, alguns
debates internos precisam ser realizados para permitir
tal ampliação: 1) a falta de conhecimento efetivo da realidade dos associados e das suas condições econômicas;
2) como crescer como cooperativa de crédito rural sem
abrir mão dos princípios; 3) pensar e orientar a agregação de valor da matéria-prima da agricultura familiar;
4) desenvolver sem se tornar uma simples repassadora
de dinheiro, consolidando a CRESOL como agente de
desenvolvimento, a partir do instrumento do crédito; 5)
qualificar a ação política da CRESOL, que será fragilizada se não for articulada em nível nacional; 6) elaborar
e sistematizar a experiência da CRESOL, procurando
incorporar a compreensão de desenvolvimento e visualizar as perspectivas para o próximo período; 7) ampliar
o tema das alianças táticas; 8) apresentar um projeto
para o governo, articulando projetos afins com outros
movimentos para pressioná-lo de forma articulada; 9)
convencer-se de que não há transformação social sem intervenção na economia, mas é preciso elaborar uma “teoria política” de atuação para não converter a economia
solidária e o cooperativismo alternativo em um “colchão
de amortecimento” da exclusão social do capitalismo liberal – por outro lado, não se pode pensar a economia
como forma de manter as pessoas somente em uma lógica de mercado –; por fim, 10)compreender o ser humano
como integral, percebendo a importância da dimensão

34

Cláudio Risson; Egon Gabriel Júnior; Jandir Pauli

religiosa, lúdica, social, econômica e cultural do público
de atuação da CRESOL.

Figura 1 - Estratégia da CRESOL para um projeto de desenvolvimento sustentável.
Fonte: dados primários.

2 Desenvolvimento e microcrédito: o contexto
da atuação da CRESOL
O tema do desenvolvimento é bastante recente na
literatura econômica. O termo surgiu no final da Segunda Guerra Mundial como forma de ordenamento para
planejar o processo de expansão do sistema capitalista.
Nesse aspecto, é importante ilustrar que, com o Crack
de 1929 e o final da Segunda Guerra, o socialismo se espalhou pela Europa Oriental, China e Coreia e as ideias
do planejamento stalinista – que busca a supressão do
mercado – se colocaram como possibilidade de aplicação
em vários países. Para analisar o impacto econômico e
social desse tema na história recente, valeremo-nos das
variáveis Estado (financiamento, crédito) e tecnologia
como causalidade explicativa das inovações e mudanças
econômicas e sociais.
Sem dúvida, um dos grandes acontecimentos do
século XX trata-se da polarização de dois modelos políticos, o capitalismo e o socialismo, representados pelos EUA e pela URSS. Essa polarização atravessará
praticamente todo o século, marcando profundamente
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a história do desenvolvimento em escala mundial. Do
lado capitalista, os EUA, para impedir a expansão do
socialismo na Europa Ocidental e no Japão, impõem o
Plano Marshall (exportação do New Deal após o Crack
de 1929). A lógica é “reformar” para não “revolucionar”,
e o resultado é a criação do Welfare State. Sobre esse
ponto, é importante ressaltar que, nesse período (período de ouro do capitalismo), o surgimento do Estado de
Bem-Estar Social irá marcar a compreensão de desenvolvimento sempre vista a partir do Estado como agente
regulador e indutor. Em resumo, tem-se aqui uma lógica
desenvolvimentista a partir da recuperação econômica
e um centralismo estatal no planejamento do desenvolvimento com agências de desenvolvimento como BIRD,
BID e BNDE (no caso brasileiro).

Serão 20 anos de crescimento ininterrupto. Os
EUA largam na frente e financiam o desenvolvimento
de várias regiões do mundo, e este fator será preponderante para a confirmação da superioridade americana
sobre o modelo soviético. Resultado do acordo de Bretton
Woods, o dólar como moeda de lastro, passa a contaminar a economia mundial. Durante e mesmo após a Segunda Guerra Mundial, uma das formas de influência e
dominação americana sobre importantes regiões do planeta ocorre através do fornecimento de máquinas, uma
vez que o parque industrial europeu estava sucateado,
ou mesmo destruído, após a guerra.
O Brasil sofre as consequências da expansão americana, e o auge desse processo acontece durante o governo de Juscelino Kubitschek, que elabora a “Tríplice Aliança” (Estado, iniciativa privada internacional e
burguesia nacional), em que define quais setores ficam
com cada agente. Os fundamentos do desenvolvimento
de JK, conhecido como “Plano de Metas”, são: 1) investimentos públicos em infraestrutura; 2) subsídios fiscais
e financeiros à iniciativa privada, atração de multinacionais – capital externo; e 3) formação de mão de obra
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especializada (SENAI, FNM, Cefet) e apoio à educação
superior (universidades públicas) e P&D (Cnpq, Capes,
Cientec).
Passados aproximadamente 50 anos do início desse processo, muito entraves não foram superados. Em
primeiro lugar, há que se destacar a desigualdade regional que ainda é gritante e que propiciou intensas ondas
migratórias para regiões litorâneas e, principalmente,
para o centro do país, que caracterizaram a última metade do século XX. O resultado desse processo é uma
concentração da produção da riqueza industrial em regiões específicas e o esvaziamento do campo.
Destaque-se que uma das reivindicações dos Cepalinos, entre eles Celso Furtado, que contribuíram para a
formulação do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek,
era de realização da reforma agrária. No entanto, o que
aconteceu foi uma concentração fundiária que tinha
como interesse básico o desenvolvimento do agronegócio
e a colocação do Brasil em uma posição estratégica internacional como país produtor de alimentos ou, ao menos, de matéria-prima para produção de alimentos.
Assim, pode-se resumir o projeto de desenvolvimento brasileiro nos últimos anos em três grandes aspectos: 1) o desenvolvimento brasileiro foi coordenado
pelo Estado, seja pelas missões americanas que ajudaram a elaborar o Plano Salte de 1947, seja pelas formulações do Plano de Metas de JK, do Plano Trienal de
João Goulart, dos PNDs I e II dos governos ditatoriais
e mesmo dos PPA’s (Planos Plurianuais), inaugurados
na constituição de 1988; 2) o desenvolvimento brasileiro foi concentrador e promoveu a desigualdade regional – embora, notadamente, tenha havido esforços para
descentralizar o desenvolvimento (como as ações de JK
na construção de Brasília e criação da SUDENE e SUDAM), pouca repercussão isso trouxe para a desconcentração da produção da riqueza; e 3) no caso da agricultura, acompanhamos na última metade do século XX um
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enfraquecimento da agricultura familiar pelas seguidas
ações por parte do governo, que transformaram a agricultura em um importante elemento para o superávit da
balança comercial, alijando os agricultores familiares do
processo de financiamento.
Das lições sobre equívocos dessa concepção de desenvolvimento, destacam-se: 1) o Estatismo, que no caso
brasileiro delegou à burocracia técnica estatal a elaboração dos planos de desenvolvimento – os quais partem
da compreensão de que o mercado é “do mal”, e o Estado
(naturalmente?), “do bem”; 2) o Monopolismo: acredita que
somente as grandes empresas são competitivas e que o Estado deve apoiar a criação e atração destas; e 3) o Tecnicismo: defende que o que limita (e promove) a inovação é a
tecnologia “de ponta”, e não a concorrência.
2.1 Outras perspectivas para o desenvolvimento
Para além do modelo de desenvolvimento predominante no cenário internacional – e amplamente aplicado
no caso brasileiro – há várias experiências espalhadas
pelo mundo que procuraram implantar formas diversificadas de desenvolvimento. Uma dessas tentativas é a
de aglomeração de organizações visando a formar uma
cadeia produtiva e, em casos mais complexos, um sistema produtivo. Essa formulação é comumente chamada
de Arranjo Produtivo Local (APL) e propõe, em linhas
gerais, minimizar os custos de transportes, serviços de
manutenção e colaboração em diversas áreas dos empreendimentos que compõem determinada cadeia produtiva. Trata-se de uma união de diversas empresas
para superar gargalos e corrigir fluxos de circulação de
mercadorias. Por exemplo, a cadeia produtiva do leite
agrega serviços de produção de máquinas, assistência
técnica, industrialização, recolhimento da matéria-prima, distribuição e circulação das mercadorias etc.
A diferença entre APL e um Sistema Produtivo
Local (SPL) é a conclusão de um ciclo virtuoso, quando

38

Cláudio Risson; Egon Gabriel Júnior; Jandir Pauli

a cadeia produtiva se completa, otimizando os fluxos. O
SPL tem solidariedade entre os produtores, com instituições consolidadas. O básico nesse modelo alternativo
é a articulação do potencial local a partir do incentivo a
pequenas empresas e à potencialização do capital social
de uma região para atração de recursos exógenos.
Um interessante exemplo dessa concepção de desenvolvimento é encontrada na experiência da Terceira
Itália (Vêneto e Emiglia Romana). No caso da Emiglia
Romana, integrantes do partido comunista demitidos
das empresas fordistas e a Cajá del lavoro de Mussolini
permitiram que esses “novos” empreendedores dispusessem de capital para pequenos investimentos. Nesse
caso, a sustentabilidade era garantida pela solidariedade e articulação em redes (de cadeias produtivas) de pequenas empresas, havendo, entretanto, uma disposição
de relação com o mercado. No caso de Vêneto, a experiência foi coordenada por integrantes do Partido Liberal
italiano e teve como resultado o investimento em setores
flexíveis (têxtil, móveis) que empregam bastante mão de
obra e permitem uma produção flexível e, de certa forma, artesanal. O Estado italiano concedeu incentivos às
pequenas empresas que passaram a compartilhar padrão, marca e identidade comuns.
As experiências da Terceira Itália ilustram que
não há mais somente um modelo de desenvolvimento e
que essas experiências alternativas lograram bons resultados a partir da articulação das qualidades locais e
do fortalecimento de setores endógenos, não descuidando da atração de recursos “externos” para amplificar a
lógica de desenvolvimento local. Para isso, é preciso ter
instituições que organizam os arranjos produtivos para
enfrentar os gargalos e que não atuem na lógica de atração do que não existe no local/regional, mas na lógica de
atração de recursos que potencializem o local.
Em ambos os casos, o Estado é imprescindível
para o modelo de desenvolvimento. No caso da Terceira
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Itália, o Estado foi um indutor das regiões e contribuiu
na busca de mercado (nacional e internacional) para os
produtos daqueles APL’s.
2.2 Desenvolvimento e agricultura
Voltando ao tema do desenvolvimento brasileiro,
procuraremos agora compreender a dinâmica da industrialização – tardia – do Brasil e os seus reflexos na agricultura. Sobre esse ponto, o primeiro aspecto relevante é
que, embora a globalização da economia seja um fenômeno observado a partir da segunda metade do século XX e
que, portanto, a primeira metade do século seja caracterizada por uma relativa autonomia das nações na autodeterminação das suas políticas de desenvolvimento, a
agricultura brasileira passa por agudas transformações
que acompanham as mudanças em escala global.
Embora o tema da agricultura seja bastante controverso entre os economistas clássicos, há uma tendência de que a agricultura deveria, necessariamente, se
tornar industrial, seguindo a mesma trajetória do capitalismo “urbano” que marcou a primeira e a segunda revoluções industriais. Essa tendência é fortemente observada no caso americano, no qual houve uma aplicação
massiva de tecnologia na agricultura, sua moderninzação e a sua inserção como ingrediente fundamental da
composição do PIB nacional.
Para os economistas neoclássicos, como Schumpeter (1883-1950), o capitalismo inova-se com grandes ondas tecnológicas. Isso é constatado ao final da primeira
Revolução Industrial, quando o capitalismo experimenta o seu primeiro o ciclo de revolução tecnológica. Nesse
contexto, descobre-se a soda cáustica (no século XIX),
que desenvolveu a indústria química; depois o automóvel (motor com combustão interna); depois a energia elétrica (eletrodomésticos). Na agricultura, acompanharíamos o reflexo dessas mudanças tecnológicas, a partir das
quais o agricultor (industrial) seria necessariamente um
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receptor de tecnologia. Essa percepção solapa uma das
principais características da agricultura familiar, que se
concentra na produção de tecnologias e formas de saber
a partir dos próprios atores envolvidos, protegendo-se,
dessa forma, da dependência externa.
Essa dinâmica da passagem do modo artesanal
para o industrial é amplamente registrada por economistas, sociólogos e historiadores, que são unânimes
na percepção de como a industrialização e a divisão do
trabalho tiveram como impacto a quebra de saber dos
artesãos e camponeses que “dominavam” a produção em
todos os seus estágios.
O que percebemos no processo da passagem do capitalismo feudal para o modelo industrial é o surgimento
do capitalista como um “organizador da produção”, através do controle da distribuição e do mercado da produção artesanal. Embora nesse sistema os trabalhadores
ainda possuam o domínio tecnológico sobre a produção,
esse novo modelo institui uma hierarquia social, porque
obriga os trabalhadores a dependerem desse “intermediário” para ter acesso ao mercado e à matéria-prima.
O próximo passo será levar a cabo a ideia de reunir os
trabalhadores “sob um mesmo teto” (fábrica) não para
otimizar a produção de mercadorias, mas para controlar
também o processo de produção, abrindo a possibilidade
de expropriação do saber dos trabalhadores. Uma vez
expropriado o saber, abre-se a dominação e a capacidade
de imposição de novas tecnologias.
Um movimento semelhante é percebido na agricultura brasileira durante o século XX. Esse período é
marcado por duas “revoluções” que acontecem de forma
paralela: o primeiro conhecido como “modernização”,
também chamado de Revolução Verde, e o segundo é
da Agroindustrialização. A “modernização” da agricultura brasileira é marcada por uma aguda influência do
modelo americano e tem como características básicas a
introdução da mecanização, a concentração fundiária, a
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orientação agroexportadora e a adoção de um pacote tecnológico que desconsidera todo o saber acumulado historicamente pelos agricultores familiares brasileiros.
A fase seguinte é a da industrialização da agricultura, que interage diretamente com a indústria que
fornece insumos e equipamentos. Surgem as grandes
agroindústrias e percebe-se uma relação cada vez mais
estreita com a indústria “urbana” de equipamentos,
agrotóxicos, assistência técnica. A ideia básica desse
movimento é expropriar cada vez mais do agricultor o
controle sobre o processo produtivo. Cada vez mais, a
agricultura depende de fatores externos. A passagem
da agricultura para o conceito de agricultura comercial
transforma o agricultor em mercantilista, administrador e intermediário entre a matéria-prima e a comercialização, esvaziando o seu poder de decisão sobre o processo produtivo.
Para conseguir isso, são realizadas inúmeras
“campanhas” para a desvalorização da agricultura de
caráter familiar no seu papel social. Um processo de
inferiorização social do agricultor familiar é instalado
para provocar o êxodo e permitir a concentração fundiária, deslegitimando socialmente essa categoria social.
Em termos de política pública, o incentivo ao
“novo” modelo de agricultura passou pelos seguintes
instrumentos: crédito rural, política de garantia de preço mínimo aos produtos agrícolas, assistência técnica e
seguro agrícola. A partir de então, passa-se a ter uma
fonte de crédito específica para a agricultura com juros
subsidiados para adoção do novo pacote tecnológico. Isso
permitiu saltar de 1038 contratos de crédito em 1938
para mais de 200 mil em 1964. O crédito rural no Brasil
foi um importante apoio para a modernização da agricultura. Depois de 20 anos de intensos subsídios, a crise
da dívida externa brasileira e da baixa oferta de crédito
desnudou uma realidade de uma agricultura extremamente dependente de subsídios externos e governamen-

42

Cláudio Risson; Egon Gabriel Júnior; Jandir Pauli

tais, com necessidade de investimento constante e massivo em maquinização e sensivelmente transformada no
que tange à utilização de saber e tecnologia no processo
de produção.
Da mesma forma, a política estatal de garantia do
preço mínimo tornou-se praticamente insustentável pelas dificuldades do governo em garantir a equalização
dos preços em um cenário desigual em termos de concorrência internacional, acompanhados pelas dificuldades
de utilização tecnológica e pelas altas taxas de subsídio
norte-americano e em países da Europa.
Além da política de preço mínimo e do crédito, a
assistência técnica oficial (EMBRAPA, EMATER e outros centros de pesquisa) desempenhou um papel preponderante para a hegemonia do agronegócio e do modelo agrícola agroexportador. Desde a sua fundação, um
considerável volume de recursos públicos foi investido
para a produção de tecnologias e metodologias de difusão do modelo da Revolução Verde.
2.3. A CRESOL, o crédito e o desenvolvimento
A categoria “agricultura familiar” é uma construção histórica, que caracteriza uma “opção” política, mas
que foi importante para determinar o conjunto das diferenças entre os diversos movimentos da agricultura, ou
do meio rural. Além disso, dentro da agricultura familiar, não há uma homogeneidade no sentido conceitual,
mas sim vários setores, principalmente na sua integração com o mercado; isto é, se esse ator social pode ser
caracterizado a partir de uma racionalidade tipicamente capitalista. A questão que se coloca é como pensar
o agricultor familiar com as questões da qualidade de
vida e dos princípios de não mercado, relacionando-o ao
mesmo tempo com o mercado.
Para ilustrar essa problemática, remetemo-nos ao
modelo analítico desenvolvido por Karl Polany (18861964) na obra A grande transformação. Nessa obra, Po-
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lany faz uma importante análise dos princípios de organização econômica, destacando que a economia não pode
ser resumida ao princípio mercantil, tal como a percebemos hoje. Embora em nossos dias o “comportamento
mercantil” seja hegemônico e tenha atingido esse feito
a partir das transformações que instalaram o capitalismo moderno, ainda nos séculos XV e XVI, há indícios
históricos de que a organização econômica da sociedade
comporte, se bem que marginalmente, outros princípios
econômicos: a reciprocidade, a redistribuição e a domesticidade. Na argumentação de Polany (2000, p. 62-90),
estes princípios, às vezes, concorrem entre si e outras
vezes se complementam. Se analisarmos os quatro princípios, perceberemos essa complementaridade na formação do sistema econômico. Economia de mercado significa um sistema autorregulável de mercados em que toda
a produção é para a venda nesse mercado, e o ganho
monetário – finalidade última do sistema – surge da relação comercial. Por outro lado, a redistribuição parte
da contribuição dos membros de determinada sociedade
para que a produção seja armazenada e administrada
para a redistribuição por uma institucional central – geralmente o Estado – que tem a tarefa de zelar pelo provimento dos recursos para o bom funcionamento do grupo. A reciprocidade, também considerada economia da
dádiva, em que as transformações são indissociadas das
relações humanas, está orientada pelo padrão institucional da simetria na provisão da subsistência familiar
e do grupo social. Nesse caso, o sistema econômico tem
mera função de organização social. Por fim, a domesticidade consiste na produção para o autoconsumo: daí o
conceito de economia como “gestão da casa”. Sua pretensão é prover o consumo doméstico em unidades autossuficientes, vedando o lucro ou a apropriação individual da
produção para que ela fique inteiramente disponível ao
consumo das unidades.
Para a CRESOL, esse debate conceitual coloca al-
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gumas questões que devem ser pautadas: o agricultor
familiar é uma agente do modo de produção capitalista?;
ele se relaciona com o mercado?; a que tipos de mercado os agricultores familiares possuem acesso?; será que
a educação é instrumento suficiente para possibilitar a
permanência dos jovens na agricultura?; qual é o papel
das instituições sociais que trabalham com a agricultura familiar nos últimos tempos?.
O debate sobre essas questões deve ser permanente na estratégia de atuação da CRESOL e ainda balizado por alguns pressupostos. O primeiro deles é a significação do repasse do crédito ao agricultor familiar e o seu
impacto no desenvolvimento, tendo claro que modelo de
desenvolvimento e de agricultura familiar a CRESOL
incentiva. Em segundo lugar, é fundamental preservar
a autonomia política e econômica do agricultor familiar,
criando condições para que o crédito contribua para a
crescente autonomia dos agricultores familiares, de
modo a romper a dependência destes em relação à política pública.
Já são conhecidas as diversas bibliografias que
sistematizam a experiência brasileira de estruturação de um crédito público orientado para a agricultura familiar: o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF). Fruto da pressão de
movimentos sociais, o programa foi oficialmente instituído em 1996 para impulsionar o modelo familiar de
produção agrícola, sobretudo da pequena propriedade, e
trouxe inúmeros avanços por incluir a agricultura familiar na política pública. Além disso, passados 12 anos da
vigência do programa, é visível a sua importância para a
diminuição do êxodo rural e a disponibilização de instrumentos para alavancar um papel protagonista por parte
do Agricultor Familiar. No entanto, o PRONAF não foi
criado para ser uma política de desenvolvimento rural,
mas uma política pública de apoio à produção. Ele pode
ser remodelado para contribuir no desenvolvimento ru-
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ral sustentável? Como a CRESOL percebe esse debate?

Por fim, a estratégia da CRESOL precisa dialogar
com o tema da Agroecologia e sua interface com a agricultura familiar, isto é, como ele pode ser incorporado
ao modo de vida e ao enquadramento produtivo da categoria “agricultor familiar”. Nesse sentido, é importante
definir se a agroecologia pode ser, além de um modo de
vida que preserva a autonomia dos agricultores familiares, uma estratégia de relação com o mercado que
diminua dependências em relação à política pública e
com os insumos fornecidos pelas grandes empresas do
agronegócio.

3 O cooperativismo de crédito e a localização
estratégica da CRESOL
3.1. Entre a História e a Utopia...
Uma interessante variável para compreensão do
surgimento do cooperativismo é a disputa entre duas
variantes axiológicas que orientaram as teorias capitalistas e do socialismo desde a modernidade: de um lado,
o individualismo com a perspectiva de emancipação,
traduzido especialmente na edificação do paradigma
moderno; e do outro, o coletivismo que se estruturou
pela reação à dicotomia indivíduo-sociedade no campo
econômico e que marca profundamente a vida social. A
modernidade apresentou a economia como espaço de realização de desejos individuais, enquanto o cooperativismo procurou afirmar toda lógica de associativismo como
espaço de realização humana. Seu fundo político-ideológico está nessa contestação dos marcos da economia capitalista, e sua perspectiva mais geral como alternativa
de sociabilidade está calcada na ideia de solidariedade,
procurando romper com o individualismo econômico e
instaurando a solidariedade como condição de reingresso na dinâmica social.
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Nesse caso, a economia é sempre um exercício coletivo voltado à promoção das condições de subsistência
e de provisão das condições materiais para o exercício
da cidadania. No entanto, a substituição do coletivismo
e da cooperação pelo individualismo marcará a grande
tensão da modernidade e irá se desenvolver de forma
gradativa por meio de várias revoluções. A primeira
delas trata-se da revolução propriamente econômica
em que os indivíduos se separaram da economia familiar para desenvolver a atividade econômica de forma
independente, quando os camponeses se libertam das
formas coletivas do modo de produção feudal. A organização feudal impedia os trabalhadores de ter acesso
à propriedade da terra, caracterizando uma dependência aos senhores feudais. A modernidade inaugurou o
direito dos indivíduos à propriedade e ao livre comércio.
Paralelamente a essa revolução no campo jurídico, uma
profunda revolução aconteceu no campo intelectual,
com a inauguração do subjetivismo moderno, que, com
a ideia de racionalização do mundo, permitiu o desenvolvimento da ciência como desmistificadora do mundo
natural. Essa compreensão de ciência forneceu a base
para uma revolução no campo espiritual com a Reforma
Protestante, que possibilitou uma importante conquista
da era individualista: a liberdade de consciência religiosa. Outra revolução que merece destaque é a revolução
no campo político, que fez surgir a democracia moderna,
a qual, por sua vez, proporcionou a conquista da liberdade pessoal e dos direitos civis individuais. Por fim, temse a Revolução Industrial que, com o apoio da economia
política, fundamentou a competição e a implementação
do trabalho assalariado, estruturado sob a divisão do
trabalho. Dessa maneira, a modernidade efetivou o individualismo fundamentado no homo-econômicus, que
participa da economia de forma individual e autônoma,
estabelecendo a concorrência com os outros como lei
para a sobrevivência social.
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Assim, o projeto moderno, forjado por meio de inúmeras revoluções, é caracterizado pela disputa entre
duas racionalidades de paradigma: de um lado, o individualismo e, do outro, o coletivismo como fundamento da
organização social. A crítica ao individualismo moderno
é um elemento fundante do cooperativismo alternativo.
Essa ideia fecunda todo o movimento contestatório desse
paradigma e estará presente nas doutrinas dos teóricos
que antecederam o recente conceito de cooperativismo
alternativo.
3.2 Antecedentes intelectuais do cooperativismo
A vertente teórica do cooperativismo está estreitamente vinculada ao desejo de uma transformação estrutural da sociedade a partir das ideias da coletividade
e da cooperação. O desejo de transformação não é algo
recente, mas perpassa a história humana, produzindo
revoluções; criando líderes, mártires; alterando as configurações sociais e nutrindo a ação de homens e mulheres na marcha pela construção de um mundo mais
justo. É possível distinguir os acontecimentos que são
resultados de doutrinas que procuraram convencer toda
uma sociedade de que era preciso abandonar aquele modelo de organização em prol de algo substancialmente
novo, seguindo o ideário da igualdade, da justiça e da
solidariedade.
Nesse sentido, destacamos, inicialmente, a contribuição de Thomas More, que lançou as bases para o conceito moderno de utopia; em seguida, a dos socialistas
utópicos, em especial Saint-Simon, Proudhon, Owen e
Fourier; bem como a crítica de Marx e Engels a esses
pensadores. Thomas More (1477-1535) pode ser considerado pai da utopia moderna e o primeiro a desenvolver
um sistema social com base na igualdade e no fim da
propriedade privada, através de fina ironia e crítica ácida às instituições sociais da sua época e ao sistema feudal inglês que já começara a sofrer as primeiras trans-
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formações modernas. Na obra Utopia, de 1516, criou
uma ilha imaginária onde o desejo da sociedade justa
e igualitária seria realidade. O cerne da obra de More é
a crítica às injustiças que os nobres cometiam contra o
povo, fazendo crescer a miséria e os problemas sociais,
como a mendicidade, os roubos e os assassinatos. Para
tanto, criou uma sociedade imaginária, localizada numa
ilha. Descreveu, minuciosamente, a organização da nova
sociedade: sem trabalho assalariado, sem vassalagem e
sem exploração. O Estado era o justo administrador da
economia: sem gastos supérfluos com a ostentação e os
luxos excessivos da nobreza. A ilha de More realmente nunca existiu, mas no final da obra ele afirma que
“há, na república de Utopia, muitas coisas que desejaria
para os nossos países, considerando-se ainda que a minha expectativa vai além da esperança de o conseguir”
(MORE, 2004, p. 113). Essa afirmação indica o afastamento de qualquer perspectiva “romântica” de utilização da expressão utopia, na medida em que indica uma
necessidade factual para suas imaginações.
A obra de More, embora seja referência por lançar
a ideia de utopia e sua utilização no sentido etimológico
do termo4, tornou-se referência direta e indireta para as
teorias coletivistas que a sucederam. A diferença é que
as teorias modernas posteriores a More fecundaram a
utopia com a tecnologia moderna, isto é, embora a sociedade solidária seja um projeto do porvir, é preciso iniciar a obra com as ferramentas disponíveis no contexto
social, transpassando a utopia com consequências práticas e imediatas. De 1516 até nossos dias, muitas perspectivas utópicas surgiram, mas iremos nos ater às vertentes teóricas do cooperativismo, que são oriundas das
teorias igualitárias de transformação social com base na
transformação das relações de produção. Assim, concor4 Como indica a própria expressão – U, em grego, significa não, e topia, também
em grego, significa lugar –, a Utopia é um não lugar, um lugar que não é esse aqui,
em que estamos agora, algo sem incidência no espaço e no tempo.
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damos com Singer (1998), segundo o qual as teorias do
cooperativismo têm origem no socialismo e todos os seus
teóricos inspiram-se não apenas no socialismo “científico” de Marx, mas também nas formulações e doutrinas
de pensadores como Proudhon, Saint-Simon, Fourier e
Owen5.
Foi nesse sentido que Proudhon (1809-1865) propôs o mutualismo como princípio de organização social,
conservando a liberdade e a autonomia no seio da organização econômica. Em seu livro O que é a propriedade (1840), afirmava que a propriedade privada era
um roubo, e passou a defender a proposta da autogestão
dos empreendimentos pelos trabalhadores como alternativa às contradições do capitalismo. Contemporâneo
de Karl Marx, publicou, em 1846, a obra Filosofia da miséria, onde procurou justificar o que ele compreendia por
transformação social, que não coincidia com as ideias
de Marx. Pouco antes da sua morte, na obra Da capacidade política das classes operárias (1965), Proudhon
ocupou-se do problema da centralização no comunismo,
manifestando reservas para com o estabelecimento da
“Associação” como panaceia universal, fixada pelo Estado para a solução dos males sociais. Afastou, também,
a ideia da coação estatal ou perda da liberdade e da autonomia individual. Temia a proliferação de “egoísmos
coletivos” e posicionou-se “contra o associativismo monopolista e a favor de um associativismo mutualista”.
(BUBER, 1971, p. 50-51)
O pensamento de Saint-Simon (1760-1825) foi resultado da Revolução Francesa e do iluminismo moder5 Também chamadas de “ideias socialistas”, fundamentavam um regime de
igualdade na distribuição das riquezas e sem exploração do trabalho. Esses
pensadores procuraram fundamentar formas associativas alternativas ao modelo capitalista de produção, e suas teses orientaram o surgimento de diversas experiências cooperativas que procuravam abandonar a receita liberalindividualizante de organização da produção. Saint Simon é considerado o
fundador do socialismo, Owen foi o criador das primeiras sociedades cooperativas e Proudhon, do sistema mutualista.
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no, quando a indústria dava seus primeiros passos na
França. Seu pensamento problematiza o antagonismo
social entre os trabalhadores e os ociosos. Trabalhadores
eram os operários assalariados, banqueiros, fabricantes
e comerciantes, ao passo que os ociosos correspondiam
aos antigos privilegiados da corte, aos descamisados e
aos que viviam de pequenas rendas que não intervinham
na economia. Partindo da compreensão da importância
do trabalho, Saint-Simon considerou os trabalhadores
como os verdadeiros artífices da construção das sociedades modernas e provedores de toda a organização social.
Essas ideias estão na sua obra intitulada Cartas de um
habitante de Genebra a seus contemporâneos (1802). A
superação desse antagonismo aconteceria por meio de
uma nova religião, chamada de “novo cristianismo”, que,
somada a uma racionalidade humanista, reestruturaria
a indústria pela ciência, inserindo na racionalidade econômica os ideais da justiça e da igualdade.
Fourier (1772-1837) pôs a nu a miséria do mundo
burguês e satirizou a fraseologia dos teóricos burgueses
que prometiam felicidade. Segundo Engels, sua maior
contribuição foi a análise histórica, na qual afirmava
que a História se havia desenvolvido em quatro fases:
selvagismo, barbárie, patriarcado, culminando na civilização (sociedade burguesa), que é o refinamento
hipócrita da selvageria primitiva. A História seria um
círculo vicioso, expresso na pauperização da classe trabalhadora, no trabalho prolongado pelas altas jornadas
trabalhistas e na dominação masculina. Sua proposta é
uma nova sociedade baseada em “falanstérios”, também
denominados “falanges”. Embora nunca tenham conseguido implementar suas ideias, os falanstérios foram
caracterizados por Fourier como comunidades autogeridas por trabalhadores que produziriam para um fundo
comum, e a distribuição das riquezas seria dada pelo
trabalho empreendido por todos os membros desse empreendimento.
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No mesmo período em que a França viu surgir seus
primeiros teóricos da transformação social, surgiu, na
Inglaterra, um filantropo chamado Robert Owen (17711858)6, que ficou famoso pela capacidade de conversão
de benefícios aos trabalhadores em aumento dos lucros
das suas empresas. No entanto, Owen não se limitou à
caridade para com os seus funcionários: passou a defender a ideia de que “as bases para uma reconstrução social estavam fadadas a trabalhar em prol do bem-estar
coletivo, como propriedade coletiva de todos os membros
da sociedade” (ENGELS, 1989, p. 42), pois os operários
seriam os que efetivamente produzem a riqueza. Esse
“comunismo oweniano” é resultado de cálculos práticos para reestruturação da sociedade, devido ao estágio
avançado em que se encontrava a Inglaterra quanto à
Revolução Industrial. Segundo Owen, a transição para
a nova sociedade seria mediada por cooperativas de consumo e produção e por mercados operários que trocavam
produtos por trabalho. No entanto, a passagem da sua
filantropia para o comunismo custou-lhe o isolamento: a
imprensa passou a ignorá-lo. A isso se somaram as fracassadas experiências nos Estados Unidos, onde havia
aplicado sua fortuna. Seus esforços, porém, resultaram
em importantes conquistas para a classe trabalhadora
na Inglaterra, tais como a lei de 1819, que limitou o trabalho de mulheres e crianças nas fábricas. Além disso,
foi Owen quem presidiu o congresso que reuniu as várias trade-unions em uma organização sindical única.

Paralelamente ao surgimento do cooperativismo
contestatório ao individualismo e calcado no objetivo social
da economia, a trajetória cooperativista possui, também,
um forte vínculo com a perspectiva de sobrevivência econômica dentro do sistema econômico, sem procurar rom6 Aplicou essa teoria em sua fábrica de fios de algodão, localizada em Manchester. De 1800 a 1829, dirigiu a New Lanark na Escócia (empresa da qual era
sócio-gerente), que cresceu a ponto de empregar 2500 trabalhadores, mesmo
implementando jornadas de trabalho inferiores à média, criando creches para
as crianças etc.
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per com a estrutura do capitalismo. Essa vertente parece
estar claramente presente nos considerados “pioneiros”
do cooperativismo moderno: os tecelões cooperativistas de
Rochadalle, na Inglaterra, que no ano de 1844 fundaram
uma cooperativa de consumidores com o desejo básico de
suprir suas necessidades de sobrevivência dentro do sistema industrial, onde atuavam como assalariados. Assim,
essa experiência de articulação pragmática para sobrevivência econômica fez emergir uma nova linha de percepção
do cooperativismo e que vai influenciar profundamente a
“organização” do tema no Brasil, tanto do ponto de vista
político como formal.
3.3 O cooperativismo brasileiro
Para compreender a história do cooperativismo
brasileiro é mister investigar duas variáveis: 1) a que
indica que tanto o modelo Utopista – isto é, contestatório do sistema econômico hegemônico, aqui denominado
“Cooperativismo Alternativo” – quanto o modelo de Rochdalle – que se desenvolveu sob uma certa tutela do
capitalismo moderno – travaram uma “disputa de racionalidade” seja no campo da sociedade seja no do Estado
brasileiro; 2) a que evidencia que o contexto dessa disputa é fortemente marcado por um Estado paternalista,
controlador e centralizador das ações civis. Esse modelo
estatal tutelou o movimento cooperativista e o institucionalizou para possibilitar um maior controle e dependência. Nesse sentido, o decreto 22.239, de 1932, foi a
primeira lei específica de jurisdição do cooperativismo.
Os princípios dessa lei estão fortemente influenciados
pela experiência de Rochdalle.
Além disso, há indícios de que outras ações governamentais contribuíram para uma espécie de secundarização do
cooperativismo (mesmo o oficial) como ação estratégica para
o desenvolvimento brasileiro. Um dos acontecimentos importantes para isso foi a promulgação da CLT, que, no contexto
do Estado de Bem-Estar Social da e industrialização brasilei-
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ra, atraiu os trabalhadores, formalizando-os em uma estrutura de capital-trabalho e deslocando o cooperativismo para a
periferia e para o meio rural brasileiro. Em outras palavras, a
este novo marco regulatório definiu o destino do trabalhador
brasileiro: o de ser empregado. Nesse sentido, o governo de
Getúlio Vargas (1930-45) foi paternalista e fascista. O fascismo traz, na sua estrutura teórica, o controle do Estado sobre
a população. Getúlio assimila, de certa forma, essa ideia do
fascismo adicionando a ideia de “pai dos pobres”, e embora
volte em 1950 com uma política nacionalista, abandonando o
Fascismo e o Populismo, seu governo cria as condições, sedimentadas pelo governo de Juscelino Kubitschek, para a entrada do capital estrangeiro no Brasil e sua industrialização
a partir do modelo capitalista internacional.
A partir dessa breve contextualização histórica, é
possível estabelecer as bases para a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), criada em
1969 pelo Governo Militar. Dessa forma, o Estado brasileiro incentiva o surgimento de cooperativas rurais com
vistas à incorporação do Brasil no capitalismo mundial
a partir da sua vocação agrícola.
A primeira lei significativa de regulamentação
do cooperativismo brasileiro é a Lei n. 5.7647, de 16 de
dezembro de 1971. Uma das principais características
dessa lei foi a possibilidade de “unificação” de todo movimento cooperativista em torno da representação da
OCB. Essa ação fortaleceu o cooperativismo oficial, porque permitiu o repasse de recursos estatais para a consolidação dessas cooperativas e marcou o isolamento do
cooperativismo alternativo em franca expansão no Brasil pelo apoio de partidos de esquerda, de movimentos
sociais e do próprio governo de João Goulart (1963).
O resultado prático dessa incursão estatal sobre o
7 O artigo 3º. da Lei 5.764/71 evoca que considera-se cooperativa quando “celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem objetividade de lucro”.
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movimento cooperativista brasileiro é a conversão – ou
tentativa de – das experiências existentes de vivência
democrática, a divisão dos lucros e a definição coletiva
de objetivos com a imitação de um modelo empresarial
que reproduzia, mesmo no campo, uma lógica de divisão
do trabalho e apropriação dos lucros por parte das cooperativas. Os anos 1980 representaram o apoio desse
modelo em meio à franca expansão do ciclo da soja e ao
pacote tecnológico da Revolução Verde.
Um fato relevante acontece na década de 1990,
quando são criados a Secretaria Nacional do Cooperativismo (Senacoop), para substituir o INCRA nas funções
de controle do Cooperativismo, e o Conselho Nacional do
Cooperativismo (CNC), que passou a atuar no fomento ao
cooperativismo. No entanto, as intempéries políticas brasileiras e o cenário internacional desfavorável à agricultura,
em virtude da abertura do mercado, obrigaram o setor a
buscar novos mecanismos para sua expansão, isto é, a tornar o cooperativismo um setor competitivo na economia de
mercado. Para isso, o governo condicionou o recebimento de
recursos públicos por parte das cooperativas à apresentação de um plano de reestruturação gerencial, tornando-as
“sustentáveis”. Assim, em 1998, o governo editou a Medida
Provisória 1.715, que criou o Programa de Revitalização
das Cooperativas Agropecuárias (Recoop) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). O
efeito dessa medida provisória foi a diminuição da participação dos associados e a criação de grandes “empresas”
cooperativas que se apoiaram no modelo de “integração”
para ampliar seus lucros.
3.3.1 O cooperativismo de crédito no Brasil
No início do século, a economia, em especial a rural, não era financeirizada, mas estruturada com base
nas trocas. Já em 1902, porém, o Pe. Jesuíta Theodor
Amstad, com ideias humanistas e conhecedor do modelo
cooperativista de Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-
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1888), introduziu um modelo de cooperativismo de
crédito para agricultores familiares do interior do Rio
Grande do Sul que depositavam seus recursos permitindo uma correção monetária que constituía sobras para
enfrentar as dificuldades.
Outra experiência marcante para o cooperativismo de crédito no Brasil foi a incorporação das noções do
italiano Luigi Luzzati (1841-1927), que, no final dos anos
1920, incorporou a ideia de pequenas taxas de adesão
(cotas-parte), que impulsionavam a formação do crédito
cooperativista. A partir de então, o Brasil conhece uma
franca expansão do cooperativismo de crédito. Estimase que entre os anos 1930 e 1950 surgiram mais de 1.200
novas cooperativas.
A terceira e última experiência internacional que
influenciou o cooperativismo de crédito brasileiro foi
conhecida no final dos anos 1950. Trata-se do modelo
introduzido pelo canadense Alphonse Desjardins (18541920), que criou as Caixas Populares, com o intuito de
popularizar o sistema solidário de crédito cooperativo.

No entanto, o movimento cooperativista de crédito sofreu uma forte retração nos anos 1960, quando
o governo militar incentivou a criação de cooperativas
de produção e atuou paralelamente no fortalecimento
do sistema bancário, tornando o Banco do Brasil o principal mediador do crédito rural brasileiro. Somente no
final dos anos 1970 começam a ressurgir cooperativas
de crédito que visavam, basicamente, a consolidar-se em
espaços onde o Banco do Brasil não atuava.
É nesse contexto que surge a CRESOL. Sua estruturação está fortemente associada a duas ideias: de
um lado, a contraposição a uma lógica excludente no
acesso ao crédito por parte dos agricultores familiares;
e, de outro lado, uma forte proposição como alternativa
de sociabilidade, na medida em que coloca no norte da
sua atuação a contribuição em processos de desenvolvimento rural sustentável. De fato, isso está expresso na
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sua concepção, quando afirma que:
o Sistema CRESOL é uma rede de cooperativas de
crédito rural com interação solidária que busca promover a inclusão social de agricultoras e agricultores
familiares, ao facilitar o acesso a produtos e serviços
financeiros. Foi criado com a missão de atuar no fortalecimento e estímulo da interação solidária entre
estes agricultores e suas organizações, por meio do
crédito e da apropriação de conhecimento, visando o
[sic] desenvolvimento local com sustentabilidade. 8

Além disso, seus princípios norteadores propõem
a interação solidária dos agricultores, a democratização e profissionalização do crédito, a direção e gestão
dos próprios agricultores, a transparência, a descentralização das decisões e o crescimento horizontal da
rede de cooperativas. Princípios que buscam a ampliação do acesso a serviços financeiros, a transparência e honestidade na gestão, além de buscar contribuir para o desenvolvimento socialmente justo e
não degradante.9

4 Os desafios na gestão da CRESOL
Diante do exposto, a CRESOL depara-se com algumas questões cruciais na definição do plano de ação
estratégia. A primeira delas é a relação do cooperativismo de crédito com o sistema financeiro. O caráter inclusivo do cooperativismo de crédito é um dos principais
sustentáculos do Sistema, por ser um modelo que oportuniza o acesso ao crédito a uma parcela da população
excluída do sistema financeiro/bancário. Esse aspecto
deve ser amplificado na sistematização da experiência
do cooperativismo de crédito, por levar em consideração
a dimensão solidária no acesso a recursos financeiros,
8 Texto extraído, na íntegra, do site da CRESOL. Disponível em: <www.cresol.
com.br>. Acesso em: 17 mar. 2007.
9 Idem.
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proporcionando uma ação horizontal entre as instituições concedentes de crédito e os tomadores. Ainda nesse
ponto, é importante frisar que a lógica convencional de
acesso ao crédito é substancialmente verticalizada e condiciona à instituição financeira a definição dos critérios
de acesso, o que impõe uma lógica excludente. Articular
cooperação, crédito e agricultura familiar não é tarefa
simples, porque implica no acesso a recursos do sistema
financeiro nacional, que, historicamente, estiveram direcionados ao desmantelamento da categoria “agricultor
familiar” e que não procuraram promover uma cultura
de solidariedade.
O segundo aspecto importante na definição da estratégia da CRESOL é a dimensão socioeconômica da sua
atuação. A intermediação do crédito feita pela CRESOL
propõe a intervenção em processos de desenvolvimento
rural sustentável e solidário. Na prática, o crédito implica no fortalecimento de determinado modelo de desenvolvimento. Essa definição apresenta algumas dificuldades de análise, uma vez que é preciso definir, com certa
precisão, as qualidades do conceito de desenvolvimento.
Em uma primeira aproximação, parece ser visível o esforço da instituição no sentido de intervir em processos
de desenvolvimento socialmente justo com acesso universal ao crédito, promovendo relações sociais baseadas
na solidariedade. A segunda inclinação do conceito de
desenvolvimento faz referência à viabilidade econômica
dos beneficiários do crédito, isto é, o desenvolvimento
infere em produção de riqueza e melhoria nas condições
materiais da vida dos agricultores familiares. Por fim,
o conceito de desenvolvimento rural sustentável propõe
uma nova relação com o meio ambiente físico onde o crédito é aplicado, criando as condições de sustentabilidade
e preservação dos ecossistemas para as gerações futuras
a partir dos princípios da não intervenção, da preservação e da recuperação dos recursos naturais.
Esses critérios de análise do desenvolvimento podem
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ser úteis na identificação do impacto do crédito que o sistema CRESOL gerencia, na viabilização de um modelo de
desenvolvimento, indicando em que medida as ações corroboram os pilares sociais, econômicos e ambientais que
estão no bojo da concepção de desenvolvimento.
Um terceiro aspecto relevante na definição da
estratégia de atuação da CRESOL é a relação com o
Estado e sua participação na execução e proposição de
políticas públicas. Nesse ponto, é salutar apresentar a
atual concepção de Estado que o sistema propõe, como
se relaciona com os mecanismos de regulação estatais,
como percebe a orientação das políticas públicas e, ainda, como participa da sua formulação, principalmente
nas áreas da comercialização, da agricultura familiar,
da cooperação econômica, da saúde, da educação e do
conhecimento científico.
Por fim, um plano de ação estratégica está substancialmente estruturado na gestão interna e nas relações
institucionais que a CRESOL prioriza. Toda a estrutura
político-organizativa visa à promoção de uma cultura de
solidariedade a partir da prática cooperativista. Resta
estabelecer em que condições esse plano se desenvolve
e quais as ferramentas disponíveis para implementar
tal estratégia. Na prática, significa a identificação dos
aspectos basilares que garantem a democracia interna,
a transparência, a autonomia e a solidariedade na gestão institucional do Sistema CRESOL na perspectiva do
desenvolvimento sustentável.
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Elementos para a Discussão
de um Projeto Sustentável
para a Agricultura Familiar
Jose Miguel Pretto

*

Introdução
Há mais de dez anos a agricultura familiar brasileira
(AF) vivencia uma experiência ímpar: desde 1995, com a criação do Pronaf, uma série de instrumentos de política pública
têm sido criados e/ou aperfeiçoados, o que torna possível afirmar que se tem, hoje,a melhor política de apoio à agricultura
familiar em andamento em países “fora do primeiro mundo”.
Mas, apesar dos inegáveis avanços e do empoderamento resultante dessa política de fortalecimento da
AF, ainda existe muito por fazer, particularmente no
que diz respeito às relações com o mercado.

Por incrível que pareça, as organizações econômicas
autodenominadas “da agricultura familiar” (associações e
cooperativas de produção e de crédito rural) ainda fazem
muito o que se convencionou qualificar como “mais do
mesmo”. A imensa maioria dessas cooperativas não tem
* Engenheiro agrônomo, Mestre em Desenvolvimento Rural.
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marca comercial própria e está cada vez mais afastada de
uma relação direta com os consumidores. Mesmo quando
possuem marca comercial, a maior parte de suas receitas
continua tendo origem na comercialização de produtos a
granel para terceiros. Continuam a produzir produtos “comuns”, as commodities, praticando cada vez menos a agricultura alternativa e a comercialização direta.
Pode-se dizer que isso é um contrassenso, principalmente se considerarmos que essas organizações foram criadas a partir de um discurso que concentrava
suas posições tanto na agricultura alternativa como na
comercialização direta dos seus produtos.
Ressalte-se que o objetivo deste documento não é o
de sugerir a retomada pura e simples de antigas bandeiras,
como, por exemplo, a comercialização direta de produtos,
muito embora esta modalidade de comercialização ainda
possa cumprir papel relevante em uma estratégia mais geral. Pelo contrário, o objetivo é apresentar elementos que
possibilitem uma aproximação com o tema do bem estar e
da qualidade de vida dos agricultores familiares, da sustentabilidade da AF e de suas organizações econômicas,
sempre procurando perceber qual o papel da agricultura
familiar na cena socioeconômica do Brasil.
Para atingir tal objetivo, o texto está dividido em
três partes. A primeira aborda as grandes modificações
ocorridas na agricultura durante o século XX, seguindo
até meados da década de 1980, quando o modelo de financiamento da agricultura brasileira foi praticamente
desmontado. A segunda enfoca o período atual, partindo
da criação do Programa Nacional para o Fortalecimento da Agricultura Familiar, em 1996, chega aos dias de
hoje e procura problematizar a situação da agricultura
familiar e de suas organizações produtivas, particularmente no que diz respeito à sua inserção em mercados
consumidores.
A terceira e última parte apresenta possíveis caminhos e soluções para os problemas hoje enfrentados
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pela agricultura familiar e suas organizações.

I - As grandes modificações ocorridas na
agricultura contemporânea
No início do século XX, ocorreram duas grandes modificações na estrutura produtiva da agricultura: o apropriacionismo
e o substitucionismo, assim conceituados por Goodman, Sorj e
Wilkinson na obra Da lavoura às biotecnologias (1990).
O apropriacionismo – no início do século XX, tanto
o comércio como a indústria já haviam sido submetidos ao
domínio do capitalismo, mas a agricultura ainda restava
sob controle dos agricultores, e o tempo das atividades agrícolas ainda era determinado somente pelas forças da natureza. As sementes eram produzidas pelos agricultores, a
adubação era orgânica, a rotação de culturas e o pousio das
áreas cultivadas era realizada, para evitar o esgotamento
das lavouras. A agricultura era pouco ou nada mecanizada
e dependia de muita mão de obra para ser realizada.

Nos primeiros anos do século XX, algumas estações
experimentais dos EUA conseguiram produzir sementes
híbridas de milho. Essas sementes permitiam plantar, realizar tratos culturais e colheitas em tempos determinados, o que não acontecia até então. Ainda que o plantio
fosse realizado quase ao mesmo tempo – ele era pouco ou
nada mecanizado –, o desenvolvimento das plantas não
era uniforme, o que fazia com que todos os outros tempos
fossem diferentes, inclusive o da colheita. Isso não justificava, nem permitia, investimentos em mecanização.
Assim, a produção de sementes híbridas possibilitou o
início de um processo de mecanização e impulsionou a indústria agrícola – máquinas e implementos, adubos químicos e
pesticidas começaram a ser introduzidos nas atividades cotidianas das lavouras, ao mesmo tempo em que ocorria intensa
liberação de mão de obra nas atividades agrícolas.
Finalmente, as grandes empresas capitalistas começa-
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vam a ter controle sobre boa parte dos processos da agricultura.
Nos dias de hoje, estamos assistindo a mais um
forte avanço do apropriacionismo sobre a renda dos agricultores, como o advento dos organismos geneticamente
modificados. A semente Roundup Ready é comprada da
Monsanto, que vende, também, o Roundup para fazer a
capina química. A Monsanto apropria-se, assim, de atribuições que cabiam aos agricultores, como a produção de
sementes e a limpeza das lavouras, e cobra por isso.
Nesse mesmo período, tomou corpo um processo
denominado substitucionismo, em cuja origem estava o
alto preço da manteiga. Sobre isso, cabe dizer que sempre que o preço de um produto permanece alto por um
certo tempo, passa a justificar a busca de substitutos
mais em conta, como ocorreu com o petróleo, cujo elevado valor acabou por justificar os investimentos em substitutos, como o biodiesel e o etanol.
A margarina – ou halvarina – já existia: fora criada na França, no século anterior, em decorrência de
uma encomenda governamental que tinha como objetivo
fornecer aos soldados um produto similar à manteiga,
porém mais barato e mais fácil de conservar.
Nos EUA, o preço da manteiga começava a estimular a especulação sobre as possibilidades de produtos
que pudessem vir a funcionar como seus substitutos.
Os avanços da indústria química permitiram o sucesso da produção industrial de halvarina, dando início a um processo de substituição que perdura até hoje. Produtos naturais, como a manteiga, a
gelatina, os sucos, os tecidos (lã, algodão, couro, linho) e os corantes
de tecidos passaram a ter substitutos sintéticos, como a margarina,
os banlons, os nylons, as lycras, os kurvins, os sucos artificiais e refrigerantes, somente para citar alguns produtos.
Tudo isso levou a uma diminuição da renda dos agricultores. O apropriacionismo não reduziu a renda gerada na
agricultura, mas sim a parte da renda que cabia aos agricultores, que passou a ser destinada a outros setores da econo-
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mia. Já o substitucionismo teve um efeito diferente: permitiu
produzir uma bebida de laranja sem laranja, uma manteiga
sem leite, uma roupa sem algodão, lã, couro ou qualquer outro tecido “plantado ou criado”. Deslocou-se, portanto, a renda
de um estabelecimento rural para um pavilhão industrial.
Depois da Segunda Grande Guerra, houve outro grande
momento da agricultura no mundo - a Revolução Verde. Todo
o esforço de guerra para produzir armas e bombas resultou em
um parque industrial que ficaria ocioso no pós-guerra.
Parte dessa ociosidade começou a ser destinada à
agricultura, para a produção de adubos, herbicidas, inseticidas, fungicidas e todos os tipos de insumos químicos.

No início da década de 1960, variedades anãs de
trigo resistentes à ferrugem foram semeadas pela primeira vez nos EUA, resultado de esforços de uma equipe de pesquisadores capitaneados por Norman Borlaug.
Borlaug foi o principal ideólogo da Revolução Verde, o
que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz em 1970.
No Brasil, o início da Revolução Verde ocorreu por volta
de 1965, alavancado por um volume descomunal de recursos
que passaram a ser destinados ao financiamento da agricultura,
através do recém criado Sistema Nacional de Crédito Rural.
Entre 1970 e 1980, ocorreu o auge do período de expansão
do crédito rural no Brasil. Somente em 1979 foram emprestados
o equivalente a 35 bilhões de dólares10 Para que se tenha uma
idéia do que isto significa, a agricultura de então produzia menos da metade do que produz hoje. Além disso, na maior parte
das vezes durante o período 1965/1986 os financiamentos foram
concedidos com taxas de juros reais negativas.
Produção agrícola brasileira em milhões de toneladas
1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2004

16,99 23,09 27,33 38,28 50,15 56,46 54,23 77,93 81,18 115,42

10 O Plano Safra 2007/2008 disponibilizou cerca de 70 bilhões de reais para a
agricultura brasileira, o equivalente a cerca de 35 bilhões de dólares.
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Nesse período, existia, no Banco Central do Brasil, um mecanismo denominado conta movimento, que
possibilitava ao Banco do Brasil atuar como autoridade monetária, emitindo moeda. Desse modo, o BB tinha
total autonomia para determinar o quanto iria gastar
para financiar a agricultura, sem necessitar de permissão do Tesouro Nacional, que só recebia a conta.
No entanto, mesmo com o enorme volume de recursos destinados ao crédito rural naquele período, os
pequenos agricultores continuaram tendo pouco ou nenhum acesso a financiamentos.
A maioria dos recursos era captada em moeda estrangeira, mais especificamente em dólares que vinham
do mercado financeiro internacional, que passava por
um período de grande liquidez, com juros baixos em função da invasão dos “petrodólares” criados com o “choque
do petróleo” de 1973/1974 - os países exportadores de
petróleo, organizados na OPEP, não tinham o que fazer
com tanto dinheiro e o despejaram nos mercados financeiros dos EUA e da Europa, com taxas de juros quase
simbólicas.
Em 1979, no intuito de controlar a inflação nos
EUA, uma decisão do Federal Reserve, o banco central
norte-americano, aumentou a taxa de juros de 2% ao
ano para 19 %, fazendo com que os dólares antes investidos retornassem para os EUA, drenando a liquidez internacional. Isso gerou a crise da dívida externa brasileira e
o “início do fim” do modelo de financiamento da agricultura brasileira. O “fim do fim” aconteceu em 1986, quando o
FMI obrigou o governo brasileiro a encerrar a conta movimento que ainda alimentava o crédito rural brasileiro.
A Revolução Verde brasileira também ficou conhecida como modernização conservadora, já que produziu
o maior êxodo rural até hoje vivido pelo país e teve como
resultado uma enorme concentração de terras e riqueza no campo, além de causar um intenso e desordenado
processo de urbanização.
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De 1986 em diante, a escassez de recursos provocou uma alteração significativa no padrão de financiamento da agricultura brasileira. O Governo Federal
incentivou a criação de novos instrumentos de financiamento, alguns com taxas de juros de mercado e outros
derivados das exigências do sistema financeiro e da poupança rural, restringindo ainda mais o acesso dos pequenos agricultores ao crédito.
Simultaneamente à crise da dívida externa e ao
enfraquecimento do modelo de financiamento da agricultura brasileira, o cooperativismo de produção agropecuária também entrou em crise: a crise do modelo de
financiamento da agricultura arrastou consigo as cooperativas mais alavancadas, que estavam vivendo de uma
espécie de “mesada” do governo – dinheiro farto a juros
baixos –, situação que escondia a má administração e,
não raro, situações de corrupção e desvio de recursos.

Essa crise do cooperativismo gerou a implementação
de um conjunto de soluções empresariais na forma de gestão
das cooperativas, soluções essas que, via de regra, resultaram
em um processo de exclusão dos associados “menos capazes”.
Assim, os pequenos do campo novamente pagaram a conta.
O descontentamento gerado entre os pequenos produtores deu origem a um trabalho de organização, realizado principalmente pelas pastorais rurais, ligadas às igrejas
Católica e Luterana (IECLB), que resultou no surgimento
das oposições sindicais e das associações de agricultores.
A estratégia das recém criadas associações era a
produção de alimentos e a comercialização direta, como
forma de viabilizar uma alternativa à produção de grãos,
corretamente identificada como a principal causadora
da crise da então denominada pequena agricultura.
A comercialização direta era, na verdade, uma decorrência da estratégia escolhida – o resgate do papel dos
pequenos produtores com produtores de alimentos saudáveis, daí então as propostas envolverem a agricultura alternativa (as associações conduziam ações na área da pro-
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dução orgânica, sem adubos químicos nem agrotóxicos).

Em geral, essas experiências foram bem sucedidas e serviram, acima de tudo, para consolidar os grupos de agricultores envolvidos, criando confiança, além
de agregarem renda e aproximarem os agricultores dos
consumidores urbanos, fato que permitiu que os primeiros se apropriassem – de alguma maneira – do comportamento do mercado.
A imensa maioria das cooperativas denominadas de
agricultores familiares foi criada nesse período ou em decorrência dessa trajetória dos movimentos sociais do campo.
No início dos anos 1990, em função da abertura
indiscriminada dos mercados promovida pelo Governo
Collor, ressurgiram os Gritos da Terra, organizados,
principalmente, pelos movimentos sociais ligados à agricultura familiar. Sua tese era de que a abertura indiscriminada de mercados havia colocado os agricultores
familiares em situação de muita fragilidade, sendo que
a sua sobrevivência estaria ligada à existência de fontes
de financiamento em condições favoráveis.

2 O surgimento do Pronaf - o novo ciclo
de desenvolvimento para a agricultura
familiar brasileira e a situação atual de suas
organizações econômicas
Em 1995, pressionado pelos movimentos sociais do
campo, o Governo Federal criou o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf –, primeiro programa de crédito rural voltado a apoiar os pequenos agricultores, arrendatários, meeiros, parceiros,
trabalhadores rurais ou mesmo colonos, agora reunidos
sob o conceito de agricultores familiares.
Inúmeros progressos foram feitos desde então. A
qualificação dos pequenos produtores como agricultores
familiares, a criação de um ministério - do Desenvolvi-
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mento Agrário, a constituição de uma política pública
adequada, com vários instrumentos, como o Pronaf e o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da CONAB/
MDA significaram um avanço sem precedentes para a
agricultura familiar do Brasil.
O Pronaf vem se constituindo, paulatinamente, no
melhor e mais significativo instrumento para o desenvolvimento da agricultura familiar brasileira, sem encontrar
similar na agricultura camponesa de todo o mundo.
Quanto a isso, é necessário estabelecer, para fins
didáticos, a distinção entre o ator individual, o agricultor familiar, e o ator coletivo: as associações e cooperativas. Em relação a essa divisão, pode-se afirmar que, se é
verdade que a vida dos agricultores familiares melhorou
muito, não se pode dizer o mesmo da vida das suas organizações econômicas.

Na maioria dos casos, as cooperativas voltadas à
agricultura familiar não só não estão conseguindo aproveitar os instrumentos de políticas públicas disponíveis como
também não estão conseguindo potencializar sua ação no
sentido da melhoria da vida dos seus associados.
A provável causa dessa situação pode ser a normalmente fraca relação com o mercado consumidor de
produtos agrícolas que estas cooperativas mantém. A
imensa maioria das associações e cooperativas de produção agropecuária da agricultura familiar continua
mantendo uma inserção insuficiente, confusa e, em
geral, terceirizada com os mercados consumidores nos
quais atuam.
A causa mais provável dessa relação frágil com o
mercado pode estar em um aspecto cultural dos dirigentes das organizações econômicas da AF. A maioria desses dirigentes teve sua origem nas Pastorais e nos sindicatos, atuando em lutas contra o mercado, os bancos, a
ação dos intermediários e dos comerciantes de produtos
agrícolas.
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Talvez essa condição tenha gerado uma determinada percepção aparentemente resistente ao mercado
acerca do ambiente econômico no qual vivem essas organizações. Na segunda parte deste artigo serão apontadas algumas das prováveis causas dessa situação das
organizações econômicas que, aparentemente, resistem
ao mercado, quando serão enfocadas questões como a
produção de commodities, a gestão das cooperativas e os
processos de agregação de valor.
Antes de tudo, é necessário ressaltar que não se
trata de propor o fim de tal aparente resistência para
que, enfim, as cooperativas subordinem-se explicitamente aos ditames mercadológicos, até porque essa subordinação já acontece, e da pior forma possível.
Pelo contrário, o objetivo é o de contribuir para
melhorar a posição ocupada pelas organizações produtivas da AF nos mercados consumidores.
2.1 A inserção em mercados
Embora a imensa maioria das cooperativas que se
identificam como sendo de agricultura familiar tenha
sido criada a partir de experiências de comercialização
direta, hoje elas trabalham quase que exclusivamente
com a produção de commodities, mesmo quando seu produto principal é leite.
E a produção de commodities continua sendo, como
sempre foi, um problema para quem não é grande.
Commodity é um produto genérico, adequado às
transações internacionais. Soja em grão, farelo de soja,
milho, leite em pó, suco concentrado de laranja, cacau
em pó são alguns exemplos disso. Quando um produto
torna-se uma commodity, seu preço no mercado internacional passa a ser definido pelo produtor mais eficiente, ou seja, aquele que consegue produzir com o menor
preço – se a Nova Zelândia consegue ser mais eficiente
na produção de leite em pó, é o seu preço que orienta o
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preço geral a ser praticado no mercado internacional.

Os agricultores familiares brasileiros viveram, em
2005, um problema típico de quem produz commodity,
quando a China parou de comprar a soja brasileira e o
preço desse produto despencou.
2.2 O que significa produzir commodities
As cooperativas de agricultores familiares que produzem grãos que funcionam como commodities estão, na
prática, jogando água no moinho das grandes transnacionais do setor agroalimentar. Em outros termos, estão
trabalhando para elas.

Se a commodity é a soja, terminam por produzir
para uma das seis empresas que controlam toda a comercialização da soja brasileira: as transnacionais Cargill, Bunge e ADM, além da Coimbra, Maggi e Caramuru
Alimentos. Se a commodity é o leite, os problemas para
as cooperativas são semelhantes, muito embora para os
agricultores familiares seja mais vantajoso produzir leite cru do que produzir grãos.
Por produção de commodities na cadeia produtiva
do leite deve-se entender não apenas a organização da
produção, coleta e comercialização de leite cru no mercado spot ou através de contratos de fornecimento. As
commodities no leite abrangem o leite em pó, o longa
vida/UHT e, também, por incrível que pareça, os queijos
comuns, os queijos lanche e mussarela.
O fato de as cooperativas que têm indústria produzirem o mesmo que os gigantes do setor, principalmente leite longa vida, leite em pó, queijo mussarela e
lanche, sem levar em conta que as grandes empresas
investem consideráveis recursos em marketing para ter
seus produtos associados à qualidade, o que inclui publicidade no horário nobre das maiores redes de televisão,
normalmente resulta em condições desiguais de competitividade. Para que tenhamos idéia dessas magnitudes,
a Nestlé – que faturou 82 bilhões de dólares no mundo
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em 2006, divulgou que gastou (no Brasil, é claro) cerca de R$ 200 milhões em propaganda e publicidade em
2004. Esse investimento possibilitou que a marca Nestlé
dividisse com a Coca Cola e o OMO, pela primeira vez
na história da propaganda brasileira, o primeiro lugar
como marca mais conhecida no Brasil. Agregação de
valor – A agregação de valor é largamente reconhecida
como uma medida importante para que os agricultores
familiares possam sair das commodities. É quase consenso entre os dirigentes da agricultura familiar que,
para agregar valor aos produtos da AF, é necessário
industrializar e que, para industrializar, é necessário
possuir uma indústria. Esse é um mito que foi criado
nas décadas de 1970/1980 e perdura até hoje, podendo
complicar a situação de algumas cooperativas que se
aventuram na trilha da industrialização sem um estudo prévio, ou seja, que tomam decisões de investimento
dessa natureza fundamentadas apenas na certeza que
essa “verdade” proporciona.
Uma pequena unidade industrial – um laticínio
capaz de processar entre 20 e 40 mil litros de leite por
dia – é relativamente acessível hoje, custando entre 2
e 3 milhões de reais, financiando a juros muito baixos
através do Pronaf Agroindústria. Uma estratégia muito
utilizada para reduzir ainda mais esses custos é recorrer aos recursos do Pronaf Território e, na medida do
possível, a uma emenda parlamentar ao Orçamento da
União, em geral feita por algum deputado federal da região onde a cooperativa atua.
De toda a forma, um investimento de R$ 2,0 milhões, feito através do Pronaf Agroindústria, pode ser
contratado para um período de 8 anos, sendo 3 relativos
à sua carência. Assim, a cooperativa terá sua própria
indústria, que, de forma simplificada, será paga em 5
parcelas anuais de R$ 400 mil, após 3 anos de carência. A parcela anual de R$ 400 mil implica a destinação
mensal de cerca de R$ 35 mil apenas para pagar o fi-
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nanciamento, sem se incluir, nesse valor, os custos da
manutenção da indústria.

Nesse momento, quando a cooperativa tem sua
própria indústria e inicia uma relação com o mercado
consumidor, o que parecia a solução mais evidente para
a agregação de valor – a indústria própria – pode se revelar de outra forma.
O mercado de lácteos, como quase tudo no Brasil,
ocorre em dois tempos ou em dois andares. No andar superior vivem os produtos com marca, enquanto no andar
inferior são depositados os produtos sem marca.
Na categoria de produtos com marca estão Parmalat, Nestlé, Danone, Vigor, Elegê, Bom Gosto, etc, que
possuem marca e produtos finais. Esse é um mercado
por demais conhecido, de dimensões nacionais. Em outras palavras, é um mercado que vem sendo abastecido por empresas nacionais. Vários laticínios gaúchos,
alguns ligados a cooperativas, tem forte presença nos
mercados do norte e nordeste do país.
Também fazem parte desse mercado a COSULATI/Danby, a Santa Clara, a Piá, a COSUEL/Dália, Languirú/MIMI, assim como a Aurora, de SC, a CONFEPAR
e a Frimesa, do PR, a ITAMBÉ, de MG, dentre outras (a
recém inaugurada CCGL, de Cruz Alta, só produz leite
em pó, que não é um produto final, não sendo destinado
a consumidores finais).

Já no andar inferior vivem os produtores de similares e/ou genéricos. Os produtos similares sofrem um
problema que se pode denominar “efeito denorex – aquele que parece, mas não é”.
Muitas vezes, as pequenas cooperativas resolvem
ter sua indústria, o seu produto final, e, na busca de um
espaço no mercado, terminam por tentar imitar as grandes empresas da área, ou seja, tentam produzir produtos parecidos com os seus. Isso não é muito difícil, já que
as pequenas indústrias de laticínios são vendidas com o
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“pacote” pronto: é só “virar a chave” e fabricar um conjunto de produtos como o leite pasteurizado (“barriga
mole”), bebidas lácteas, iogurtes, alguns tipos de queijos
comuns, doce de leite, nata,etc.
Até aí, tudo parece ir bem. Mas os varejistas de
alimentos raciocinam de forma muito simples e pragmática: eles sabem que o consumidor percebe que o produto
dos laticínios do andar de baixo apenas se parece com
o produto das grandes. Então, deduzem, corretamente,
que devem vendê-lo por um preço menor, oferecendo
uma possível vantagem para o consumidor.
Assim, as pequenas cooperativas, por mais que
se esforcem para acompanhar as líderes do setor, nunca conseguem. Produzem com custo maior, em função,
principalmente, de escalas/volumes, e também de tecnologia embarcada nas unidades industriais, e têm que
vender a preços menores que suas concorrentes.
Terminam tendo a sua renda diminuída para poder competir em preço com quem pode praticar o melhor
preço e terminam não conseguindo agregar valor à matéria prima do associado. Por isso, não faz sentido tentar
fazer mais do mesmo.
Além disso, no andar inferior, as cooperativas
enfrentam a concorrência desleal de muitas pequenas
queijarias privadas, que nem sempre trabalham com
leite qualidade, tampouco transitam seu produto com
nota fiscal, o que possibilita a prática de preços realmente competitivos junto ao consumidor.
Assim, as cooperativas de leite da AF costumam ficam
entre o rochedo e o mar, numa posição incômoda e arriscada.
Não são grandes, que têm sua estratégia baseada em volumes/custos e imagem associada à qualidade, nem são pequenas, que têm sua estratégia sustentada pela informalidade.
“Quem não é o maior só pode ser o melhor” – A
estratégia das organizações produtivas da agricultura
familiar para inserção em mercados só pode estar fun-

Desenvolvimento, democracia e gestão do crédito: a agricultura familiar em debate

75

damentada na qualidade e focada em espaços de mercado que aceitem pagar por ela.

Fazer commodities pode ser bom para o giro das
cooperativas da agricultura familiar, mas é dos produtos diferenciados que pode sair o seu lucro.

Na pior das hipóteses, os produtos diferentes poderão possibilitar a associação das marcas das cooperativas com o tema da qualidade.
E por que o mito das vantagens da indústria pode
não fazer mais sentido?
Porque a sociedade mudou, a estrutura do PIB
mudou, a localização das pessoas mudou – agora, elas
estão na cidade, segundo afirma José Eli da Veiga, para
quem o rural é bem maior do que parece. Essa mudança
na sociedade provocou uma alteração determinante para
a configuração do mercado consumidor de alimentos: a
demanda por alimentos é externa ao território. O centro
hegemônico da agricultura mudou: nem os produtores
nem a indústria decidem o que vai ser consumido.
Há muito tempo, quando boa parte da população
ainda vivia no campo, eram os agricultores que determinavam o que seria consumido, e também ficavam com a
maior parte da renda.
É possível que a visão de mundo dos dirigentes da
AF ainda esteja, em boa parte, centrada nesta fase, da
agricultura colonial, o que levaria a uma leitura confusa
sobre a realidade atual da AF (por isso a inclusão do conceito de apropriacionismo na primeira parte deste artigo).
Na medida em que a população foi migrando para
as cidades, a indústria passou a criar demanda e a definir o que seria produzido. A indústria influenciava à
montante – a produção – e à jusante – a comercialização, determinava o que seria feito antes e depois.
Portanto, há vinte ou trinta anos fazia sentido
pensar que era a indústria quem ficava com a melhor
fatia da renda da atividade agrícola.
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E quando a população se urbanizou efetivamente,
formando o quadro atual, a distribuição passou a ditar
as regras, fruto de uma relação direta e permanente com
os consumidores, realizada através pontos de venda. É o
consumidor final, articulado pelas grandes redes de varejo, sejam elas de capital nacional ou de capital estrangeiro (redes Zaffari, Carrefour e Nacional, antes SONAE
e agora Wal-Mart), que efetivamente determinam as regras do consumo urbano no Rio Grande do Sul.
É a oferta que define a demanda, e não o contrário.
Os demandantes estão fora do território rural, e as decisões se dão na outra ponta da cadeia produtiva.
Isso não poderia ser muito diferente: no Rio Grande do Sul, mais de 82 % da população reside em cidades,
sendo que as 17 maiores cidades do estado concentram
45% da sua população. Já em Santa Catarina, mais de
75% da população é urbana.

Portanto, para que seja possível constituir um projeto
sustentável de inserção em mercados, faz-se necessário reconhecer essa característica urbana e admitir que “demanda é o
motor das transformações produtivas”, como afirmam os pesquisadores Alexander Schejtmann e Júlio Berdegué, em Desarrollo
Territorial Rural (2003, p. 38). Ou seja, o que determina qual
produto deve ser produzido é, fundamentalmente, a vontade
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que alguns consumidores têm de consumir algum produto, e
não a vontade que alguns agricultores ou algumas indústrias
têm em produzi-lo. Também é necessário levar em conta que
a mercadoria somente completa seu ciclo quando um consumidor decide pagar um determinado valor em dinheiro por ela, ou
seja, comprá-la. Um tomate no tomateiro não é nada mais que
um passivo, um custo para o agricultor. Um produto agrícola
somente se torna renda quando é consumido.
Por fim, talvez o pior dos resultados da produção de commodities seja a “commoditização da gestão” das organizações
econômicas da AF. Muito embora existam temas recorrentes no
discurso das organizações econômicas da AF, como a produção
de alimentos, a agricultura ecológica, a agregação de valor, o associativismo, no dia a dia isso não se confirma.

As rotinas diárias dessas organizações econômicas que
são, por fim, as que tornam efetiva a ação econômica dos agricultores familiares associados, é por demais absorvente. Existem
regras contábeis, contratos, excedentes, administração de pessoal, dificuldades para comercializar, devolução de mercadorias,
inadimplência de associados, de clientes, atraso de fornecedores,
controles de todo o tipo que precisam ser feitos.
E o discurso acaba sendo solapado pela facilidade da produção e comercialização de commodities. É muito mais simples
organizar a produção de milho e soja do que de feijão orgânico. É
muito mais fácil organizar a produção de leite cru “comum”, em
boas condições de resfriamento, do que produzir leite orgânico,
certificado. É muito mais simples dar meia dúzia de telefonemas e, com isso, vender algumas cargas de feijão, arroz, batata.
Produtos simples, gestão simples.

3 O papel das organizações econômicas da AF
na condução de uma nova estratégia
A terceira parte deste artigo tratará de uma possível nova estratégia de inserção sustentável das organizações produtivas da AF nos processos econômicos da
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agricultura brasileira.

A construção dessa nova estratégia deve começar
por reafirmar o papel das organizações econômicas da AF.
Diferentemente das décadas de 80 e 90, atualmente já não
há mais clareza sobre que papel elas devem cumprir, nem
mesmo entre seus mais abnegados dirigentes. Defende-se
que a produção de alimentos deve ser adotada como
função mais importante das organizações econômicas da
AF, como o elemento central da nova estratégia da agricultura familiar, que também deve ser orientada para:
•agregar mais valor aos produtos e mais renda
aos agricultores familiares;
•a qualidade;
•os consumidores finais.

Deve-se ressaltar que não se trata, aqui, de propor
o abandono puro e simples da produção de commodities,
mas sim de iniciar um processo de transição, uma nova
trajetória fortemente associada à qualidade, preferencialmente orientada para a produção de alimentos e, na
medida do possível, voltada para o consumidor final.
É necessário ressaltar que o se defende são questões distintas, mas não conflitantes. Uma trajetória associada à qualidade também interessa a quem trabalha
com commodities.

Produzir milho pipoca ou milho destinado à fabricação de farinha ou mesmo de polentas semi-prontas é
diferente de produzir matéria prima para a indústria de
rações e combustíveis. Produzir leite que será utilizado
para fazer UHT ou leite em pó é diferente de produzir leite
que será destinado à fabricação de queijos finos. Ou seja:
mesmo quando se produz uma commodity, é necessário ter
claro que ela pode ter destinos finais diferentes.
A materialização dessa nova estratégia deve começar afirmando e fortalecendo a necessidade do atendimento de algumas das expectativas mais importantes
dos agricultores familiares, que, afinal, são os sujeitos
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desse projeto. São algumas dessas expectativas:

Aumento da renda - É absolutamente necessário
que a renda dos agricultores cresça, não se tratando
apenas de aumentar a produção nos estabelecimentos
familiares, mas também de aumentar a rentabilidade
das atividades produtivas, ou seja, de aumentar a parcela de renda bruta que é efetivamente apropriada pelos
agricultores familiares.
A agregação de valor aos produtos da AF é uma
das possibilidades de melhorar a renda dos agricultores.
A agregação de valor através do processamento pode se
dar de várias formas, das mais simples às mais complexas. A construção de um silo, para secagem, limpeza e armazenagem de grãos deverá agregar renda aos
agricultores que produzem grãos. A aquisição de uma
embaladeira, no caso de feijão, poderia agregar ainda
mais valor ao grão.
Conferir mais estabilidade à renda - Pode parecer
simplista, mas se fossem entrevistados cem agricultores
familiares, provavelmente todos responderiam que gostariam de ter sua renda estabilizada. Não é à toa o envolvimento dos agricultores familiares com leite, suínos,
aves, fumo. A regularidade da renda é um dos objetivos
dos agricultores familiares, e vem daí a preferência pelo
leite, produto cujo perfil da renda mais se assemelha ao
da renda proveniente de salário.
Conferir mais sustentabilidade à atividade – os
processos de desenvolvimento devem ser sustentáveis
econômica e ambientalmente. Os investimentos, tanto
financeiros como os que envolvem apenas trabalho, devem ser dirigidos para o longo prazo. Deve-se evitar que
o agricultor fique “pulando de atividade em atividade”,
de tempos em tempos. Do ponto de vista ambiental, não
se deve investir em atividades que degradem o ambiente, que, afinal de contas, é o maior patrimônio do agricultor familiar.
Para que sejam alcançadas essas expectativas,
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existem algumas possibilidades relacionadas à atuação
econômica da agricultura familiar:
1 – Produção somente de commodities

Essa é a situação atual. Tende a não agregar mais
renda para os agricultores familiares, sendo que, no
caso da produção de grãos, tende a empobrecê-los. Essa
se configura, portanto, na pior das possibilidades.
2 – Produção apenas de produtos diferentes, típicos, ou diferenciados, com alto
valor agregado

Provavelmente, nunca se torne uma alternativa
massiva, ou seja, capaz de incluir milhões de agricultores familiares, mas pode se constituir em uma alternativa importante para pequenos grupos. É relativamente
difícil, complexa, costumeiramente tendo um processo
demorado e pouco rentável no início. Implica criar redes
de agroindústrias familiares em torno de uma marca de
produtos diferentes, se possível, orgânicos.
3 – As duas alternativas anteriores, associadas Produzir commodities e produtos diferenciados, numa
estratégia complexa de abordagem e inserção nos mercados. Talvez seja essa a melhor possibilidade, levando em
conta o grande grupo que pode ser beneficiado.
4 – A multifuncionalidade

A multifuncionalidade é um conceito relativamente
novo, que inclui aquelas atividades não agrícolas que são
desenvolvidas no meio rural, eventualmente com matéria
prima de origem agrícola e com a mão de obra rural.
Essas atividades podem ajustar a utilização da
mão de obra, diminuindo a sazonalidade do trabalho
agrícola.
Mas, afinal, qual é o papel das organizações econômicas da AF em um processo de desenvolvimento sustentável para a agricultura familiar?
Ajustar permanentemente o alcance e a sustenta-
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bilidade.

A crítica realizada pelos movimentos sociais do
campo nos anos 80 era correta, mas pode ter sido insuficiente, imperfeita ou mesmo incompleta. O discurso predominante entre os novos sindicalistas e os novos
cooperativistas tinha como eixo estruturante a inclusão
- e justamente nesse aspecto residia sua correção. No entanto, ele era insuficiente no sentido de apontar como se
daria tal inclusão.
Em várias situações, particularmente nas que envolvem produção de leite, após longos anos de trabalho
das cooperativas da AF a estrutura econômica do seu
quadro social permanece igual à de tantos anos atrás,
ainda sendo formadas por um enorme conjunto de produtores de pequeno porte, que são responsáveis por uma
parcela muito pequena da produção, e por um conjunto
bem menor de produtores que produzem muito.
Assim, a inclusão ainda é praticada à moda antiga, e as cooperativas, deliberadamente, não criaram
nenhuma barreira à entrada de novos associados, assim
como não conseguiram criar mecanismos para tratar da
permanência de associados.
A inclusão permanente, da maneira como tem sido
feita, tem resultado na manutenção de uma enorme desigualdade interna nas cooperativas, o que, sem nenhuma dúvida, não é o resultado desejado.
Essa desigualdade interna é facilmente verificável
em cooperativas produtoras de leite. É muito comum se
encontrar, no conjunto de produtores de leite, um grupo
enorme com produção muito baixa em uma ponta e, na
outra, um pequeno grupo com muita produção.
Em uma cooperativa de AF gaúcha produtora de
leite encontrou-se a seguinte situação: em dezembro de
2005, a cooperativa coletou 1.103.655 litros de leite de
um universo de 437 associados.
Desse total, 89 associados com as menores produ-
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ções entregaram cerca de 27 mil litros, ou 2,43% da produção do mês, enquanto os 86 associados com as maiores
produções entregaram cerca de 715 mil litros, ou 64.87%
da produção do mês.
Ou seja: os 89 menores produtores produziram 27
vezes menos que os 86 associados maiores produtores.
A manutenção dessa desigualdade é uma prova
de que o discurso da inclusão, como formulado inicialmente, continua sendo um problema determinante para
essas organizações. Essa forma de olhar e de conduzir
as relações econômicas é adequada à atuação sindical ou
mesmo à atuação de ONGs, mas pode ser extremamente
danosa quando utilizada na condução dos assuntos econômicos de organizações econômicas.
O discurso, ainda vigente, previa a criação de cooperativas pequenas, democráticas, voltadas para o trabalho social e geridas pelos próprios agricultores familiares. Esse modelo foi bem sucedido no início, para a
maioria dos casos. Mas quando essas cooperativas cresceram, os problemas começaram a surgir.
A opção de manter a gestão sob o controle dos
agricultores associados tem suas virtudes, mas também
seus problemas. Uma das virtudes que, paradoxalmente, também é um problema é que uma “gestão simples
produz resultados simples”. É necessário destacar que,
para continuar produzindo produtos comuns ou simples
(as commodities), um modelo de gestão simples pode
cumprir a função de conduzir estas cooperativas.
Contudo, se a intenção é sair dessa posição, construindo uma estratégia que permita perseguir novos
objetivos, é necessária uma nova forma de gestão. Um
dos pontos chave para uma nova estratégia deverá ser a
mudança de tratamento da questão relativa à inclusão.
Um nova forma de inclusão - As organizações econômicas da AF não precisam renunciar à bandeira da inclusão, mas sim mudar a forma de incluir. Não é admissível
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que uma cooperativa de leite inclua um novo produtor de
leite apenas porque ele solicitou a inclusão, ou seja, apenas
porque o produtor quer “embarcar” na cooperativa. A cooperativa pode, sim, aceitar um novo associado que decidiu
entrar na produção de leite apesar de ter apenas duas vacas em produção, produzindo algo como 20 litros por dia,
se ele já trabalhada na linha adotada pela cooperativa. Porém, deve propor algumas condições.
Faz sentido propor um aumento gradativo dessa
produção até um mínimo de, por exemplo, 60 ou 100 litros por dia. Faz sentido, também, incluir novos associados, propondo fazer o resfriamento correto do leite ainda
na propriedade, o que consiste em uma exigência legal.
Para que se tenha uma idéia a esse respeito, do
grupo dos menores produtores da cooperativa citada
no exemplo anterior, cerca de 20% do total compunha o
grupo que a cooperativa classificava como produtores de
até 500 litros por mês, o que representa uma produção
de, no máximo, 16 litros por dia.

Considerações finais – o ajuste do alcance e da
sustentabilidade
Sem dúvida, a sobrevivência das organizações econômicas da agricultura familiar, sejam elas cooperativas de produção
agropecuária ou de crédito rural, está ligada à sua capacidade
de produzir sustentabilidade, a qual está diretamente ligada à
forma como a cooperativa conduz o tema da inclusão.
Vários estudos financiados por organismo multilaterais na década de 1990 procuraram dar conta da complexidade da gestão de instituições financeira rurais,
particularmente daquelas que lidavam com público de
baixa renda, como o Grameen Bank, de Bangladesh.
A maioria desses estudos trabalhou com conceitos
novos, como os relativos ao alcance e à sustentabilidade,
para avaliar o desempenho de tais instituições.
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Acredita-se que esses conceitos se apliquem também às cooperativas de produção agropecuária.

Em um dos estudos realizados, Yaron, Benjamin
Jr e Piprek (1997), propõem dois critérios básicos para
avaliar instituições financeiras rurais (IFR) e/ou programas de crédito rural: alcance e sustentabilidade.
A sustentabilidade, conforme Yaron, Benjamin Jr
e Piprek (1997), é dada pela maior ou menor capacidade
que uma determinada IFR tem de realizar suas operações e atingir seu público sem que, para isso, concorra
a existência de subsídios. Subsídios são, ainda segundo
Yaron, Benjamin Jr e Piprek (1997), o principal fator
que pode vir a comprometer a sustentabilidade de instituições financeiras rurais. Além deles, as taxas de juros,
os custos operacionais e a capacidade de captar depósitos e poupança também são fatores que podem determinar a maior ou a menor sustentabilidade de uma IFR.
Já como alcance entende-se a medida utilizada para
quantificar o sucesso de uma IFR na tarefa de atingir a sua
população meta e em que grau ela, a IFR, atende às demandas por serviços financeiros dessa mesma população.
O que é mais importante perceber é que, no caso
de cooperativas, sempre se busca melhorar seu alcance,
ou seja, sempre que a cooperativa busca incluir mais e
mais associados, pode estar piorando as suas condições
de sustentabilidade. Ao atingir públicos cada vez mais
empobrecidos, que sempre são citados na finalidade social das organizações econômicas da AF, a cooperativa
se defrontará com o fato de que esse público pode afetar
negativamente a sua sustentabilidade.
O quadro abaixo, adaptado da publicação Rural
Finance, Issues, Design & Best Practices Series (YARON; BENJAMIN JR; PIPREK, 1997), procura mostrar
as possíveis relações entre alcance e sustentabilidade.
A situação desejável é a do quadrante 1: Serviços
que atingem seu público e são sustentáveis. No entanto,
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pode-se dizer que a situação das organizações econômicas da AF está mais para o quadrante 2: Serviços que
atingem seu público, mas não são sustentáveis.

Acredita-se que as melhores possibilidades das organizações econômicas da AF são de dois tipos: internamente, elas precisam alterar a visão assistencialista que
prevalece nas relações com seus associados. É necessário desmistificar o tratamento igualitário, perceber que
tratar desiguais da mesma forma é, no fim das contas,
injusto para com os indivíduos e improdutivo para a organização. Não perceber que jovens têm expectativas e
necessidades diferenciadas de idosos ou de aposentados
rurais resulta em um tratamento inadequado tanto em
relação aos jovens como em relação aos aposentados.
Por isso, tratar os desiguais de forma desigual é
aprofundar a democracia nas cooperativas da AF. Externamente, elas precisam retomar o relacionamento
mais direto possível com o mercado consumidor, que não
é uma entidade inatingível ou consolidada. Pelo contrário, ele é, na verdade, um enorme conjunto de consumidores individuais que estão em constante movimento,
permanentemente sendo disputados pelas grandes re-
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des de supermercados,

A questão que fica é: um grupo cada vez maior de
consumidores está cada vez mais inclinado a consumir alimentos mais saudáveis, cada vez mais disposto a pagar por
alimentos que, esperam, possam tornar sua vida melhor.

Esse é o espaço que deve ser ocupado pela agricultura familiar, em um movimento de consolidação de
suas organizações econômicas, em uma estratégia que
permita, ao mesmo tempo, a redução da sua dependência dos subsídios e dos programas governamentais e a
sua inserção sustentável no mercado consumidor.
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Introdução
Nos dias atuais, muito se fala sobre Direitos humanos (DH), na temática do desenvolvimento sustentável e
solidário, ou seja, são assuntos tratados em seminários,
cursos, congressos, simpósios que abordam a discussão, em
âmbito tanto nacional como internacional. Por mais que os
DH não sejam uma discussão recente, a intensificação deste debate ganhou força nos últimos anos do século passado
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e no início deste século. Assim, temos uma compreensão
geral que a temática dos DH passou ora mais, ora menos a
fazer parte das agendas das discussões de muitas ONG’s,
movimentos sociais, universidades, institutos, redes de articulações, entre outras instâncias.
A temática dos DH caracteriza-se como um tema amplo e complexo devido ao conjunto de aspectos e elementos
que o constituem. Para realizar uma reflexão profunda sobre o tema dos DH, procurando abarcar todos os seus desdobramentos, seria necessário fazer muita pesquisa. Da
mesma forma que os DH, a temática da agricultura possui
complexidade pelos expressivos campos que a constituem.
Considerando esses pressupostos iniciais é que delimitamos para esta pesquisa um recorte dentro do tema dos DH
e da agricultura, visando a desenvolver uma reflexão mais
precisa e focada, de modo a permitir maior compreensão
dos conceitos desenvolvidos. Desse modo, o artigo versará
sobre o Direito Humano ao Desenvolvimento e a agricultura familiar, ou seja, buscaremos compreender em que condições a agricultura familiar contribui para a efetivação do
Direito Humano ao Desenvolvimento.
Para dar conta dessa proposta, estruturamos o texto
em três momentos, os quais dialogam de forma direta entre
si, o que permite maior apropriação dos diálogos desenvolvidos. Na primeira parte, faremos uma rápida reconstrução do
itinerário do histórico dos DH. Vamos expor alguns elementos teóricos e conceituais que avaliamos serem fundamentais
para a compreensão dos passos seguintes deste texto que refletirá sobre a Declaração do Direito Humano ao Desenvolvimento, ou seja, para podermos perceber que essa declaração
é parte da complexa temática dos DH. Observando o histórico
dos DH e a Declaração do Direito Humano ao Desenvolvimento, adentraremos a terceira parte, refletindo sobre a temática da agricultura familiar. Nesta, vamos expor em que
condições a agricultura familiar contribui para a efetivação
para o Direito Humano ao Desenvolvimento tendo por base a
concepção de desenvolvimento sustentável.
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Importante destacar que nosso objetivo nesta reflexão é de problematizar um conjunto de questões sobre
esta temática e seus aspectos adjacentes.
1 Olhar panorâmico sobre os Direitos Humanos
Nesta primeira parte, empreendemos uma abordagem a partir do itinerário dos DH, no intuito de localizar as principais questões para, no momento seguinte,
adentrar a reflexão referente à Declaração do Direito
Humano ao Desenvolvimento.
Ao falarmos de direito humano, ou de DH, na busca de construir uma definição, tal tarefa caracteriza-se
como uma missão complexa, pois não temos uma definição pronta e acabada acerca desse tema, e sim posições
que dialogam com base em diferentes concepções. Dessa
forma, não pretendemos fazer uma longa reflexão para
aprofundar a compreensão de DH, mas localizar pontos
que acreditamos serem importantes quando tratamos
do tema. Nesse sentido, Carbonari destaca
Direitos Humanos é um conceito polissêmico, controverso e estruturante. É polissêmico, pois, por mais
que tenha gerado acordos e consensos (como na Conferência de Viena), isto não lhe dá um sentido único.
É controverso, pois abre espaços de discussão e debate em geral polêmicos. É estruturante, pois diz respeito a questões de fundo que tocam a vida de todos e
de cada um. (2007, p. 2)

Sendo assim, compreender o conjunto de elementos
que constituem os DH, necessariamente, remete-nos a um
contexto social. Importante destacar que o contexto no qual
estamos inseridos é de uma sociedade que insiste em diminuir os direitos, em fazer entender os direitos como serviços
ou como bens de consumo a partir de uma lógica mercantil e
capitalista que transforma tudo em mercadorias.
O contexto da modernidade é fundamental para compreender a concepção de direitos, a qual terá influência direta
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sobre a noção de DH. Segundo Peces-Barba Martinez13,
(...) o trânsito à modernidade é um momento revolucionário, de profunda ruptura, mas ao mesmo tempo importantes elementos de sua realidade já se anunciavam na
Idade Média, e outros elementos tipicamente Medievais
sobreviveram ao fim da Idade Média, neste trânsito à
modernidade e até o século XVIII, aparecerá a filosofia
dos direitos fundamentais, que, como tal, é uma novidade histórica do mundo moderno, que tem sua gênese no
trânsito à modernidade, e que, por conseguinte, participa
de todos os componentes desse trânsito já sinalizados,
ainda que sejam os novos, os especificamente modernos,
os que lhe dão seu pleno sentido. (1982, p. 4)

Esse período da modernidade, inaugurado, inicialmente, por René Descartes, é constituído por um expressivo grupo
de autores que fazem parte de importante momento histórico
devido ao conjunto de mudanças ocasionadas por esse período.
Alguns desses autores ajudam a compreender o tema dos DH
a partir do construto teórico desses pensadores, entre os quais
podemos citar Locke e Rousseau, considerados jusnaturalistas,
mentores do contratualismo fundamentado na lógica do ser humano como ser de direitos. Com base na obra desses pensadores
modernos, podemos compreender a doutrina dos DH como uma
aquisição da modernidade e, especificamente, do pensamento
liberal, pois essa é uma opinião amplamente difusa e que faz
parte da imagem que o Ocidente tem de si e que projeta sobre o
resto do mundo (BOBBIO, 1992, p. 113-130) A doutrina filosófico-jurídica que funda os DH é o jusnaturalismo moderno, isto
é, a teoria dos direitos naturais, que rompe com a tradição do
direito natural antigo e medieval, sobretudo a partir do filósofo
inglês Thomas Hobbes, no Século XVII.
Sengupta afirma que
13 Jusfilósofo espanhol, nascido em Madrid em 1938. Ex-professor e catedrático da Universidad Complutense de Madrid, ex-Reitor e um dos fundadores
da Universidad Carlos III de Madrid. Atualmente é professor, catedrático de
Filosofia do Direito da mesma universidade. Entre tantos outros textos de seu
vasto e interessante currículo, escreveu uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, sua principal obra.
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Os teóricos dos direitos naturais, Hobbes (1588-1679), Locke
(1632- 1704) e Rousseau (1712-1778), foram os principais
proponentes desta teoria secular, que foi melhor exemplificada pelo clamor de Locke, durante a revolução inglesa de
1688, de que certos direitos, como o direito à vida, liberdade
e propriedade, pertenciam a indivíduos como seres humanos
porque existiam em estado da natureza antes dos seres humanos entrarem na sociedade civil. (2002, p. 72)

Tais doutrinas surgiram nos séculos XVII e XVIII, no
período de ascensão da burguesia, que estava reivindicando uma maior liberdade de ação e de representação política
frente à nobreza e ao clero. Elas forneciam uma justificativa
ideológica consistente aos movimentos revolucionários que
levariam progressivamente à dissolução do mundo feudal e à
constituição do mundo moderno. O jusnaturalismo moderno,
sobretudo através dos contratualistas, teve uma importante
influência sobre as grandes revoluções liberais dos séculos
XVII, XVIII e XIX e sobre a constituição da noção de DH.
No século XX, tivemos duas grandes guerras mundiais. A principal causa da Primeira Guerra Mundial
foram as disputas imperialistas, que ocorriam entre as
potências da Europa. A Segunda Guerra Mundial foi
considerado o período mais crítico da história da humanidade. Para piorar o cenário, no período entre guerras,
ocorreu a grande crise de 1929, a expansão do Nazi-fascismo e o New Deal (Novo Acordo).

A segunda guerra teve a duração de seis anos, deixando, da mesma forma que a primeira, “feridas políticas” e milhões de pessoas mortas. Sendo assim, o século
XX ficou marcado por grandes acontecimentos que culminaram com a violação dos DH. Foi nesse contexto que
se lutou explicitamente pela efetivação de tais direitos.

Após as duas devastadoras guerras mundiais, o mundo, ou a maioria das nações, estava consciente da necessidade
de DH que fossem concebidos como universais, inalienáveis
e indivisíveis. Os DH são o resultado de uma longa história,
foram debatidos durante séculos por filósofos e juristas. Em
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1945, os Estados tomam consciência das tragédias e atrocidades vividas durante a Segunda Guerra Mundial, o que os
leva a criar a Organização das Nações Unidas14 com vistas a
estabelecer e manter a paz no mundo.

Para consolidar os DH, foi necessário que surgissem
inúmeras organizações internacionais, com o objetivo comum de promover cooperação internacional em prol dessa
causa. Uma dessas organizações formulou a Carta das Nações Unidas, a qual exigia, de todos os países participantes,
o reconhecimento dos DH como obrigação internacional.
Assim, através da Carta das Nações Unidas, o respeito e a observância dos DH passaram a ser considerados
como uma obrigação da própria ONU e dos Estados-membros. Desse modo, todos os países integrantes, depois da
aprovação da carta, estariam aceitando os DH como obrigações internacionais e lutando pela efetivação e promoção
dos mesmos. Porém, como os países tinham dúvidas sobre
o conteúdo dos DH, iniciou-se um processo de construção
da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
No dia 10 de dezembro de 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos15 pelos países
que faziam parte das Nações Unidas. Somente oito des14 A criação das Nações Unidas simboliza a necessidade de um mundo de
tolerância, de paz, de solidariedade entre as nações, que faça avançar o progresso social e econômico de todos os povos. Os principais objetivos das nações unidas passam por manter a paz, a segurança internacional; desenvolver
relações amigáveis entre as nações; realizar a cooperação internacional, resolvendo problemas internacionais de natureza econômica, social, intelectual e
humanitária; desenvolver e encorajar o respeito pelos DH e pelas liberdades
fundamentais sem qualquer tipo de distinção.
15 A Declaração Universal dos Direitos do Homem é fundamental na nossa
sociedade, quase todos os documentos relativos aos DH têm como referência
essa Declaração, e alguns Estados fazem referência direta nas suas constituições nacionais. A Declaração Universal dos Direitos do Homem ganhou uma
importância extraordinária, contudo não obriga, juridicamente, que todos os
Estados a respeitem e, devido a isso, a partir do momento em que foi promulgada, foi necessária a preparação de inúmeros documentos que especificassem os direitos presentes na declaração, forçando, assim, os Estados a
cumpri-la. Foi nesse contexto que, no período entre 1945-1966, nasceram
vários outros documentos.
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tes não a aceitaram, embora hoje todos a reconheçam.

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos
PIDCP, aprovado pela ONU em 1966, entrou em vigor tão
logo foram incorporadas as trinta e cinco ratificações que
eram exigidas. Esse pacto foi um grande avanço na construção dos DH, porque os direitos que nele constam referem-se à
vida, à liberdade desde o nascimento até a morte.
Já o Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais foi aprovado no dia 3 de janeiro de
1976, também na defesa dos direitos universais e indivisíveis. Segundo Carbonari e Both,
Poderíamos dizer que os direitos econômicos são os direitos a alimentar-se, ao trabalho, à moradia e aos direitos
trabalhistas; os Direitos Sociais, os relativos à segurança
social; da família, da maternidade e da infância e do direito à saúde; e os Direitos Culturais os relativos à educação,
à participação da vida cultural e do progresso científico e o
direito das minorias (2006, p. 2).

Todos esses direitos são fundamentais, mas concretamente sabemos que eles são violados. Faz-se necessário lutar pela igualdade de todos os DH.
Outro passo fundamental que se deu na história
para a construção dos DH foi a Conferencia Mundial de
Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993. Dessa
conferência, participaram mais de dez mil mulheres e
homens para discutir temas globais que eram de interesse de toda a humanidade.
A Conferência de Viena teve como resultado a Declaração de Viena, que avaliou princípios básicos do direito internacional, com enfoque na universalização, e
o Programa de Ação, que era direcionado aos órgãos de
supervisão dos DH com foco na ratificação universal dos
DH. Para compreender melhor, a declaração e o plano
de ação de Viena afirmam:
Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis e inter-relacionados. A comunidade internacio-
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nal deve tratar os direitos humanos globalmente de
forma justa e eqüitativa, em pé de igualdade e com a
mesma ênfase. As particularidades nacionais e regionais devem ser levadas em consideração assim como
os diversos contextos históricos, culturais e religiosos, mas é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais,
independente de seus sistemas políticos, econômicos
e culturais. (ALVES, 2006, p. 123)

No Brasil, o marco da transição democrática e da
instrumentalização dos DH é a Constituição de 1988.
A Carta de 1988 incorporou os tratados internacionais
de proteção de DH, atribuindo-lhes status diferenciado.
Sob essa perspectiva, os DH deixam de ser interesse
particular do Estado, passando a ser matéria de interesse internacional e objeto próprio de regulamentação do
direito internacional.
Em linhas gerais, essa é a evolução da noção de
DH e sua inserção na ordem internacional e na ordem
constitucional brasileira. Dessa forma, é importante
destacar que os DH fundamentam-se na preservação
da vida e sua integridade física, moral e social. A vida
humana em sua plenitude manifesta-se como liberdade.
Assim, a transgressão dos direitos fundamentais incide
no que viola a vida – bem supremo –, a qual, em termos
humanos, significa o direito de ser e de ser diferente, ter
a liberdade de ter suas próprias crenças, bem como não
sofrer discriminação em virtude de cor, faixa etária ou
orientação sexual.
A violação dos DH atinge muito mais aqueles que
são excluídos socialmente, compondo as classes subalterna, ou que pertencem a minorias étnicas, religiosas ou
sexuais. As críticas relativas aos direitos fundamentais
não questionam a carência de uma fundamentação teórica, mas o não cumprimento de seus dispositivos encontrados nas Declarações de Direitos Humanos, ou seja,
teoricamente, conceitualmente falando, o tema dos DH
encontra espaço para debates em diferentes segmentos

Desenvolvimento, democracia e gestão do crédito: a agricultura familiar em debate

95

da sociedade, sendo o maior desafio em nível mundial
buscar concretizá-los.

2 Declaração do Direito Humano ao
Desenvolvimento
A partir da noção geral em torno do histórico dos
DH, neste item do texto pretendemos construir uma reflexão sobre os principais elementos que constituem a
Declaração do Direito Humano ao Desenvolvimento.
Na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento16, adotada pela Resolução n. 41/128 da Assembleia
Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986,
encontramos como foco central de discussão o elemento
de que cabe ao Estado ser o grande responsável pela efetividade desse direito.
Segundo Arjun Sengupta,
o direito ao desenvolvimento emergiu como um direito humano, o que integrava direitos econômicos,
sociais e culturais com direitos civis e políticos, na
forma uma vez antecipada no princípio do movimento pró-direitos humanos do final da Segunda Guerra
Mundial. O mundo voltou, por assim dizer, ao centro
do movimento dos direitos humanos, do qual havia
sido afastado por muitos anos pela política internacional da Guerra Fria. (2002, p. 64)

Partindo da premissa que da mesma forma que
“a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, a liberdade, a vida, [...] são todos direitos humanos”, o desenvolvimento, a partir dessa declaração de 1986, passa
a ser considerado como um direito humano e deve ser,
da mesma forma que os demais, universal, indivisível e
inalienável. Assim, a igualdade de oportunidades, objetivando o desenvolvimento, é uma prerrogativa tanto
16Declaração completa Disponível em: < http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/
libros/brasil/cpda/estudos/tres/sandino3.htm > Acessado em: 25 maio 2007.
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das nações quanto dos indivíduos que compõem as nações. Importante destacar que são raros os debates referentes ao tema do Direito Humano ao Desenvolvimento.
Com frequência encontramos artigos, obras que tratam
do DH à alimentação, à educação, à saúde, entre outros,
mas raramente dialogando sobre o desenvolvimento
como um direito humano ou na perspectiva dos DH.
Para Antônio Augusto Cançado Trindade,
a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito ao
Desenvolvimento de 1986 trouxe respostas para algumas questões fundamentais, antes bastante controversas, sobre o direito ao desenvolvimento. Dentre as principais delas estão a indicação do sujeito,
a apresentação de sua fundamentação teórica e a
determinação do seu conteúdo. (1993, p. 174)

A declaração adotada em Viena, em 1993, reafirmou o direito ao desenvolvimento como um direito universal e inalienável e parte integral dos Direitos Humanos fundamentais. (SENGUPTA, 2002, p. 64)
Dentre as características do direito ao desenvolvimento, a sua classificação como direito humano fundamental é uma das principais, sendo a responsável por sua
maior difusão. E embora, como todos os outros DH, possa
sofrer diversas críticas quanto à sua efetivação, tais questionamentos são superados pela fundamentação de que,
embora nem sempre tenha aplicação direita, como direito
fundamental, deve servir de parâmetro para todo o sistema jurídico e de norte para a atuação estatal17.
No Artigo 1º, expõe que:
§1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa e
todos os povos estão habilitados a participar do de17 KLEINMAYER, Luiz Augusto Martins; NEVES, Lafaiete Santos. O direito ao
desenvolvimento como um mecanismo jurídico internacional de auxílio à
redução da desigualdade e da pobreza. Disponível em: <http://www.unimontes.br/coloquiointernacional/arquivos/78luizaugustomartinskleinmayer.
pdf>. Acesso em: 28 jul. 2009.
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senvolvimento econômico, social, cultural, político e
ambiental, para ele contribuir e dele desfrutar, no
qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados.

No primeiro artigo, parágrafo primeiro da declaração, evidencia-se que o Direito Humano ao Desenvolvimento é parte intrínseca dos DH na sua totalidade e,
dessa forma, deve ser inalienável18 e garantido, promovido e protegido a todas as pessoas, a partir do desenvolvimento que denominamos sustentável, pois contempla
aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais. Esses cinco elementos dão toda a sustentação
para a noção de desenvolvimento sustentável, tema que
abordaremos no decorrer de nossa pesquisa nos próximos itens. No que diz respeito aos sujeitos, pode-se dizer
que os seres humanos e os povos são os sujeitos ativos
(artigo 1º). (TRINDADE, 1993, p.174)
Com base na afirmação do parágrafo 1º do artigo 1º,
explicita-se que o direito ao desenvolvimento é fundamentalmente diferente das políticas convencionais e dos programas para o desenvolvimento, vistos como aumento do
Produto Interno Bruto (PIB). (SENGUPTA, 2002, p. 65)
Nesse mesmo sentido, Delgado aponta que
[...] é grave o fato de o direito ao desenvolvimento
ser associado apenas ao crescimento econômico, em
detrimento de suas dimensões sociais, culturais e políticas, de suma importância no que concerne ao processo de capacitação das pessoas, compreendendo-se
aí aspectos como a educação, o conhecimento, a justiça social, a participação pública e o fortalecimento
das instituições democráticas [...]. (2001, p. 92)

No artigo 2º da Declaração do Direito Humano ao
Desenvolvimento encontramos de quem é a responsabilidade na busca da efetivação desse direito:
Artigo 2º
18 Inalienável - o Direito Humano ao Desenvolvimento, a exemplo dos demais
DH, não pode ser negociado.
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§1. A pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser participante ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento.
§2. Todos os seres humanos têm responsabilidade
pelo desenvolvimento, individual e coletivamente [...]
promover e proteger uma ordem política, social e econômica apropriada para o desenvolvimento.
§3. Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas nacionais adequadas para o desenvolvimento,
que visem ao constante aprimoramento do bem-estar
de toda a população e de todos os indivíduos, com
base em sua participação ativa, livre e significativa, e
no desenvolvimento e na distribuição eqüitativa dos
benefícios daí resultantes.

Como podemos perceber, o artigo 2º, parágrafo 1º,
coloca, categoricamente, que é “a pessoa humana” o objeto central do desenvolvimento, no sentido de participante
ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento. Mesmo
que “os povos” ou coletivos de “pessoas humanas” mereçam alguns direitos, como soberania total sobre as riquezas naturais e recursos em termos de território, é a pessoa
humana individual que deve ser ativa participante e beneficiária desse direito. (SENGUPTA, 2002, p. 67)
Segundo Ana Paula Teixeira Delgado, referindose ao artigo 2º:
A presente Declaração dispõe em vários de seus dispositivos sobre a responsabilidade dos estados no
sentido de criar condições nacionais e internacionais
favoráveis à realização do direito ao desenvolvimento
de forma a tomar medidas econômicas e sociais capazes de oferecer igualdade de oportunidades para todos em acesso aos recursos básicos, educação, serviço
de saúde, alimentação, habitação, emprego e distribuição eqüitativa de renda. (2001, p. 93)

No mesmo artigo 2º, parágrafo 2º, encontramos que todos os seres humanos possuem plena responsabilidade na busca de garantir, promover e proteger esse direito, mas, conforme
parágrafo 3º desse mesmo artigo, os Estados possuem o direito
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e o dever de constituir políticas, ações que permitam que este
possa ser de fato efetivado na vida de todas as pessoas. Existe,
portanto, uma responsabilidade dupla: por um lado, as pessoas
devem ser as grandes agentes desse processo e, por outro lado, o
Estado deve ser o agente que permite às pessoas efetivarem tal
processo, caso contrário teremos uma violação de direitos. Uma
análise que podemos fazer de imediato é a respeito da situação
dos nossos Estados19, que na sua maioria encontram dificuldades de cumprir com seus direitos e deveres em vista de garantir
que este e outros direitos sejam de fatos garantidos, promovidos
e protegidos. Mais uma vez nos deparamos com o grande paradoxo em que o ente que deve ser o promotor, protetor dos DH
acaba sendo o principal violador.
Artigo 3º
§2. A realização do direito ao desenvolvimento requer
pleno respeito aos princípios do direito internacional,
relativos às relações amistosas de cooperação entre
os Estados, em conformidade com a Carta das Nações
Unidas.

O processo do desenvolvimento, “no qual todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais podem ser totalmente realizados”, levaria,
deacordocomoartigo2º,desteparágrafo3º,à“constantemelhoriadobemestardetodaapopulaçãoetodososindivíduos,combaseemsualivre,ativa
e importante participação no desenvolvimento e na distribuição justa dos
benefícios resultantes”. (SENGUPTA, 2002, p. 67).
O artigo 6º, em seu parágrafo 3º, estabelece que “os Estados
devem tomar providências para eliminar os obstáculos ao desenvolvimento resultantes da falha na observância dos direitos civis e políticos, assim como dos direitos econômicos, sociais e culturais”. Tal
parágrafo grifa o papel e a responsabilidade do Estado, dentro do
processo, que é constituir as condições para a efetivação do Direito
Humano ao Desenvolvimento, superando e eliminando qualquer
forma de obstáculo que possa impedir sua efetivação a partir da
ação de todas as pessoas. Nesse mesmo sentido, surge a tese de que
19 Quando nos reportamos ao conceito de Estados estamos nos referindo às
esferas (municipais, estaduais e federal).
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a violação dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis ou políticos incidem de forma direta na violação do Direito Humano ao Desenvolvimento. Com isso, constatamos que existe uma interligação
direta entre todos os DH, e, na maioria das vezes, a violação não é
de um único direito, mas de vários deles.
De acordo com esse entendimento, o atendimento a
um dos DH não permite que os outros sejam denegados. É
fundamental que todos esses direitos sejam entendidos como
partes de um todo. Assim, afirma-se, como exemplo, que a falta de desenvolvimento socioeconômico pode ser um entrave
para a concretização dos direitos econômicos, sociais e culturais (TRINDADE, 1993, p. 189). Nessa perspectiva, Trindade
reforça que “[...] uma denegação do direito ao desenvolvimento há de acarretar conseqüências adversas para o exercício
dos direitos civis e políticos [...]”. (1999, p. 281)
O que se observa é que, embora a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito ao Desenvolvimento (1986) tenha
colocado primordialmente os Estados como sujeitos passivos
do direito ao desenvolvimento – arts. 2 (3), 3 (1), 8 e 10 –, em
alguns dos seus artigos – 2 (1 e 2) e 8 (2) –, tal documento
menciona a responsabilidade e a participação de todos os seres humanos no processo de desenvolvimento20.
Artigo 8º
§1. Os Estados devem tomar, em nível nacional, todas
as medidas necessárias para a realização do direito
ao desenvolvimento, e devem assegurar igualdade de
oportunidade para todos no acesso aos recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, emprego e distribuição eqüitativa da renda.
Medidas efetivas devem ser tomadas para assegurar
que as mulheres tenham um papel ativo no processo
de desenvolvimento. Reformas econômicas e sociais
apropriadas devem ser efetuadas com vistas à erra20 KLEINMAYER, Luiz Augusto Martins; NEVES, Lafaiete Santos. O direito ao desenvolvimento como um mecanismo jurídico internacional de auxílio à redução da desigualdade e da pobreza. Disponível em: <http://www.unimontes.br/coloquiointernacional/arquivos/78luizaugustomartinskleinmayer.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2009.
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dicação de todas as injustiças sociais.
§2. Os Estados devem encorajar a participação popular em todas as esferas, como um fator importante
no desenvolvimento e na plena realização de todos os
direitos humanos.

O artigo 8º elucida ainda mais esse ponto referente à responsabilidade e ao papel do Estado, declarando
que as medidas para realização do direito ao desenvolvimento devem assegurar “igualdade de oportunidades
para todos” em seu acesso aos recursos básicos, como
educação, serviços de saúde, alimentação, moradia, emprego e na justa distribuição da renda. Mais uma vez
estamos reforçando a tese da implicação, inter-relação,
“quase dependência” de um direito humano em relação
aos outros.
Ainda no que diz respeito à obrigação dos Estados
que operam em nível internacional, a declaração enfatiza a importância crucial da cooperação internacional.
Primeiro, os Estados têm a obrigação de “cooperar uns
com os outros para assegurar o desenvolvimento”. (SENGUPTA, 2002, p. 67-68)

Os artigos 9º e 10º seguem a mesma lógica dos artigos
aos quais nos reportamos, afirmando que cabe ao Estado
ser o grande responsável na busca de garantir, promover e
proteger o Direito Humano ao Desenvolvimento.
A partir da análise de alguns dos principais artigos da Declaração do Direito Humano ao Desenvolvimento, podemos afirmar que este é um documento de
consenso. É o resultado de uma negociação parágrafo a
parágrafo, com o objetivo de acordar sobre um texto que
nem sempre é muito claro, focado ou não ambivalente.
(SENGUPTA, 2002, p. 69)
Dessa forma Sengupta destaca que
uma análise textual do documento, claramente sugerem [sic] as quatro seguintes propostas principais da
declaração:
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a) O direito ao desenvolvimento é um direito humano.
b) O direito humano ao desenvolvimento é um direito
a um processo particular de desenvolvimento no qual
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
podem ser totalmente realizados.
c) O significado do exercício desses direitos em paralelo com a liberdade implica em livre, efetiva e total participação de todos os indivíduos implicados no
processo decisório e na implementação do processo.
Portanto, o processo deve ser transparente e passível
de avaliação, os indivíduos devem ter oportunidades
iguais de acesso aos recursos para o desenvolvimento
e receber distribuição justa dos benefícios do desenvolvimento (e renda).
d) Finalmente, o direito confere inequívoca obrigação aos
participantes: indivíduos na comunidade, Estados a nível
nacional e Estados a nível internacional. (2002, p. 70)

Sendo assim, Estados nacionais têm a responsabilidade de ajudar na realização do processo de desenvolvimento, através de políticas de desenvolvimento apropriadas. Outros Estados e agências internacionais têm
a obrigação de cooperar com os estados nacionais para
facilitar a realização do processo de desenvolvimento.
Quando o desenvolvimento é visto como um direito
humano, as autoridades ficam obrigadas, nacional e internacionalmente, a assumir o compromisso de conquistá-lo (ou, na linguagem dos DH, promover, assegurar e
proteger) em um país. A adoção de políticas apropriadas
segue-se a este compromisso na busca de efetivar tal
processo. (SENGUPTA, 2002, p. 71)
O Direito ao Desenvolvimento deve ser baseado
no princípio da igualdade, de acordo com o qual todos
os seres humanos devem ser tratados em condições de
igualdade, pois a desigualdade muitas vezes é o passo
inicial para a violação dos DH. O artigo 1º da declaração,
mencionado acima, fala do direito ao desenvolvimento
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como um direito ao processo onde todas as liberdades
fundamentais são realizadas.

O que se observa é a importância do conteúdo que
compõe a Declaração do Direito Humano ao Desenvolvimento. O desafio reside em dar efetividade a esse conteúdo, considerando que, na maioria das vezes, existe um
desconhecimento sobre a existência e, consequentemente, sobre o conteúdo dessa declaração.
Para Sengupta,

o direito ao desenvolvimento está propondo uma abordagem qualitativa diferenciada, na qual considerações de
igualdade e justiça são as primeiras determinantes do
desenvolvimento. Não apenas isso, toda a estrutura do
desenvolvimento é formada por essas determinantes. Por
exemplo, se a pobreza deve ser reduzida, os pobres precisam ser favorecidos e as regiões mais pobres devem ser
apoiadas. A estrutura de produção deve ser ajustada para
produzir esses resultados, através de políticas de desenvolvimento. O objetivo das políticas deve ser conquistar
este objetivo com um mínimo impacto em outros objetivos
[...]. Mas se ocorrer que esse crescimento seja menor que
o máximo possível, isso terá que ser aceito, em função de
satisfazer a preocupação com igualdade. Esse processo de
desenvolvimento deve ser participativo. As decisões terão
que ser tomadas com total envolvimento dos beneficiários,
tendo em mente que, se isso envolver um atraso no processo, este atraso deve ser minimizado. (2002, p. 82)

Para Wolkmer, o direito ao desenvolvimento modifica os valores e as relações existentes entre o direito e
o desenvolvimento humano, trazendo a tona uma nova
forma de inter-relação entre eles: “[...] o novo Direito ao
desenvolvimento está fundado na solidariedade, na superação da miséria, na melhoria das condições socioeconômicas, na força criadora do poder comunitário e no
favorecimento da realização integral da pessoa humana
com dignidade”. (2005, p. 61)
Destaca-se, segundo Barral (2005, p. 60), que as
discussões sobre a efetivação do direito ao desenvolvi-
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mento levam em consideração o tradicional pensamento
crítico de que não adianta ter esse direito declarado internacionalmente e na própria Constituição Federal, se,
diante da realidade complexa e da inexistência de um
responsável definido, ele não consegue ser aplicado.
É evidente que algumas dificuldades podem ser encontradas para essa efetivação; porém, é preciso entender
que esse fenômeno não se restringe ao direito ao desenvolvimento. De forma geral, também os direitos de segunda e
terceira dimensão enfrentam essas dificuldades21.
De maneira geral, podemos dizer que as relações do
direito ao desenvolvimento estendem-se à ordem econômica e à ordem social, sendo, como pôde ser visto, inúmeros
os exemplos da existência dessa relação, principalmente no
que diz respeito à redução da desigualdade e da pobreza.
A partir desses elementos que dialogam com os
DH e a Declaração do Direito Humano ao Desenvolvimento nos seus respectivos desdobramentos, trataremos, no próximo item, do tema da agricultura familiar
articulada com a noção de desenvolvimento sustentável.
A partir dessa exposição, perceberemos em que medida a agricultura familiar contribui para a efetivação do
Direito Humano ao Desenvolvimento, levando em conta
a concepção de Desenvolvimento Sustentável. Com isso
partirmos da premissa que, com um desenvolvimento
sustentável, poderemos ter a garantia, a promoção e a
proteção do Direito Humano ao Desenvolvimento.

3 Agricultura familiar e desenvolvimento
sustentável
Considerando a reflexão feita nos itens anteriores,
nesta subseção, pretendemos fazer um exercício hermenêutico visando a pensar sobre os conceitos de agricultura
familiar e de desenvolvimento sustentável, no intuito de
21 Idem.
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compreender em que medida a agricultura familiar contribui para garantir, promover e proteger o Direito Humano
ao Desenvolvimento. Não temos a pretensão de esgotar os
temas, e sim de apresentar os pontos que, na nossa avaliação, são centrais dentro desse debate e de ampliar o horizonte epistemológico para nossas reflexões.
3.1 Agricultura familiar
O primeiro elemento a considerar no que diz respeito à temática da agricultura familiar é a definição do termo
“rural”. Precisamos salientar que “rural” não é sinônimo de
“agrícola”. Ele é multissetorial (pluriatividade) e multifuncional (funções produtivas, ambiental, ecológica e social).
De modo geral, em nossos dias, em função do êxodo rural, esse espaço possui baixa densidade populacional (80% urbana, 20% rural), se considerarmos que nos
anos 1970-1980 este percentual era inverso, de 80% da
população rural e 20% urbana. Porém, com o massivo
processo de mecanização da agricultura por meio da Revolução Verde, ocorrera um amplo êxodo rural, junto à
industrialização das cidades, que começam a demandar
mão de obra barata para atuar nessas indústrias.

O processo de industrialização teve como marco,
do ponto de vista histórico, os anos de 1930, pois o Brasil
passou por um conjunto de transformações estruturantes no âmbito social e econômico, devido aos reflexos da
crise de 1929. Dessa forma, segundo Pies,
no período dos anos 30 a política econômica brasileira foi
influenciada pelo pensamento industrial-desenvolvimentista que tinha no centro de sua reflexão a idéia de superar o estágio primário-exportador da economia do país, a
partir de uma forte presença do Estado na economia. Para
tanto, foi colocado em curso o que veio a ser denominado
de “modelo de substituição de importações”, para o qual
foram engendrados instrumentos de política econômica
indutores da produção interna de bens industriais que
antes eram tradicionalmente importados. Na década de
1950 essa política foi reforçada com a instalação de se-
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tores estratégicos da “indústria pesada”, com destaque
para a siderurgia e com a expansão, mesmo que tímido,
do mercado interno. Já nos finais dos anos 50 e início dos
anos 60, na esteira da política de substituição de importações, ocorreu no Brasil a implantação das indústrias de
petroquímica, mecânica e fortes investimentos na infraestrutura rodoviária. Neste período foram construídas
fábricas de máquinas e insumos agrícolas, o que possibilitou impulsionar as políticas referentes à modernização
conservadora da agricultura, procurando reduzir a dependência externa e ampliar os saldos positivos da balança
comercial. (2006, p. 102)

Essas mudanças que começam a ser implementadas
no Brasil possuem influência direta sobre o campo da agricultura familiar, pois essa ideologia industrial-desenvolvimentista desenvolve a ideia de que, para que o país se desenvolver, seria necessário um amplo processo de industrialização,
o que demandaria muita mão de obra, de preferência barata.
A agricultura familiar, por concentrar grande parte da população nesse período, passa a ser alvo do processo, e inicia-se o
êxodo rural com maior intensidade.
A lógica da industrialização no mundo urbano começa a ser implantada no meio rural com a modernização conservadora da agricultura iniciada nos anos 50 e
“sacramentada” na década de 1970, período do auge da
Revolução Verde, com a venda dos pacotes tecnológicos
para a agricultura e concentração na produção de soja.
O Estado entra como um dos grandes fomentadores desse processo, como nos apresenta Pies:
O desenvolvimento vertiginoso da agricultura do período que iniciou nos anos 60 e se estendeu até meados
dos anos 80, que teve como eixo estruturante a integração com a economia industrial e com o mercado internacional, somente foi possível com a forte presença do
Estado no financiamento destas políticas. Os governos
militares, para impulsionar o projeto da Revolução Verde, liberaram fartos recursos públicos que de maneira
subsidiada tornaram-se o principal instrumento de modernização agrícola e do estabelecimento dos complexos
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agroindustriais. (2006, p. 105)

A Revolução Verde constituiu-se num conjunto de
ideias e práticas que tinha por objetivo implementar um
processo produtivo visando a ampliar a produtividade das
atividades agropecuárias (PIES, 2006, p. 104). O Estado,
que deveria garantir, promover e proteger os DH – e em
especial, no nosso caso, do Direito Humano ao Desenvolvimento, ao ser o grande mentor e financiador deste modelo
– acaba agindo de forma contrária à sua missão, caracterizando-se como uma forma de “violador” dos DH.
Ao se referir a essa Revolução, Almeida aponta
como seus principais objetivos
aumento da produtividade através do uso de intensivo
de insumos químicos, de variedades de alto rendimento
melhoradas geneticamente, da irrigação e da mecanização, criando a idéia que passou a ser conhecida com
freqüência como aquela do “pacote tecnológico”. Os
objetivos então estabelecidos eram condizentes com o
cenário mundial da época: crise no mercado de grãos
alimentícios, aumento do crescimento demográfico e a
previsão, a curto prazo, de uma “catástrofe alimentar”
que poderia originar convulsões em certas regiões do
mundo (apud PIES, 2006, p.104).

Inevitavelmente, esse aumento da produtividade
a custo dos altos índices de intensivos agrícolas acarreta sérios problemas de ordem ambiental, social e econômica. Dentre tais problemas, encontra-se a crise no
mercado de grãos, com o respectivo aumento da fome
e da miséria; com a mecanização das lavouras, sobra
mão de obra e muitos agricultores veem a cidade como
última alternativa. Muitos agricultores familiares são
seduzidos pelas inovações da Revolução Verde, entram
na produção da monocultura e logo suas atividades econômicas tornam-se inviáveis, o que obriga muitos deles
a migrarem para centros urbanos em busca de trabalho,
aumentando os bolsões de pobreza e miséria.
Refletindo sobre essa temática da Revolução Ver-
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de, Cunha, Dalmago & Pires destacam que
a Revolução Verde fundamentou-se no uso de tecnologia
em agricultura, com vistas a elevação de rendimentos,
envolvendo, particularmente, novas cultivares, maior
quantidade de adubo e uso intensivo de água. Eram,
acima de tudo, as idéias de Mendel (e suas leis) postas
em pratica na clássica tríade “sementes, Nitrogênio e
água”. Por que isso aconteceu? [...]. A primeira delas
é essa: “A Revolução Verde nos países pobres seria resultante da ajuda humanitária das nações ricas”. Em
parte sim, mas não totalmente. Outra: “A Revolução
Verde foi uma estratégia das corporações multinacionais para vender adubos e pesticidas”. Essas empresas,
certamente, encontraram na Revolução Verde uma motivação para vender seus produtos, mas a iniciativa não
partiu delas. Ainda: “A Revolução Verde foi um fenômeno exclusivo dos países pobres”. Totalmente falsa, foi
um fenômeno global. E, o questionamento: [...] “A Revolução Verde acabou?”. Resposta: [...] Quanto à resposta
para a pergunta sobre o fim da Revolução Verde, vale
dizer que acabou no sentido de que não é mais novidade. Tornou-se a pratica padrão na agricultura mundial.
(2008, p. 51-52)
a) a gestão da unidade produtiva e os investimentos
nela realizados é feita por indivíduos que mantêm
entre si laços de sangue ou de casamento; b) a maior
parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família; c) a propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da terra) pertence à família
e é em seu interior que se realiza sua transmissão em
caso de falecimento ou de aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva. (2006, p.109)

A partir dessa definição, pode-se claramente perceber que a agricultura familiar possui algumas características próprias e particulares devido à sua natureza e à sua
forma de organização, pois as relações possuem um caráter de proximidade e de envolvimento de todos no processo
produtivo no interior da propriedade, raramente demandando de mão de obra externa, pois é usada a da própria
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família. Trata-se de uma relação íntima, envolvendo produção – trabalho, gestão, organização do processo produtivo por parte dos agricultores familiares que são os proprietários. Possui forte ênfase na diversificação da produção,
uma vez que, na busca pela produção para subsistência22,
acaba produzindo vários produtos para o próprio consumo
e a busca de venda do excedente.
Seguindo essa mesma definição conceitual da FAO/
INCRA (1994) e que simboliza grande avanço para a agricultura familiar brasileira no ano de 2006, tivemos o reconhecimento da agricultura familiar como categoria com a Lei n.
11.326/06, que estabelece a Política Nacional de Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, reconhecendo esse setor como categoria produtiva e conceituando a
agricultura familiar a partir dos seguintes critérios:
a) Não deter área maior do que quatro módulos fiscais (unidade-padrão para todo o território brasileiro);
b) utilizar predominantemente mão de obra da
própria família nas atividades econômicas do seu empreendimento;
c) ter renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;
Segundo Magri, ao tratar dessa temática,
a assinatura da Lei da Agricultura Familiar vem ao
encontro de demonstrar a importância desta dentro
do processo de desenvolvimento do país e isso fica
evidente quando nos reportamos ao Censo Agropecuário de 2005 o qual aponta que no Brasil existem
em torno de 4.859.864 de estabelecimentos rurais e
22 A agricultura de base familiar tem sido para muitos trabalhadores a principal atividade geradora de trabalho, renda, alimentos e dignidade. Esse tipo de
agricultura no Brasil é responsável por mais de 40% do valor bruto da produção agropecuária, e suas cadeias produtivas correspondem a 10,1% de todo o
Produto Interno Bruto (PIB - Conjunto de bens e serviços produzidos no país,
descontadas as despesas com os insumos utilizados no processo de produção
durante o ano do país. (PIES, 2006, p. 108).
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dentre estes 4.139.369 são de agricultores familiares,
utilizando uma área de 107,8 milhões de hectares.
Olhando a distribuição dos agricultores familiares no
Brasil, podemos perceber que eles se fazem mais presentes em algumas regiões do que em outras, sendo
que a maior concentração de agricultores familiares,
49,7% está na região Nordeste do país, seguida da
região sul que congrega 21,9% dos empreendimentos
da agricultura familiar, considerando que nesta última a agricultura familiar representa mais de 90%
de todos os estabelecimentos, tendo ao todo 907.635
famílias23. (2008, p. 66-67)

A partir dessa Lei, temos centralmente três critérios que definem e caracterizam a agricultura familiar.
O fundamental dessa Lei é que, além de buscar definir
o que é a agricultura familiar, trata-se de um reconhecimento e da valorização desse segmento fundamental e
estratégico para o desenvolvimento do país.
Do ponto de vista acadêmico, temos alguns pesquisadores que buscam definir no que consiste a agricultura familiar. Segundo Schneider, “a agricultura familiar é uma forma
social reconhecida e legitimada na maioria dos países desenvolvidos, nos quais a estrutura agrária é majoritariamente
composta por explorações nas quais o trabalho da família assume uma importância decisiva”. (2003, p. 29)
A definição apresentada por Schneider expõe como
elemento central o aspecto do trabalho da família, ou seja, a
mão de obra familiar envolvida em todo o processo produtivo,
salientando-se que, em muitos casos, produz-se, agroindustrializa-se e comercializa-se, como é o caso dos proprietários
de agroindústrias e de comerciantes em feiras de produtores.
Com o mesmo intuito de definir e conceituar a agricultura
familiar, Abramovay descreve que esta está “integrada ao
mercado, capaz de incorporar os principais avanços técnicos e
de responder as políticas governamentais” (apud Pies, 2006,

23 Cf. texto produzido pela FETRAF-SUL, Livro I, Projeto Mulher. Mulher Agricultora Familiar, elaborado por Elizandra Perin, com a colaboração de Aline
Roman Savi, 2006, p. 35.
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p. 109). Aquilo que era antes de tudo um modo de vida converteu-se numa profissão, numa forma de trabalho.

A agricultura, pela sua forma de organização, como já definimos anteriormente, possui papel fundamental para a produção de alimentos no Brasil24. Dessa forma, na concepção Magri,
são os agricultores familiares que acabam produzindo a grande maioria dos alimentos que vão para a
mesa dos consumidores dos mais diferentes setores
da sociedade. Os agricultores familiares produzem
na pecuária de corte, 24%, na produção leiteira, 52%,
na produção de suínos e 58% na produção de aves e
ovos. No que se refere às culturas temporárias e permanentes, a agricultura familiar produz em média:
31% do arroz, 72% da cebola, 67% do feijão, 97% do
fumo, 84% da mandioca, 49% do milho, 32% da soja;
46% do trigo, 58% da banana, 27% da laranja, 47%
da uva, 25% do café e 10% da cana-de-açúcar (MDA/
FAO, 2000). Desta forma a agricultura familiar no
Brasil é responsável por 80% da produção dos alimentos da sexta básica que chega até o consumidor.
Este dado vem a reforçar a importância desta para a
sustentabilidade da nação (2008, p. 67).

Seguindo a mesma lógica no Estado do Rio Grande do Sul, a participação da agricultura familiar no PIB
do Estado representa 97% da produção de fumo, 74% da
produção de milho, 58% da soja e 49% outras cultura de
lavouras, totalizando uma participação na produção das
24 Segundo o último censo agropecuário do governo federal, a agricultura familiar é responsável pela geração de 95% dos empregos no campo, contribui
com 40% do Produto Interno Bruto (PIB), reúne 4,2 milhões de agricultores e
representa 84% dos estabelecimentos rurais. Além disso, é responsável pela
produção da maioria dos alimentos: 84% da mandioca, 67% do feijão, 58%
dos suínos, 54% da bovinocultura do leite, 49% do milho, 40% das aves e ovos,
32% da soja, entre outros. Além dos dados quantitativos, a própria natureza
da agricultura familiar e camponesa garante uma relação de reciprocidade e
cuidado do ser humano com a terra e, consequentemente, com o meio ambiente. Ela representa porcentagens significativas em relação à produção de
alimentos e sua comercialização propicia condições de reprodução da vida
sociocultural, garante a utilização racional e sustentável da terra e do meio
ambiente, contendo em si uma correspondência social significativa, cuja expressão maior é a quantidade de empregos gerados na área rural.
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lavouras de 55%. Na pecuária, a participação da agricultura familiar na produção é a seguinte: 89% do leite,
74% das aves, 71% dos suínos, 38% bovinos e 62% pecuária, representando uma participação total de 63%25.
Esses dados demonstram a importância e o potencial da
agricultura familiar para o país, observando que é ela
que dinamiza e movimenta a economia da maioria dos
nossos municípios, impulsionando, de forma direta, o
desenvolvimento local. (MAGRI, 2008, p. 67)

A partir desses elementos apresentados sobre a agricultura familiar, pode-se dizer que, nesses últimos anos, novos estudos e pesquisas foram realizados e ainda hoje permanece a necessidade de se aprofundar e enriquecer conceitual
e metodologicamente o conceito de agricultura familiar. Diversos segmentos sociais existentes no meio rural brasileiro
não se percebem dentro dessa categoria de análise: por mais
que mantenham uma profunda relação com a terra e dependam do uso e manejo dos recursos naturais, ribeirinhos, extrativistas (seringueiros, quebradeiras de coco, castanheiros),
artesãos, pescadores artesanais, quilombolas, dentre outras
formas de identidade social que se consolidaram ao longo desse período não se enquadram na categoria “agricultura familiar” e consideram necessário definir uma nova denominação
que os inclua conceitual e politicamente.
3.2 Desenvolvimento sustentável
A partir dos elementos expostos nos pontos anteriores, iremos refletir sobre a nocão de desenvolvimento sustentável e buscar localizar em que medida os conceitos do
problema desta pesquisa se articulam entre si, visando a
confirmar nossa hispotese de pesquisa de que a agricultura, com base em um modelo de desenvolvimento sustentável, ajuda na efetivação dos DH, em especial do Direito
25 Cf. Texto produzido pelo Centro de Educação e Assessoramento Popular
(CEAP), Caderno I, Projeto de Capacitação de Agricultores e Agricultoras Familiares da Região da Produção do RS. Elaborado por Elenice Pastore e René Cecconello, com a colaboração de Volmir Brutscher e Jair Andrade, 2006, p.12.
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Humano ao Desenvolvimento. Salienta-se, outrossim, que
o objetivo é demonstrar que um modelo de desnevolovimento sustentável possui forte características que auxiliam a
concretização do Direito Humano ao Desenvolvimento.
Desenvolvimento, eis uma palavra de ordem em
nossos dias. Segundo dicionários da língua portuguesa
“desenvolvimento” significa, genericamente, processos
que são dinâmicos de melhorias, ações que sempre implicam numa série de mudanças que, no fundo, devem
se constituir como uma evolução, um crescimento gradativo. Contudo, toda noção de crescimento, de forma
indefinida, acaba por se caracterizar insustentável.
Talvez caberia uma pergunta simples: desenvolver o quê e para quê? Para José Eli da Veiga, quando
tentamos definir o que é desenvolvimento, existem três
formas de responder a essa indagação:

a) Tratar do desenvolvimento como sinônimo de
crescimento econômico26 - o que apontamos num primeiro instante;
b) afirmar que o desenvolvimento não passa de
reles ilusão, crença, mito ou meramente manipulação
ideológica – o que afirmamos ser o “desenvolvimento
sustentável”;
c) tratar da temática sobre o desenvolvimento,
indo além da ideia de desenvolvimento econômico – esse
é o caminho mais difícil e mais complexo.
Diante disso, precisamos trabalhar contra o enfoque dominante que cria o ambiente favorável ao desenvolvimento, afirmando, contrariamente, que se deve
criar o modelo de desenvolvimento favorável ao ambiente. (VEIGA, 2005, p. 17)
Na concepçao de Veiga, um modelo de desenvolvimento sustentável, para consolidar-se, necessita aten26 Maiores aprofundamentos sobre este tema sugerimos leitura de: VEIGA.
Desenvolvimento Sustentável. O desafio do século XXI, 2005, p.17.
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der quatro requisitos básicos27. Ele deve ser:
1- ecologicamente correto;

2- economicamente viável;
3- socialmente justo e
4- culturalmente aceito.
Assim, pode-se perceber que existem quatro anéis
entrelaçados que permitem o andar da sustentabilidade, de modo que a supremacia de um deles ocasiona a
ruptura de todo o sistema e adentra-se num modelo de
desenvolvimento, mas distante da sustentabilidade.
A partir disso, vemos que há a necessidade de,
primeiro, garantir a sustentabilidade da natureza e da
sociedade para que, depois, se concretize um desenvolvimento que, levando em consideração a sustentabilidade,
possa, então, se desenvolver.
A Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento definiu “desenvolvimento sustentável” como o
que satisfaz às necessidades do presente sem comprometer
as gerações futuras. A argumentação concentra-se em torno da dicotomia “norte-sul” e postula maior solidariedade
do “norte” com o “sul” nos temas referentes à preservação
ambiental. (Terceiro Mundo, 1991, p. 4).
Três eixos básicos a justificam, quais sejam:

1. A tecnologia atual e a organização social pressionam o meio ambiente. Os modelos atuais de desenvolvimento, de maneira geral, estão apoiados em padrões
de crescimento não sustentáveis no longo prazo.
2. Assume prioridade cada vez maior a tarefa de
satisfazer às necessidades das populações mais pobres,
27 No bojo das críticas à noção generalizadora e linear de progresso, foi criado, no início dos anos 90, o conceito de desenvolvimento sustentável que
procura incorporar novas dimensões a esse tema, de modo que não fique restrito ao enfoque econômico. Esse novo termo representa um inegável avanço
na definição de uma nova concepção de desenvolvimento que dê conta de
contemplar, simultaneamente, uma abordagem dos processos econômicos,
tecnológicos, político-institucionais, sociais, culturais, ambientais e espaciais.
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e de se introduzir uma dimensão ética e política na definição de desenvolvimento, o que irá requerer alterações
qualitativas nos relacionamentos econômicos e sociais.
3. Propõe que a análise custo-benefício incorpore variáveis ambientais; enfatiza a importância da participação
política da população e, finalmente, recomenda equilíbrio
entre o uso de recursos e o crescimento demográfico.
A noção de desenvolvimento sustentável deve ser
entendida como parte de um processo de mudanças estruturais e implica numa visão equitativa e participativa do
desenvolvimento. Além disso, define uma visão de futuro,
um projeto de sociedade e, no limite, de convivência da
humanidade no planeta, pois os conflitos produzidos pelas
sociedades contemporâneas colocam em risco, inclusive,
a continuidade da vida na Terra (mudanças climáticas e
ambientais, fome e miséria, ameaças de guerras atômicas,
conflitos político-religiosos, disputas pelo uso dos recursos
naturais não renováveis - petróleo, em particular).
Ainda que prevaleça uma falta de consenso quanto ao significado dessa noção, é possível afirmar que três
dimensões encontram-se fortemente presentes nos critérios que definem se uma estratégia de desenvolvimento é sustentável ou não:
• Crescimento econômico com distribuição de riquezas e ampliação das condições individuais de escolha;
• justiça social, com eliminação da pobreza e das
diferentes formas de exclusão social;
• adequação do crescimento à diversidade sociocultural e ambiental.
No entanto, é importante ressaltar dois aspectos: de
um lado, a ausência de um desses elementos compromete o
desenvolvimento sustentável e, de outro lado, não se trata
de implantar um conjunto de práticas econômicas “mais
sociais” e ou “mais ambientalistas” do que o modelo atualmente hegemônico, mas de construir mudanças estruturais nesse modelo de desenvolvimento vigente.
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Defendemos a posição de que, na construção do
projeto de desenvolvimento sustentável e solidário, o
Estado deve interferir na economia com todos os instrumentos que possui na busca do “distribuir para crescer”
e “crescer distribuindo”, em vez de “crescer para depois
distribuir”, contrariando posições de algumas correntes
políticas dos anos 70 e 80 predominantes no Brasil neste período. Tais medidas devem ser tomadas no sentido
de constituir demandas e condições para impulsionar o
mercado interno, gerando um processo de fortalecimento mútuo da economia e potencializando o fortalecimento da agricultura familiar, pois é ela que dinamiza e fortalece a economia da maioria dos municípios da nossa
região. O Estado, assumindo a sua responsabilidade,
estará, de certa forma, cumprindo seu papel na busca
pela promoção, proteção e garantia do Direito Humano
ao Desenvolvimento.
O que chama a atençao nesse debate é que o Estado, sendo o responsável principal pela efetivação do
Direito Humano ao Desenvolvimento, acaba agindo de
forma contrária, na medida em que financia megaprojetos que fortalacem as desigualdades sociais. Nesse sentido, Conti & Gimenez ressaltam que
é inadmissível que os recursos públicos, os bancos estatais e organismos de fomento do governo, criados para fomentar o desenvolvimento
da nação de modo mais equânime, financiem
pesadamente o agronegócio, como é o caso do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)28. O próprio Ministério da
Agricultura prioriza o agronegócio e a produção
em escala de cana-de-açúcar para o etanol e outros monocultivos, sem dar, por outra parte, o
28 A imprensa do país vem anunciando que o BNDES fará grandes investimentos no período 2009-2010 para fortalecer a agricultura e, preferencialmente,
o agronegócio. O exemplo disso foi o anúncio do Plano Safra 2009-2010, o
qual disponibilizará R$107,5 bilhões para a agricultura brasileira, sendo deste
montante 15 bilhões para a agricultura familiar.
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mesmo tratamento à agricultura familiar que
é responsável por 80% da comida hoje presente
na mesa dos brasileiros. Se, por um lado, o capital estrangeiro investido no agronegócio gera riqueza para uma ínfima parte da população, gerando em contrapartida, uma enorme exclusão
social, com expressivo apoio ou conivência do
governo, a agricultura familiar que atende mais
de 40 milhões de produtores sofre pela ineficácia do governo sentindo-se, inclusive, ameaçada
em sua existência. Por essas razões, o Estado
deve priorizar e incentivar, inclusive com subsídios, a produção ecologicamente sustentável,
econômica e socialmente viável da agricultura
familiar e camponesa. (2008, p. 39)

Importante salientar que o ímpeto do desenvolvimento sustentável não depende somente do econômico,
mas também dos elementos sociais e ambientais, como
dito acima. O desenvolvimento sustentável acontece nos
quatro níveis já referidos, não somente no segundo (viés
econômico) – o maior erro – onde a economia abocanha
a ecologia e o social.

Considerações finais
O desenvolvimento rural sustentável representa uma
tentativa de ir além da modernização técnico-produtiva,
apresentando-se como uma estratégia de sobrevivência das
unidades familiares que buscam sua reprodução. O modelo
não é mais o do agricultor-empresário, mas o do agricultorcamponês, que domina tecnologias e toma decisões sobre o
modo de produzir e trabalhar. (SCHNEIDER, 2003)
Como vimos, tanto para Veiga como para Abramovay, qualquer estratégia de desenvolvimento rural no
Brasil deve, necessariamente, passar pelo fortalecimento
da agricultura familiar. Os autores estão embasados na
experiência dos países desenvolvidos, que fortaleceram
suas estruturas sociais agrícolas familiares como pilares,
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não apenas do desenvolvimento rural, mas também do seu
desenvolvimento integrado, rural e urbano29.
Reconhece-se, pois, que o desenvolvimento é um
processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de
toda a população e de todos os indivíduos com base em
sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes. A partir da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, todos têm direito a uma ordem social e internacional, em que os direitos e as liberdades consagrados
nessa Declaração possam ser plenamente realizados.
Para Cunha, Dalmago & Pires,
a busca do desenvolvimento sustentável requer ações
educacionais que vão muito além das salas de aula,
especialmente em agricultura. Necessitamos de uma
educação que estimule a imaginação e a formação
do pensamento crítico e independente, que cultive
a consciência da necessidade de interligações e que,
prioritariamente, ensine princípios básicos, visando
à construção de um planeta mais justo, solidário e
sustentável [...]. A busca deste desenvolvimento almejado e, mais que qualquer coisa, uma decorrência
de um processo educacional que passa pelo respeito
e pela incorporação da sabedoria popular e do conhecimento tradicional a ciência e tecnologia de ponta.
Uma situação em que a participação dos atores locais torna-se indispensável. E a visão de uma nova
pedagogia, caracterizada pelo comprometimento das
partes, pelo compartilhamento de conhecimentos e
de experiências, e pela responsabilidade social e com
o ambiente. (2008, p. 62)

Dentre os vários desafios para a efetivação desse
modelo de desenvolvimento sustentável, segundo Veiga,
é que a “expressão desenvolvimento sustentável deno29 MIOR, Luiz C. A “agricultura familiar” e o “rural não agrícola” como estratégias de desenvolvimento rural: algumas controvérsias do debate. Disponível
em: < http://www.asbraer.org.br/Documentos/Biblioteca/a_agriculturafamiliar_ruralnaoagricola.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2009.
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ta um recente valor que pode muito bem ter emplacado
no discurso, mas que continua muito longe de se fazer
sentir na prática” (2008, p. 26). Nenhuma nação poderá pegar o caminho de desenvolvimento sustentável se
não cumprir o seguinte requisito: melhorar a qualidade
de vida de cada cidadão – tanto no presente quanto no
futuro – com um nível de uso dos ecossistemas que não
exceda a capacidade regenerativa e assimiladora de rejeitos do ambiente natural.30
A partir dessas afirmações, podemos levantar a
tese de que um modelo de desenvolvimento sustentável
a partir da agricultura familiar contribui, de forma direta, para a garantia do Direito Humano ao Desenvolvimento, pois na medida em que é sustentável acreditamos que estará dialogando com os DH. O direito a um
desenvolvimento sustentável pode ser legitimado como
Direito Humano. Porém, é preciso buscar o entendimento do que vem a ser a sustentabilidade, sendo esta a proposta que tentamos buscar no decorrer desta reflexão.
Na essência de nossa ponderação, estamos buscando apresentar que, diante das exigências para efetivar o
Direito Humano ao Desenvolvimento, a agricultura familiar possui, como importância ou função, os aspectos
necessários no sentido de permitir a efetivação de um
conjunto de aspectos que dizem respeito a esta declaração, partindo do pressuposto que, na maioria dos nossos
municípios, esta acaba sendo o instrumento dinamizador, que mobiliza e movimenta tais regiões a partir do
seu alto poder produtivo.
É fundamental compreender que a agricultura e
o desenvolvimento sustentável são possíveis, desde que
não se perca de vista uma dimensão mais ampla que
contemple todos os seus elementos (social, político, ecológico, econômico e cultural), a partir de forte intervenção do Estado e da ação de “todos os seres humanos”,
30 Cf. VEIGA J. Eli. Conj. & Planej., Salvador, n.159, p. 24-27, abr./jun. 2008.
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tendo a responsabilidade pelo desenvolvimento, individual e coletivamente, “[...] promovendo e protegendo
uma ordem política, social e econômica apropriada para
o desenvolvimento”31. Com isso, estaremos de fato efetivando, promovendo, protegendo e garantindo o Direito
Humano ao Desenvolvimento.
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A Institucionalização da
Democracia Participativa
Marcelino Pies *
32

Introdução
A discussão a respeito da democracia participativa
tem merecido a atenção de diversos cientistas sociais ao
longo dos tempos e, de maneira especial, tem ganhado
espaço contemporaneamente. Hoje, a questão democrática se converteu em uma das principais problemáticas
das ciências sociais e é objeto de análises e pesquisas em
diversos centros acadêmicos e no meio político.
No Brasil, a ideia da democracia participativa ganhou relevo a partir das lutas empreendidas pelas organizações sociais populares contra o regime autoritário da
ditadura militar durante a década de 1970 e 1980. Nas
duas últimas décadas, com a ascensão ao poder político
de representantes oriundos desse movimento, compromissados com a questão da democratização do Estado,
foram construídas, na prática, novas experiências de
Licenciado em Filosofia. Mestre em Ciências Sociais Aplicadas (UNISINOS).
Professor de Ciência Política da Faculdade Meridional de Passo Fundo.
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participação democrática, sendo que a discussão ganhou
novo fôlego e merece ser detalhadamente analisada.

O artigo, após fazer uma rápida retomada da trajetória da democracia na modernidade, pretende abordar a forma como se constituiu, no Brasil, o movimento
pela institucionalização de mecanismos de democracia
participativa na gestão pública. Localiza, ainda, o debate e o processo político que se sucedeu com a redemocratização do país e destaca o papel que as organizações da
sociedade civil tiveram na ampliação da democracia no
país. Na parte final, desenvolve algumas reflexões a respeito dos mecanismos de democracia participativa, particularmente destacando o Orçamento Participativo.

Para desenvolver o artigo, são utilizados, além
de textos de autores clássicos, estudos efetuados por
pesquisadores como Avritzer (2003), Benevides (2002),
Carvalho (1998), Doimo (1995), Gohn (2003), Oliveira
(1999), Paludo (2001), Sader (2002), Santos (2001) e Semeraro (2002), a respeito dos caminhos da democracia
participativa no Brasil.

1 Bases teóricas da democracia moderna
A questão da democracia é, sem dúvida, uma das
mais discutidas contemporaneamente. Bobbio salienta que “a democracia converteu-se nestes anos no denominador comum de todas as questões politicamente
relevantes, teóricas e práticas” (2000, p. 09). A secularização do mundo moderno a partir do século XVI transformou radicalmente a forma de compreender e interpretar o estado das coisas, uma vez que a concepção una
da cosmovisão religiosa foi substituída pelo pluralismo
de valores, com diferentes modos de vida e formas de
legitimação política.
O florescimento e a consolidação do pensamento
racional colocaram uma questão de fundo aos filósofos
e cientistas sociais do período moderno: como dar legi-
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timidade às ações dos homens no campo da política a
partir do pensamento laico? As ideias cunhadas para
responder a esse problema da ciência política foram de
diferentes matizes e nem sempre as soluções apresentadas pelos diversos autores eram convergentes.
Diante das várias possibilidades apresentadas,
foi a democracia que, com o passar dos séculos, logrou
maior êxito, constituindo-se num caminho para estabelecer regras objetivas para o ordenamento político, aferindo legitimidade às ações das autoridades perante os
cidadãos.
A democracia moderna firmou-se num contexto
histórico marcado pelo surgimento dos estados nacionais
e da substituição do regime de produção feudal pelo capitalismo. Nesse processo histórico, foi realçada a ideia
da liberdade individual diante do gigantismo do Estado
despótico monárquico, trazendo intrinsecamente as teses do republicanismo, do bem comum e da participação
cidadã na definição das questões referentes à res pública. Surge, assim, a teoria da democracia representativa,
do voto censitário, a defesa do indivíduo como sujeito de
liberdades civis e políticas e a legitimação do direito de
propriedade.
A democracia fundamentou seu modo de ser a partir da ideia da representação, sendo que a partir do século XVII passou a valer-se do voto como recurso para a
legitimação do exercício do poder político do Estado. Assim, a democracia passou a ser compreendida como um
sistema de governo no qual a soberania encontra suas
raízes no povo e o poder é exercido por governantes que
representam os interesses da maioria da sociedade. Dessa forma, ela passou a ser estreitamente relacionada à
ideia de escolha dos governantes em eleições periódicas,
que, por meio de representação política, estabelecem
uma relação estável entre os cidadãos e os governantes,
estando os segundos autorizados a governar em nome
e de acordo com os interesses dos primeiros e sujeitos
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a uma responsabilidade política de seus próprios comportamentos frente aos mesmos cidadãos, por meio de
mecanismos institucionais eleitorais.
Norberto Bobbio caracterizou a democracia como
“um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que
estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos” (2000, p. 30), sendo que
o conteúdo básico do Estado democrático é a “garantia dos
principais direitos de liberdade, existência de vários partidos em concorrência entre si, eleições periódicas a sufrágio
universal, decisões coletivas ou concordas ou tomadas com
base no princípio da maioria” (2000, p. 50).
Num Estado regido pela democracia representativa, as principais deliberações políticas são tomadas por
representantes eleitos, importando pouco se os órgãos de
decisão são o parlamento, o presidente da república ou
o parlamento mais os conselhos temáticos. Para Bobbio,
“a democracia representativa significa genericamente
que as deliberações coletivas, isto é, as deliberações que
dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não
diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por
pessoas eleitas para esta finalidade” (2000, p. 56). Ainda
segundo o autor, nesse modelo “o dever de fazer leis diz
respeito, não a todo o povo reunido em assembleia, mas
a um corpo restrito de representantes eleitos por aqueles cidadãos a quem são reconhecidos direitos políticos”
(2004, p. 324).
A democracia moderna nasceu como método de legitimação e de controle das decisões políticas no qual o
indivíduo é considerado no seu papel de cidadão. Discutiram essa questão vários filósofos, dentre os quais se
destacam dois autores contratualistas: Locke e Rousseau. Locke formulou as bases teóricas da democracia
representativa, e Rousseau propôs de maneira original
a ideia da democracia direta. Ao final da primeira parte, será feita uma breve incursão a respeito da recepção
marxista ao pensamento democrático, sobretudo devido
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à influência que essa corrente filosófica exerceu na formação do pensamento da esquerda brasileira.
1.1 John Locke: princípios da democracia representativa
John Locke (1632-1704) é um dos principais expoentes
do pensamento contratualista. Essa é a primeira grande filosofia política da era moderna que tem por objetivo justificar
a necessidade do Estado em bases racionais, ou seja, vendo
a origem da sociedade civil e o fundamento do poder político
num contrato celebrado entre os indivíduos, pondo fim ao estado de natureza e dando início ao estado social e político.
A escola contratualista compreendia que a passagem
do estado de natureza para a sociedade política se opera
quando, através do contrato social, os indivíduos singulares
dão seu consentimento unânime para a entrada no estado
civil. Assim, a sociedade política surge com a celebração do
contrato, que tem a finalidade de fundamentar racionalmente as relações sociais e políticas.
Para Locke, o contrato social é um pacto em que os homens concordam em formar a sociedade política ou civil para
preservar e consolidar ainda mais os direitos que possuíam
originalmente no estado de natureza. A legitimação do contrato se constrói a partir do consentimento dos indivíduos,
pois, sendo os homens, por natureza, “todos livres, iguais e
independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento” (1998, p. 468). Dessa forma, o que de fato dá início,
constituiu e oferece legitimidade à sociedade política é o consentimento dos homens livres que se unem na sociedade. “E
é isso, e apenas isso, que dá ou pode dar origem a qualquer
governo legítimo no mundo” (LOCKE, 1998, p. 472).
Uma vez estabelecida a sociedade política, o passo se-
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guinte é a determinação da forma de governo. Definida a forma, deve-se escolher os membros do poder legislativo, uma
vez que “a lei positiva primeira e fundamental de todas as
sociedades políticas é o estabelecimento do poder legislativo”
(LOCKE, 1998, p. 502), tendo esse uma superioridade sobre
os demais poderes, pois o poder “legislativo é não apenas o
poder supremo da sociedade política, como também é sagrado
e inalterável nas mãos em que a comunidade o tenha antes
depositado” (1998, p. 503).
Percebe-se a presença, na teoria política de Locke, da
divisão de poderes, que se constituiu num dos pilares do Estado moderno33. O governo se constitui a partir de uma maioria
e por ela pode ser dissolvido, tendo a sociedade civil o poder de
garantir a racionalidade jurídica, através da participação da
comunidade na formação do poder legislativo. Assim, o povo
conserva um direito em relação ao magistrado, bem como em
relação ao poder legislativo: o de julgar se eles procedem contrariamente à confiança que neles se depositou.
A delimitação da ação do Estado foi uma preocupação
permanente do autor. Para ele, a formação do Estado não significa a transferência automática dos direitos de todos os súditos a ele – como entendera Hobbes –, mas apenas os direitos
de criar leis (poder legislativo) e impô-las (poder executivo). O
poder soberano deve permanecer nas mãos dos cidadãos, que,
em última instância, são os melhores juízes de seus próprios
interesses. O Estado, portanto, deve ter sua esfera de ação
restrita e sua prática limitada, de modo a garantir o máximo
de liberdade possível a cada cidadão.
33 O poder judiciário ainda não está concebido como poder autônomo. Porém, a teoria afirma a necessidade do juiz imparcial, considerando que a sua
inexistência é uma das condições para a passagem do estado natural para o
estado político. Na verdade, o poder judiciário está vinculado ao poder legislativo, pois os legisladores e os juízes têm a mesma função, que é estabelecer
o direito (leis fixas e iguais para todos).
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A teoria política de John Locke tornou-se um dos pilares do liberalismo político e um marco para a democracia
representativa, ao propor a inter-relação entre a igualdade
natural dos homens, a defesa do parlamento e a exigência
de uma limitação da soberania baseada na defesa dos direitos dos indivíduos. Os princípios dessa teorização incluem a
liberdade natural e a igualdade dos seres humanos, o direito
dos indivíduos à propriedade, o governo pelo consentimento,
o governo limitado, a supremacia da lei, a separação dos poderes e a supremacia da sociedade sobre o governo.
Em resumo, o livre consentimento dos homens
para constituir a sociedade política, a formação de uma
força majoritária na sociedade para definir a forma de
governo, os direitos naturais inalienáveis do indivíduo
à liberdade e à propriedade, o controle do executivo pelo
legislativo e o controle do governo pela sociedade constituem as principais diretrizes do Estado liberal.
1.2 Rousseau: democracia como expressão da vontade geral
A forma de legitimação do poder político também
constitui o centro da reflexão de Jean Jacques Rousseau
(1712-1778). O autor inicia a obra Contrato social com o
seguinte questionamento: “quero indagar se pode existir,
na ordem civil, alguma regra de administração legítima e
segura, tomando os homens como são e as leis como podem
ser [...]” (1978, p. 21). Com essa questão, o filósofo genebrino busca estabelecer regras que possa conferir legitimidade ao poder político instituído na sociedade civil.
A preocupação de Rousseau era conhecer a natureza humana para, de posse desse conhecimento, propor um
novo modelo de sociedade. Para o autor, o Estado e o poder político originam-se a partir da ação do homem e têm,
portanto, seus fundamentos na própria natureza humana.
Ele estava convicto de que o homem, em seu estado de natureza, era bom e tinha como marca de sua existência a liberdade. Contudo, a realidade social apresenta um quadro
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desolador: os homens vivem infelizes, são maus, invejosos,
estando imersos em conflitos e disputas. Ora, se o homem
é bom e a sociedade mostra uma situação tão caótica, é evidente que algo ocorreu para provocar essa mudança.
Essa preocupação é muito evidente no livro Contrato social, quando o autor indaga: “O homem nasce
livre, e por toda parte encontra-se a ferros” (ROUSSEAU, 1978, p. 22). Os males que afligem o homem social
e fazem sua infelicidade não são, de modo algum, oriundos da natureza humana, que, em si, é boa, mas nascem
da própria ação do homem. O homem evoluiu, adquiriu
saberes, e, nesse fazer-se, degradou-se, tornou-se mau,
corrompido. Por isso, o autor compreende que somente
é possível entender a natureza humana à medida que
se compreende o homem em seu estado natural34.
O filósofo constata que o homem começa a perder
a igualdade quando começa a ser introduzido na sociedade o sentido de propriedade. Segundo o autor, é em
função da propriedade que existe um estado de guerra,
bem como a constituição do pacto social e a instituição
da sociedade civil. Chega a ser emblemática a frase que
dá início à segunda parte do Discurso sobre a desigualdade: “O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o
primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de
dizer ‘isto é meu’ e encontrou pessoas suficientemente
simples para acreditá-lo” (ROUSSEAU, 1978, p. 259).
Rousseau não aceita o pacto que deu origem à sociedade civil, porque os conflitos que ocasionaram o estado
de guerra não são resolvidos. A sociedade foi instituída,
mas o fraco continuou submisso e o rico está mais forte
devido às garantias da lei. A propriedade e as desigual34 O filósofo genebrino apresentou uma teoria inovadora, confrontando-a,
sobretudo, com a visão hobesiana, que afirmava que, no seu estado natural,
o homem era inimigo do próprio homem. A reconstrução que Rousseau faz
do estado de natureza remete a um estado originalmente pacífico, pois não
havia conflitos nesse período da vida do homem, o que lhe permitia uma
vida sem barreiras e sem imposições de outro homem.
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dades foram legitimadas para sempre. A grande maioria
dos homens tornou-se miserável e, o mais grave de tudo,
a liberdade natural ficou totalmente perdida.
Diante do problema da desigualdade humana, a
proposta política de Rousseau apresenta como valores
fundamentais a igualdade e a liberdade: “... O maior
de todos os bens, qual deva ser a finalidade de todos os
sistemas de legislação [...] se resume nestes dois objetivos principais: a liberdade e a igualdade...” (1978, p.
66). A noção de soberania e de igualdade de direito são
fundamentais para a garantia dos direitos individuais
de cada associado, pois, através da alienação total, é
possível substituir direitos naturais por direitos civis,
garantidos pela força do corpo coletivo.

A questão central que a obra Contrato social procura resolver é “encontrar uma forma de associação que
defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado
com toda a força comum, e pela qual cada um, unindose a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes” (ROUSSEAU, 1978,
p. 32). É a alienação que torna a união perfeita. Pelo
pacto social, os indivíduos passarão a obedecer a si
mesmos. Não há submissão à vontade de outrem, pois
isso significaria perder a liberdade. A garantia contra a
dependência pessoal de uns em relação aos outros dá-se
exatamente através da alienação total.
Com o pacto, os homens encontram-se sob a direção
da vontade geral. Essa é a única alternativa para dirigir o
Estado de acordo com os interesses associados. A vontade
geral só é possível devido à existência de um interesse
comum entre os associados. Sem o interesse comum, não
haveria vontade geral, uma vez que os cidadãos dariam
prioridade apenas a seus interesses particulares.
Na sociedade democrática, portanto, as leis são
atos da vontade geral. O povo é o autor das leis. O soberano, apesar de detentor de um poder absoluto, só pode
agir através de leis. O poder político instituído - a lei
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oriunda da vontade geral - tem como propósito respeitar e realizar a natureza humana ao invés de violá-la,
como tem ocorrido na sociedade civil histórica. Assim,
a democracia é a afirmação do homem como ser dinâmico, essencialmente político.
O regime de democracia direta se efetiva pela
participação livre e ativa de todo cidadão associado. A
liberdade, tal como Rousseau a concebe – seguir a lei
que cada um se prescreveu, sem estar dependente da
vontade de outrem –, realiza-se através da dependência, igual de todos, perante a lei. A submissão à lei,
oriunda da vontade geral, não implica em qualquer espécie de dependência pessoal ou constrangimento, porque o cidadão está seguindo a si próprio, a vontade que
ele mesmo expressou na deliberação pública.
Em Rousseau, transparece a defesa radical da soberania popular e o desejo de constituição de uma república democrática, tendo em vista a busca da igualdade
e da liberdade. Sem dúvida, isso é essencial para toda
a humanidade, pois a articulação da liberdade com a
igualdade permite enfrentar o problema da desigualdade. Rousseau percebeu com muita clareza que, para
construir uma sociedade com liberdade e igualdade,
era imprescindível reformular os conceitos centrais da
política, sobretudo no que concerne ao contrato social
e à noção de soberania, para, através do pacto social,
sedimentar um novo corpo político baseado na vontade
geral. Foi ele, sem dúvida, o primeiro pensador moderno a insistir na ideia de que uma sociedade só será legítima quando baseada na vontade geral. Certamente,
esse foi o grande legado que o autor deixou para a história da humanidade.
1.3 A recepção marxista à democracia
O marxismo não chegou a formular uma teoria
geral a respeito da democracia política. A preocupação
central dessa linha de pensamento era dar relevo às pre-
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ocupações em relação ao igualitarismo social e econômico. Bobbio afirma que
o ideal democrático não é constitutivo do socialismo,
porque a essência do socialismo sempre foi a idéia
da revolução das relações econômicas e não apenas
das relações políticas, da emancipação social, como
disse Marx, e não apenas da emancipação política do
homem (2004, p. 324).

Para Marx (1818-1883), não é a democracia, a política que move o mundo, mas é a estrutura econômica
da sociedade que é o verdadeiro motor da história. É
na sociedade que se dá o conflito de classes e se resolve
o conjunto das relações materiais entre os indivíduos
e grupos sociais, sendo o Estado apenas o gerente dos
interesses da burguesia, acobertando seus conflitos e
contradições. A gênese do Estado reside na divisão da
sociedade em classes sociais, razão por que ele só existe
enquanto existir essa divisão.
Marx compreende o Estado como princípio de
alienação do homem, como um artifício criado para
esvaziar a riqueza das relações humanas, que surgem
na própria sociedade. O Estado, em vez de superar as
disparidades e as divisões de classe, nasce justamente
desses pressupostos e os confirma, tornando-se um instrumento da classe dominante para garantir a opressão
das classes sociais dominadas, visando a assegurar não
uma exigência nacional universal, mas seus interesses
particulares. Assim, o Estado não é mais representado
pela realidade da ideia ética, do racional em si e para
si, como pregava a concepção hegeliana, mas sim, representa a violência concentrada e organizada da sociedade. Em outros termos, o Estado é visto como um
instrumento de dominação de classes, já que “o poder
do Estado moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um
todo” (MARX; ENGELS, 1998, p. 10).
O Estado, na compreensão marxista, “é o reino não
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da razão, mas da força. Não é o reino do bem comum,
mas do interesse de uma parte. Não tem por fim o bem
viver de todos, mas o bem viver daqueles que detêm o
poder.” (BOBBIO, 2000, p. 115). Por isso, a classe proletária deve garantir, através da ação política, a emancipação humana e a extinção do Estado. Ao contrapor-se
à burguesia, ela se converte numa força revolucionária,
especificamente a partir do momento em que se une em
torno de um programa de transformações e se lança à
luta pela realização do programa de conquista do poder
político, derrubando a supremacia da burguesia.
A nova realidade social deverá instituir uma nova
ordem, sem classes sociais e sem Estado, na qual o poder
é exercido pelos proletários, como afirma o próprio Marx:
uma vez que, no processo, desapareçam as diferenças de classe e toda a produção esteja concentrada
nas mãos dos indivíduos associados, o poder público
perderá seu caráter político. O poder político propriamente dito é o poder organizado de uma classe para
dominar outra. Se, em sua luta contra a burguesia, o
proletariado necessariamente se constitui em classe,
se por meio de uma revolução se converte em classe dominante e, como tal, suprime violentamente as
velhas relações de produção, então, junto com elas,
suprime os antagonismos de classe e as classes em
geral e, com isso, abole sua própria dominação de
classe (1998, p. 28-29).

Como se pode observar, somente com a constituição de uma nova forma de sociedade, fundada na propriedade social dos meios de produção e no que Marx
chamaria de “autogoverno dos produtores associados”,
é possível transcender a realidade efetiva para estabelecer uma nova vontade geral e, assim, “no lugar da
velha sociedade burguesa, com suas classes e seus antagonismos de classe, surge uma associação em que o
livre desenvolvimento de cada um é pressuposto para
o livre desenvolvimento de todos” (1998, p. 29). Marx
denomina essa organização social de comunismo, que
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se caracterizaria como uma sociedade sem classes, na
qual os interesses contivessem a possibilidade de uma
verdadeira universalização.
Para assegurar a transição do capitalismo ao socialismo, o poder estatal seria exercido pela ditadura do
proletariado, que deveria conduzir a revolução socialista
a partir dos interesses da classe operária, que é a classe
mais avançada e capaz de fazer a revolução, entendida
como uma mudança radical na vida da sociedade, mudança essa que conduz à derrota do regime social explorador
e ao estabelecimento de um novo regime, sem exploração,
sendo que o poder é transferido das mãos da burguesia às
mãos de outra classe, o proletariado. Portanto, para Marx,
com o comunismo o homem poria fim à propriedade privada, à divisão do trabalho, ao antagonismo entre as classes
sociais e até mesmo ao Estado – instrumento de opressão
em favor da classe dominante.
Dos autores marxistas, quem melhor se apropria
da ideia de democracia é Antonio Gramsci (1891-1937),
para o qual, na construção da nova hegemonia, para
prescindir da coerção exterior, somente existe uma
alternativa: a socialização do poder através da participação política das massas, a fim de desenvolver seu
protagonismo ativo na sociedade. Para Gramsci, a hegemonia deve ser exercida com conteúdo ético e pedagógico, a fim de instaurar relações através das quais
as classes subalternas possam educar a si próprias, no
sentido de realizar a reforma intelectual e moral da sociedade. Daí o fato de o autor italiano conferir um grande valor à democracia.
Gramsci afirma, nos Cadernos, seu compromisso
e sua visão a respeito da democracia:
Entre os muitos significados de democracia, pareceme que o mais realista e concreto se possa deduzir
em conexão com o conceito de hegemonia. No sistema
hegemônico, existe democracia entre o grupo dirigente e os grupos dirigidos na medida em que o desenvol-
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vimento da economia, e, por conseguinte, a legislação
que expressa este desenvolvimento favorecem a passagem molecular dos grupos dirigidos para o grupo
dirigente (2002, p. 287).

Trata-se de conceber e identificar a democracia
com hegemonia, a fim de criar condições para promover profundas transformações, no seio da estrutura e
da superestrutura da sociedade, com a crescente socialização do poder, tendo como objetivo histórico a elevação das classes subalternas à condição de protagonistas
responsáveis e dirigentes de sua própria história.
Semeraro35, ao analisar o pensamento gramsciano, conclui que “a construção da hegemonia, considerada na ótica emancipatória das classes subalternas,
conduz à ocupação de espaços da sociedade civil e da
sociedade política, levando à radicalização da democracia e à extinção do Estado capitalista” (1999, p. 91),
porque, na compreensão de Gramsci, “enquanto existir
o Estado-classe não pode existir a sociedade regulada”
(2002, p. 223), pois essa depende de um complexo processo de lutas sociais, capaz de conduzir à progressiva
eliminação da sociedade dividida em classes antagônicas, principal obstáculo para que os homens possam,
efetivamente, regular de modo consensual as suas interações sociais.
Para Gramsci, a absorção da sociedade política
pela sociedade civil leva à extinção do Estado, o que
significa a substituição progressiva dos mecanismos
de coerção pela hegemonia e pelo consenso, sendo que
a sociedade regulada não é outra coisa senão a democracia radical, o autogoverno efetivo da sociedade pelos
seus componentes, o que faz desaparecer a distinção
histórica entre governantes e governados.
Coutinho36, em entrevista ao Jornal Folha de São
35 Professor adjunto de Filosofia da Universidade Federal Fluminense.
36 Professor titular de Teoria Política e de Formação Social do Brasil na Escola
de Serviço Social da UFRJ.
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Paulo, sintetizou bem essa ideia, ao afirmar que
o Estado, para ele, não é mais o simples ‘comitê executivo da burguesia’, como ainda é dito no Manifesto
Comunista, mas continua a ser um Estado de classe.
Contudo, o modo de exercer o poder de classe muda,
já que o Estado se amplia graças à inclusão dessa
nova esfera, a ‘sociedade civil’. Buscar hegemonia,
buscar consenso, tentar legitimar-se: tudo isso significa que o Estado deve agora levar em conta outros
interesses que não os restritos interesses da classe
dominante (COUTINHO, 1999).

O conceito de Estado resulta, portanto, da composição de elementos políticos e sociais, da força das
instituições e da liberdade dos organismos privados, da
inter-relação entre estrutura e superestrutura, da compenetração do aparelho estatal com a sociedade civil organizada. Nas palavras do próprio Gramsci, o “Estado
é todo o complexo de atividades práticas e teóricas com
as quais a classe dirigente não só justifica e mantém
seu domínio, mas consegue obter o consenso ativo dos
governados” (2002, p. 331).
O mérito do pensamento de Antonio Gramsci, do
ponto de vista da democracia participativa, está na ideia
de constituir uma esfera pública com interação na sociedade civil. Assim, o autor enfatiza a possibilidade da
penetração do Estado pela sociedade, superando a dicotômica clássica do marxismo. Na perspectiva gramsciana, as relações entre Estado e sociedade passam a ser
estruturadas por uma dialética de unidade e distinção,
na qual a sociedade civil é vista como parceira permanente na participação popular, constituindo-se num espaço privilegiado para avançar na reforma democrática
do Estado.
Gramsci é marxista por sustentar que o Estado
é a expressão das classes sociais, mas inova ao refutar a ideia da dicotomia nas relações. Essa forma de
pensar teve grande influência na formação do pensa-
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mento político da esquerda brasileira, particularmente
a oriunda do movimento pela redemocratização do país,
a partir da década de 1970. No Brasil, em nenhuma
outra época tinha se atribuído tanto valor às ideias de
hegemonia, participação popular, democratização do
Estado, organização da sociedade civil, distribuição da
renda e da riqueza, aspectos que serão tratados no próximo capítulo.

2 O movimento da democracia participativa no
Brasil contemporâneo
No Brasil, o debate acerca da democracia participativa surgiu com força no cenário político e acadêmico
a partir da luta que as organizações sociais empreenderam no enfrentamento da ditadura militar para a constituição de um caminho em busca da liberdade e de um
reordenamento das questões sociais e econômicas.
É importante lembrar que o golpe de Estado articulado pelas forças militares, em 1964, teve as características de uma total anulação do contraditório e da instauração da suspensão dos direitos básicos dos cidadãos.
A instalação da ditadura militar foi um esforço de restringir ou, até mesmo, de anular a construção política
que as classes subalternas haviam realizado no Brasil,
a partir do intenso movimento pelas reformas de base
no início da década de 1960, processo que unificou bandeiras de luta e representou o questionamento da repartição da riqueza, tendo contado com o envolvimento de
diversas categorias de trabalhadores e a classe média.

O regime militar buscou, de todos os meios, quebrar
os organismos autônomos da sociedade civil e, ao mesmo
tempo, sufocou os espaços de deliberação democrática, expandindo, de maneira extraordinária, o Estado autoritário.
A implantação da ditadura se fez à custa de uma pesada
repressão, com contenção de manifestações, fechamento
de sindicatos, cassação, tortura e banimento de lideran-
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ças sociais e políticas, censura da imprensa, fechamento do
Congresso e dos partidos, engessamento das eleições e da
política, destruição dos espaços públicos e da cidadania tão
arduamente construídos.
Porém, faz-se necessário ressaltar que essa destruição
da cidadania e da democracia não se deu sem a resistência e o
enfrentamento de movimentos sociais, especialmente do movimento estudantil e dos grupos que optam pela luta armada,
pelas guerrilhas urbanas e camponesas.
Os anos 70 foram, no Brasil, tempos de profundas mudanças econômicas e políticas, que provocaram a emergência de novas demandas sociais. No período da modernização
autoritária, o país cresceu, urbanizou-se, industrializou-se e
tornou-se mais complexo. A contraface política deste processo
foi a intensificação do ímpeto associativo, em que os novos
atores em cena forjaram os limites do sistema político e ajudaram a definir o processo de redemocratização em curso. Assim, o Estado autoritário passou a ser questionando de forma crescente pelos movimentos sociais, que se constituíram
como os catalisadores de novas demandas, sendo que a ação
política abriu novos espaços para a construção democrática,
como a aprovação, em 1979, da Lei de Anistia e a reorganização do sistema partidário.
Maria do Carmo Carvalho37 afirma que
à medida que, a partir dos anos 70, se amplia uma
cultura democrática, em que os movimentos sociais,
junto com outros setores democráticos, vão ‘arrombando as portas da ditadura’ o Estado torna-se lentamente permeável à participação de novos atores
sociais. O Estado brasileiro, tradicionalmente privatizado pelos seus vínculos com grupos oligárquicos,
vai lentamente ‘cedendo’ espaço, tornando-se mais
permeável a uma sociedade civil que se organiza, que
se articula, que constitui espaços públicos nos quais
reivindica opinar e interferir sobre a política, sobre a
37 Integrante da equipe técnica do Instituto Polis. Mestre em Ciência Política
pela UNICAMP.
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gestão do destino comum da sociedade (1998, p. 09).

O conjunto das organizações sociais que emergiu no seio da sociedade civil no findar do século XX
aponta na direção de uma sociedade mais igualitária
e democrática em todos os níveis, estabelecendo diferentes graus de interação e articulação entre si e com
o Estado, baseado no reconhecimento dos sujeitos como
portadores de direitos, inclusive aquele de participar
efetivamente na gestão da sociedade através da efetiva
democratização do Estado. Para Doimo38, “nunca como
neste período as ideias de povo e de participação popular ganharam tanta significação positiva no pensamento sociológico” (1995, p. 75).
Todo esse movimento político teve como eixo a
oposição ao Estado autoritário e uma luta incessante
pela democracia e pela instituição de direitos da cidadania vinculados à ideia de livre associação. A autora
do livro A vez e a voz do popular defende que
recusar a institucionalidade política em nome do ‘popular’ significava, neste caso, afirmar a capacidade
concreta de se contrapor à tradição política autoritária: o clientelismo do período coronelista, a manipulação das massas do período populista, o assistencialismo do período nacional-desenvolvimentista e a
subordinação do povo-nação pelo regime militar. Significa estabelecer um amplo diálogo crítico com um
passado que, no limite, subsumiu a sociedade civil
no interior do sistema político e do Estado (DOIMO,
1995, p. 126).

Francisco de Oliveira39 observa que “todo o esforço de democratização, de criação de uma esfera pública,
de fazer política, enfim, no Brasil, decorreu, quase por
38 Ana Maria Doimo é graduada em Ciências Sociais, mestre em Antropologia
Social pela UNICAMP e doutor em Ciência Política pela USP. Professora adjunta na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG.
39 Professor titular aposentado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da USP.
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inteiro, da ação das classes dominadas” (1999, p. 60).
Assim, percebe-se que as lutas dos movimentos sociais
conduziram a conquistas fundamentais e ao desencadeamento de um singular processo de democratização em
todo o país.
Todo esse processo culminou no fortalecimento da
sociedade civil e colocou a questão democrática no centro dos debates políticos e acadêmicos. Coutinho analisa que o país emergiu da ditadura com uma “sociedade
civil bem mais forte e articulada do que aquela que havia antes da ditadura” (2002, p. 23). Já Doimo observa
que esse processo constituiu a base de extensas redes
de organização social, dando origem a um grande ciclo
reivindicativo, que mobilizou energias sociais e recursos de poder, ganhando expressão política, seja no que
se “refere à construção partidária e à criação de uma
central de movimentos populares, seja no que concerne
à institucionalização de novos direitos sociais e à interferência no sistema de representação de interesses pela
via conselhista” (1995, p. 32).
As organizações da sociedade civil foram as responsáveis pela construção de uma vigorosa cultura
participativa e democrática, na qual as organizações
sociais passaram a reivindicar autonomia frente ao Estado e se mobilizam em torno da conquista e da ampliação de direitos, tanto os relativos ao trabalho como
à melhoria das condições de vida, seja no meio rural ou
urbano, ampliando a agenda para a luta contra as mais
diversas discriminações, como as de gênero e de raça.
Todo esse movimento culminou num grande processo de participação social na Constituinte de 1988, que
teve, tanto no seu desenvolvimento como no resultado final, uma forte digital do movimento popular que, através
da organização e da luta social, conseguiu imprimir, na
Carta Maior, um conjunto de direitos sociais que efetivamente significavam um avanço para o conjunto dos lu-
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tadores sociais. Maria Vitória Benevides40 destaca que a
“constituinte foi um momento de grande exaltação popular
e de esperança por mudanças” (2002, p. 71).
Os movimentos sociais organizados em torno de
vários segmentos societários conseguiram garantir, na
Constituição Federal de 1988, vários mecanismos de democracia direta e semidireta, como o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular de lei, abrindo espaços para
os canais de participação popular. No plano das lutas
sociais, a nova Constituição garantiu alguns direitos
fundamentais, como o de greve, o da organização sindical por local de trabalho, o da liberdade de pensamento
e de expressão e a livre organização partidária, tendo
também avançado na compreensão das principais políticas sociais, incorporando a concepção do movimento
social de elas serem um dever do Estado e um direito
dos cidadãos.
De acordo com Maria da Glória Gohn41,

não resta a menor dúvida de que, no plano geral, a
principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros dos últimos vinte anos foi
na reconstrução do processo de democratização do
país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do
regime militar. Trata-se da reconstrução de valores
democráticos, de novos rumos para a cultura, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam
diretamente com a população e com o Estado (2000,
p. 320-321).

Leonardo Avritzer42 (2003) salienta que a presença das organizações da sociedade civil no cenário político
40 Cientista política e professora da Universidade de São Paulo.
41 Professora titular da Faculdade de Educação da UNICAMP e pesquisadora I
do CNPq. Doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo.
42 Professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas na UFMG. Graduado em Ciências Sociais e mestre em Ciências Sociais pela UFMG. Doutor e
pós-doutor em Sociologia.
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é uma condição para se estabelecer uma nova institucionalidade, tendo como pauta principal a ideia de estabelecer, no âmbito da esfera pública, mecanismos de participação democrática. Dessa forma, para o autor o fator
básico gerador das mudanças socioculturais e políticas é
a democratização do sistema político institucionalizado,
através da participação direta e pela força de pressão
das organizações da sociedade civil.
O padrão de mudança no processo de inclusão política vivenciada no período da democratização do sistema político brasileiro, com a abertura de novos canais
de participação, produziu alterações no discurso e na
prática dos sujeitos sociais e dos partidos políticos de esquerda, que deixaram de ser agentes que negam a priori
o Estado, para constituírem-se em possíveis interlocutores, o que fez com que o conteúdo oposicionista fosse
cedendo espaço a uma fase de maior interlocução com o
Estado. Nesse movimento, além de se mudar o perfil da
atuação desses novos atores, modificaram-se também os
limites do sistema político, que se expandiu.
A caracterização geral da concepção formulada
pode ser, em linhas gerais, assim sintetizada: as organizações da sociedade civil “estariam inseridas em movimentos pela ampliação do político, pela transformação de práticas dominantes, pelo aumento da cidadania
e pela inserção na política de atores sociais excluídos”
(SANTOS, 2002, p. 53). Os alicerces dessa concepção
foram fundamentados a partir de diversas matrizes teóricas e experiências concretas, que servem como fonte
de reflexão permanente. A ideia da democratização do
Estado e da construção de uma nova relação entre ele e
a sociedade, tendo na democracia a pedra basilar dessa
nova relação, foi, sem dúvida, um dos grandes saldos do
período.
Na visão de Benevides, a democracia é o regime
político da soberania popular, sendo que a “fonte do poder está no povo que é, radicalmente, o titular da sobera-
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nia e que deve exercê-la, seja através de seus representantes, seja através de formas direitas de participação
nos processos decisórios” (2002, p. 71). Na concepção da
autora, um governo representativo deve ser combinado
com a soberania popular, através da participação direta
dos cidadãos no corpo político.
Para Semeraro, é na democracia que “os indivíduos se tornam sujeitos públicos enquanto seres políticos ativos se transformam em seres socializados porque
desenvolvem relações sociais e responsabilidades coletivas” (2002, p. 222). Assim, conforme o autor, o povo
torna-se sujeito sob a égide da democracia, sobretudo ao
participar da criação da ordem estatal. É por isso que os
canais de participação política só se tornam legítimos
quando criam espaços para a vontade coletiva se expressar na gestão diretiva do Estado.
Nessa perspectiva, o aprofundamento da democracia depende de uma relação complexa e bilateral entre
as esferas civil e política, tendo uma sociedade participante. Na visão de Carvalho,
o aprofundamento da democracia que temos visto no
Brasil não pode ser explicado somente como obra de
engenharia institucional, mas afirma o importante
significado da expansão da mobilização como fator de
transformação das instituições a partir dos espaços
de organização da sociedade. Sem a forte presença
dos movimentos sociais não se pode explicar uma
crescente mudança cultural que se opõe aos velhos
padrões da política (1998, p. 02).

De acordo com Doimo (1995), as novas alternativas de participação popular instauram uma outra forma
de relação entre o Estado e a sociedade. As inovações podem ser constatadas na atuação dos conselhos setoriais,
que estão vinculados à definição e à implementação de
políticas sociais, ou, então, através do orçamento participativo (OP), tomado como uma experiência de definição
de políticas públicas mais gerais. Para a autora, tanto os
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conselhos setoriais como a experiência do OP “são alternativas deliberadamente formuladas dentro do espírito
‘ativo-propositivo’, voltado a romper o corporativismo
pontual das demandas locais e a instaurar perspectivas
integrativas para toda a coletividade, através de políticas regulatórias” (DOIMO, 1995, p. 216).
Dessa forma, os espaços de abertura do Estado,
através da instalação de mecanismos para a expressão
da democracia participativa, permitem constituir relações públicas e transparentes entre os gestores do Estado e a sociedade civil. O caráter deliberativo desses
canais de formulação de políticas cria condições para
que os atores da sociedade contribuam efetivamente na
definição das políticas públicas, possibilitando a implementação de políticas que promovam a cidadania e de
formas de participação institucional que ultrapassem a
mera representação política.

3 Os caminhos da democracia participativa
O esforço empreendido pelas organizações da sociedade civil no final do século XX, a partir da luta pela
redemocratização do país e da mobilização para que a
nova Constituição incorporasse aspirações dos setores
populares, produziu alguns frutos. Isso é ainda mais
relevante se se considerar a trajetória do Estado brasileiro, que, historicamente, tem sido caracterizado como
um espaço de expansão e lucratividade para as atividades privadas e a preservação das condições de reprodução do capital, processo esse que Francisco de Oliveira
(1999) identificou como a privatização do público e a
publicização do privado.
Aliás, vários autores brasileiros têm dedicado seus estudos para desvelar o caráter do Estado que foi construído
no país ao longo de décadas. Ciavatta ressalta que a “figura
do Estado autoritário e intervencionista está associada ao
próprio desenvolvimento do Estado no Brasil” (2002, p. 92),
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defendendo que a ruptura com essa visão implica numa mudança substancial na relação do Estado com as organizações
da sociedade civil, tornando as relações conhecidas e transparentes. Doimo (1995) analisa que a cultura política brasileira,
erigida sobre uma concepção hierárquica do mundo, concebeu o Estado brasileiro com uma extrema centralização política e financeira, no nível federal, aliada a uma formidável
fragmentação do fundo público e de exclusão da participação
social e política da população nos processos de decisão. Quanto ao Estado no Brasil, diz a autora:
não se chegou nem mesmo à plena configuração de uma
esfera pública, pois o Estado expandiu-se tão acentuadamente a partir de uma dinâmica centrada no clientelismo e na tecnocracia que, em vez de cidadania plena,
estabeleceu-se uma burocracia forte e poderosa, um
sistema representativo frágil, uma sociedade civil marcada pela desarticulação social e, por conseguinte, uma
cidadania ‘regulada’ ou ‘concedida’ (1995, p. 215).

Emir Sader43 argumenta que para a ruptura com
essa forma de organização do Estado e a sua consequente democratização faz-se necessário reformular a relação dos governos com a sociedade, colocar as
estruturas de governo sob controle direto da população,
de levar a cabo uma tentativa de mobilização permanente dos cidadãos, apontando para outra forma de
Estado, na prática incompatível não apenas com os modelos políticos liberais, mas com a própria dinâmica do
capitalismo, ainda mais em sua fase neoliberal, em que
os mecanismos de mercado e de liberdade da propriedade privada primam sobre tudo (2002, p. 670-671).

Partindo dessa concepção, Sader defende que o
mais importante nesse processo é a afirmação de um
novo padrão, a luz de um redirecionamento político e
econômico do Estado brasileiro. A partir daí, surge a ne43 Formado em Filosofia pela USP. Mestre em Filosofia Política e Doutor em
Ciência Política pela USP. Dirige o Laboratório de Políticas Públicas da UERJ,
onde é professor de Sociologia.
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cessidade de se efetivar uma
reforma democrática radical do Estado, fazendo
da participação não apenas um elemento de maior
transparência governamental, mas alavanca para
construção de um tipo diferente de Estado, que suponha uma outra forma de relação entre governantes e
governados e, portanto, de cidadania e de democracia
(SADER, 2002, p. 668-669).

Em linhas gerais, Sader afirma que a participação exige a divisão do poder estatal com a sociedade, ou seja, tirar
o poder delegado a quem detém o mandato popular, transferindo-o para a fonte do poder, que é o povo. Dessa forma, o
processo de participação democrática da população na definição das políticas e dos rumos do Estado vai na “contramão
das tendências dominantes”, que visam à desestruturação
dos investimentos do Estado nas políticas sociais. Na visão
do autor, as políticas de participação popular
permitem fortalecer os direitos da cidadania e resgatar a importância do espaço político e o significado
dos interesses públicos, e dão início a um processo de
reforma radical do Estado centrada numa esfera pública renovada - nem estatal, nem privada: pública.
Aponta-se para um processo paralelo de socialização
do poder e da política e de estreitamento da dicotomia governantes/governados (2002, p. 670).

As conquistas da cidadania, a partir da década de
1990, com a institucionalização de mecanismos de democracia participativa, devem ser consideradas um avanço das
forças identificadas com o campo democrático e popular44. A
44 Segundo Paludo, pode-se dizer que o campo democrático e popular se
“constituiu em nosso país nas décadas de 1970/80 [...] na continuidade do
aprofundamento de concepções e práticas que procuravam articular a democracia com a justiça social e com a construção de um projeto alternativo
de sociedade [...] O Campo Democrático e Popular orienta-se para a luta pela
democratização formal e para o aprofundamento desta democracia, que consiste na partilha do poder político, econômico e cultural, apontando já neste
período para a necessidade do alargamento e universalização dos direitos
civis, políticos e sociais” (2001, p. 45).
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implementação de experiências concretas que se recusaram
a aceitar a forma de gestão baseada nos meros mecanismos
da democracia representativa foram uma das principais inovações institucionais do período, baseando-se, sobretudo, na
ideia da participação popular na elaboração e na deliberação
das políticas públicas.
A democracia participativa apresenta qualidades
funcionais e simbólicas que a representação, por si só,
não tem, especialmente no que concerne a alternativas
de propor políticas públicas com conteúdo mais significativo para a expansão dos direitos civis e políticos e para
estender os direitos sociais na perspectiva de distribuição da renda e da promoção de políticas de cidadania.
O orçamento participativo é, sem dúvida, a maior
inovação democrática do último período. Ele inova os
mecanismos da democracia participativa na medida em
que incorpora a participação direta da população no processo de elaboração de políticas e de tomada de decisões.
A sua implementação estimula a disputa política, uma
vez que os diversos atores sociais precisam explicitar os
seus interesses econômicos e políticos na arena pública,
pois é nesse locus que se dá a definição das prioridades
de investimentos para a alocação dos recursos públicos.

Para Doimo, esse tipo de orçamento deve ser considerado como uma nova alternativa de participação
direta da população na gestão pública, nas suas diversas fases de elaboração e execução. No entendimento da
autora, trata-se de um instrumento de socialização do
poder e se pauta pelos princípios da
maior eficácia da máquina administrativa pela proximidade com o cidadão; transparência dos aparatos e das informações; debates entre interesses e projetos diferenciados; escolha de prioridades mediante participação direta e
semidireta; co-responsabilidade entre Estado e sociedade
na definição e na partilha das decisões de poder; e, enfim,
cooperação na execução e na fiscalização da implementação de tais decisões (DOIMO, 1995, p. 217).
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Segundo a autora, esse processo de discussão pública dos orçamentos pode ser compreendido como uma
experiência de gestão pública que procura incorporar
princípios da soberania popular no cenário político brasileiro. Esse mecanismo se apresenta, na esfera pública,
como um espaço que possibilita a elaboração, a negociação, a deliberação e o monitoramento do conjunto das
políticas públicas. Ele permite a negociação dos vários
interesses de grupos sociais envolvidos na fase de planejamento do orçamento, rompendo com as decisões
centralizadas, abrindo espaço para a influência da sociedade como um todo ou, pelo menos, daqueles que se
interessam pelo assunto.
Avritzer sustenta que o elemento central do orçamento participativo é a reinvenção da democracia, inscrevendo-a no âmago das complexas mudanças, em curso,
na relação Estado/sociedade, criando uma nova “sinergia
entre Estado e sociedade civil” (2003, p. 19). Com efeito, a
partir da mudança do padrão de relações do Estado com a
sociedade civil, cria-se um novo desenho institucional nas
relações entre as duas estruturas, no qual a participação
permanente da sociedade civil é condição para que o Estado consiga se reorientar, principalmente, numa nova forma de gestão democrática e participativa.
O que há em comum nos diferentes autores elencados é a ideia de que a efetiva democratização do Estado contribui para o fortalecimento da sociedade civil,
instalando novos espaços públicos de natureza democrática, criando as condições para que, de forma gradual,
os cidadãos tenham o controle do processo governamental na tomada de decisões. Nessa perspectiva, Santos e
Avritzer sintetizam que “a democracia é uma gramática
de organização da sociedade e da relação entre o Estado
e a sociedade” (2002, p. 51).
A institucionalização de mecanismos de participação popular produz como resultado o aprofundamento
da democracia à medida que critica a democracia repre-
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sentativa e retoma a ideia da democracia direta nos espaços de deliberação política. Esse processo resulta na
elaboração de um conjunto de normas que tem o potencial de mudar como e onde as decisões serão tomadas,
revigorando o desenho institucional para além dos espaços da democracia representativa.
O orçamento participativo tem se apresentado
como um mecanismo inovador e com potencial para a
resolução de disputas, para colocar os interesses de grupos divergentes no debate público e tomar decisões em
bases negociadas. Sua originalidade consiste na forma
de fazer a política, principalmente ao permitir o exercício do poder em bases amplas. Isso ratifica a posição de
Rousseau, para o qual a legitimidade das decisões políticas se dá apenas quando geradas através da deliberação
pública e da participação cidadã.

Conclusão
A institucionalização da democracia participativa
permite construir um conceito mais amplo de cidadania,
no qual a democracia não se restringe ao direito de votar,
mas denota a participação ativa na vida da cidade, compreendida como espaço público para a tomada de decisões
coletivas para que as políticas sejam de interesse público.
O conceito amplo de democracia participativa se
inscreve na proposta de reforma democrática do Estado,
estabelecendo um novo padrão na relação com a sociedade civil, pautada pelos princípios da soberania popular e
da socialização do poder. Do ponto de vista da teoria política, representa uma inovação institucional, à medida
que os mecanismos de gerenciamento do Estado deixaram de responder a determinados interesses dos grupos
econômicos do bloco hegemônico, forçando a emergência
de novos espaços públicos e atores em condições de reformular o espectro da regulação social e atuarem pela
incorporação de direitos, para além dos tradicionalmen-
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te instituídos pelo Estado.

A participação da sociedade na esfera pública tem
indicado avanços no sentido da partilha do poder e da
democratização do Estado. Porém, é preciso reconhecer
que ainda são imensos os desafios para a implementação de gestões democráticas, em todos os níveis, e para
a construção de mecanismos perenes para a democracia participativa. Acredita-se que adotar um paradigma
de administração pública voltado à afirmação da democracia participativa significa transformar, por dentro,
a máquina do Estado, sendo que o seu controle público
passa a ser uma questão central para a consolidação dos
regimes democráticos.
A democracia só se realiza, de maneira satisfatória, quando a participação política vem acompanhada
da socialização do poder, a qual só se efetiva à medida
que se tem uma sociedade civil organizada, forte e criativa, em condições de transformar o Estado num espaço
público a serviço da cidadania.

O século XX foi, efetivamente, um período de intensa disputa em torno da questão democrática. O grande
desafio no século XXI é o da consolidação da democracia
e da ampliação dos processos de participação democrática nos espaços públicos. O esforço pelo fortalecimento
da democracia participativa precisa estar orientado na
perspectiva de constituir uma cultura democrática pautada na ideia da partilha de poder e da afirmação do
protagonismo dos sujeitos sociais que, historicamente,
foram marginalizados pelas decisões da esfera pública.
Com efeito, a constituição de uma nova cultura
política, que supere a herança do paternalismo, do autoritarismo e do clientelismo, é condição para viabilizar
os princípios republicanos e democráticos necessários à
promoção da cidadania. A superação desses vícios requer a defesa da participação como direito inalienável
da cidadania. Pressupõe uma nova ética no trato da res
pública, tanto por parte dos governantes como da socie-
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dade civil. A nova dimensão ética precisa considerar a
responsabilidade com o social, o reconhecimento e a afirmação da diversidade cultural, a pluralidade política e
uma maior igualdade na perspectiva econômica. Portanto, é necessário que haja o crescimento da sociedade civil
sem anular seus espaços de liberdade, que se promova a
socialização do poder para inibir as intervenções do Estado opressor e que se construa uma utopia fundamentada na ideia de que todos devem ter condições iguais de
acesso e oportunidades para a melhoria da sua condição
de vida.
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Este trabalho tem o objetivo de analisar alguns aspectos da evolução do crédito rural no Brasil, detendo-se
mais especificamente no papel do Pronaf no município de
São João da Urtiga, localizado na região nordeste do Rio
Grande do Sul e que conta com cerca de 5.000 habitantes.
A sua economia é extremamente dependente da agricultura, desenvolvida basicamente em unidades de produção de caráter familiar. O método de pesquisa utilizado
consiste, em primeiro lugar, em uma pesquisa bibliográfica para caracterização do crédito rural do Pronaf., sendo que os dados analisados sobre ele no município de São
João da Urtiga foram obtidos a partir da análise de um
questionário aplicado entre os meses de janeiro e maio
*
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de 2008. Os resultados levam a dizer que o Pronaf tem
um papel significativo nas unidades de produção beneficiadas e, consequentemente, representa o papel de um
gerador de emprego e renda para os agricultores, contribuindo, ainda, para o desenvolvimento do município
em questão.
O crédito é um instrumento importante para o desenvolvimento de um município, de uma região e do próprio país, pois propicia que muitos projetos se tornem
realidade. No meio rural, especialmente entre as populações de renda mais baixa, o crédito pode desempenhar
um papel fundamental na geração de trabalho, pois são
inúmeros os projetos que podem ser desenvolvidos a
partir da terra e do capital social existentes.

No Brasil, os agricultores familiares, historicamente, tiveram pouco acesso ao crédito rural, seja em
função da concentração fundiária, que contribuiu para
gerar a grande desigualdade social, seja em virtude da
concentração do poder político, que definiu os grupos sociais privilegiados, com acesso às políticas públicas e,
consequentemente, aos recursos públicos aplicados em
infra-estrutura, crédito, assistência técnica e pesquisa.
O acesso da população rural aos serviços financeiros também é limitado, tanto pela inexistência de instituições financeiras em muitos municípios brasileiros
como pelo pouco interesse dos bancos em operar com populações de baixa renda, especialmente os agricultores,
que, normalmente, possuem um fluxo de renda baixa e
irregular ao longo do ano.
O governo federal, quando tentou ampliar o acesso dos agricultores aos serviços financeiros, a partir da
década de 1960, restringiu sua atuação ao crédito rural,
focando sua ação nos bancos públicos federais. Tais bancos, apesar de terem cumprido um significativo papel no
desenvolvimento da agricultura, não são os mais adequados para trabalhar com populações de baixa renda,
em função do alto custo operacional que têm e, também,
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pelo fato de estarem cada vez mais voltados para a rentabilidade econômica, atuando praticamente como bancos privados.
Por parte dos governos, houve pouco apoio concreto para a criação de instituições financeiras voltadas à
população de baixa renda que pudessem levar ao meio
rural outros serviços financeiros, como poupança e outras modalidades de crédito, no modelo do que ocorreu
em países que estimularam, por exemplo, a constituição de sistemas de crédito cooperativo, bancos locais ou
rurais, caixas de crédito e poupança, visando a atender
esse segmento da população (DESER, 2005).
Para minimizar a crise da agricultura, o governo
federal institui, em 1995, o Pronaf – Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar – visando a
ampliar o acesso ao crédito rural entre os agricultores
familiares, mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família.
No ano da sua criação, foram financiados 100 mil
contratos. Dez anos depois, o volume de contratos ultrapassou dois milhões. Entretanto, as limitações continuam, pois os agricultores ainda são prejudicados pelas
crises econômicas e pelos baixos preços dos produtos em
alguns períodos dos últimos anos (DESER, 2005).
Um dos problemas do Programa em relação ao
público beneficiário, considerando a atual estrutura do
sistema financeiro do Brasil, além da falta de recursos,
é a baixa capilaridade – falta de interesse – do sistema
bancário nesse segmento da população, pois a grande
maioria dessas pessoas não tem acesso à conta corrente
nos bancos. Além disso, outros problemas são as taxas
cobradas pelos bancos públicos para operarem com o
crédito rural, principalmente quando se trata de operações de pequeno valor, e a falta de garantias reais por
parte dos agricultores que demandam o crédito.
No município de São João da Urtiga, as cooperativas de crédito CRESOL e SICREDI têm um papel cru-
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cial no desenvolvimento das atividades agropecuárias,
por serem as entidades que mais se aproximam do agricultor e que lhes oferecem condições de trabalho no dia a
dia, sobretudo porque estão diretamente envolvidas com
a coordenação dos recursos e do crédito rural.
O PRONAF investimento tem se mostrado essencial para o desenvolvimento da agricultura familiar no
município. Com a aplicação dos recursos nas propriedades, aumenta a geração de renda e a permanência dos
agricultores em suas comunidades. Em alguns casos,
ocorre, inclusive, o retorno de famílias que já tinham
abandonado o meio rural no passado, em função dos
bons resultados obtidos por agricultores na atualidade.

Localizado na região nordeste do Rio Grande do
Sul, São João da Urtiga tem uma característica diferenciada em relação a muitos municípios gaúchos e brasileiros, em virtude do tipo de relevo, da boa fertilidade do
solo e da tipificação dos seus estabelecimentos rurais,
em sua maioria de propriedade de agricultores familiares que produzem uma grande diversidade de produtos
e que dependem, em grande parte, de recursos como os
do Pronaf para desenvolverem as suas atividades agrícolas e agropecuárias.
Ao longo de sua existência, o Pronaf foi se firmando
como relevante para a viabilização das unidades de produção da agricultura familiar, sendo que tem contribuído
significativamente em muitos municípios brasileiros, principalmente nos que têm vocação agrícola para a produção
de matéria prima. Recursos desse tipo de crédito atingem
grande parte da população e, com isso, contribuem, como
já se disse, para a geração de emprego e de renda.
Dessa constatação é que se tira o questionamento,
que norteia o presente artigo: os mecanismos de financiamento da agricultura familiar de São João da Urtiga,
especialmente o Pronaf investimento, constituem-se em
um fator determinante na geração de emprego e de renda para os agricultores familiares do município?

Desenvolvimento, democracia e gestão do crédito: a agricultura familiar em debate

163

Para tanto, tem-se como objetivos:

- analisar os mecanismos do Pronaf na agricultura
familiar no município de São João da Urtiga;
- averiguar como o crédito é aplicado em São João
da Urtiga;
- detectar os resultados que o crédito propicia aos
agricultores familiares do município.

Como já referido anteriormente, tem-se como hipótese que o Pronaf contribui decisivamente para o desenvolvimento dos agricultores familiares e, consequentemente, para todo o processo produtivo local, assim
como ocorre no âmbito regional e nacional.
Para alcançar os objetivos propostos, far-se-á uma
análise do papel do crédito no município sob estudo.
Como metodologia de pesquisa, foram utilizadas as seguintes etapas: em primeiro lugar, realização de pesquisa com os agricultores beneficiados pelo Pronaf através
de um questionário aplicado no período compreendido
entre janeiro e maio de 2008; em um segundo momento,
procedeu-se à análise dos dados e à discussão dos resultados obtidos.
Compreende-se por crédito rural o suprimento de
recursos financeiros para aplicação nas atividades agropecuárias, visando ao desenvolvimento do setor primário da economia nacional. Em outros termos, seu objetivo é desenvolver a capacidade de produção agrícola, bem
como possibilitar o aumento da produtividade, através
da distribuição de recursos para um maior número possível de produtores. Assim, por meio do crédito, estaria
a se fomentar a economia local.
Segundo Pinto (apud FURSTENAU, 1988), a história do crédito no Brasil pode ser resumida em três grandes fases. A primeira teve início no descobrimento do
Brasil, passando pelo período Colonial, Imperial e pela
Primeira República, entendendo-se até 1937. Caracterizado pelo modelo primário-exportador, neste período
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as atividades econômicas eram essencialmente voltadas
à agricultura de exportação, sendo que, por isso, os incentivos aos financiamentos eram restritos basicamente
aos produtos destinados à exportação, incentivada pela
política interna e pelo comportamento do mercado internacional no momento.
O segundo período começou a delinear-se a partir
de 1937, estendendo-se até 1965. Nesse período, houve
uma tentativa concreta de sistematizar o financiamento
da agricultura e da pecuária. Em 9 de setembro de 1937
foi aprovada a Lei nº 454, que estabeleceu normas para
a aplicação de recursos e criou um sistema de garantias visando a estender o alcance do crédito rural. No
mesmo ano, criou-se a Carteira de Crédito Agrícola e
Industrial- CREAI, vinculada ao Banco do Brasil, com o
objetivo de agilizar e tornar mais acessíveis os financiamentos agrícolas no país.
O terceiro período, segundo Pinto (apud FURSTENAU, 1988), iniciou com a criação do Sistema Nacional
de Crédito Rural (SNCR), instituído pela Lei n°4.829,
de 5-11-1965, e regulamentado pelo decreto 50.380. O
SNCR era integrado pelo BACEN, pelo Banco do Brasil,
por bancos regionais de desenvolvimento, bancos estaduais, bancos privados, caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, cooperativas e
órgãos de assistência técnica e extensão rural. Seu objetivo principal era dividir a tarefa de financiar a agricultura entre as instituições públicas e privadas.
As transformações ocorridas na agricultura brasileira a partir dos anos 60 tiveram o Estado como indutor
e gestor em um processo voltado a atender às necessidades de acumulação do capital comandada pelo setor
urbano-industrial. As transformações no meio rural visavam a liberar mão de obra para atender à demanda
do setor industrial, produzir alimentos baratos para a
população urbana, adquirir máquinas, equipamentos e
insumos fornecidos pela nascente indústria de produtos
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destinados à agricultura e produzir as matérias primas
necessárias às indústrias processadoras agrícolas, promovendo a agroindustrialização do país e produzindo
excedentes exportáveis para fazer frente aos compromissos internacionais. O Sistema Nacional de Crédito
Rural (SNCR) foi a base para as transformações na agricultura, sendo que o crédito era direcionado a determinada propriedade e se vinculava a sua liberação ao uso
de pacotes tecnológicos compostos por insumos químicos
e industriais.
A política de crédito rural não era neutra em relação à classificação social dos agricultores, e o crédito era
direcionado e concentrado sobre alguns produtos, regiões
e categorias de produtores. Esse modelo de distribuição
dos financiamentos contribuiu ainda mais para a distorção regional, ampliando as diferenças na distribuição de
renda entre as regiões e entre os próprios agricultores,
beneficiando normalmente os grandes proprietários.
Apesar de a política agrícola não excluir formalmente
nenhum segmento, a exclusão se dava, na prática, por
meio dos procedimentos operacionais adotados pelas
instituições financeiras (BUAINAIN, 1998).
As concessões de crédito privilegiavam as transações de maior volume e de menor custo administrativo.
Com isso, aproximadamente 80% dos estabelecimentos
rurais não tiveram acesso ao crédito subsidiado. Em
contrapartida, 1% dos tomadores do crédito – cerca de
10 mil grandes produtores – receberam 40% do total dos
recursos (NUNES; NASSAR, 2000).
Os investimentos do Estado no setor agropecuário,
através do fornecimento de infra-estrutura produtiva e
social e de serviços – pesquisa, assistência técnica e crédito rural – são fundamentais para o desenvolvimento,
uma vez que a expansão agropecuária pode determinar
as dinâmicas econômicas – relativas ao nível de renda e
emprego – e demográficas – relacionadas aos movimentos populacionais e de urbanização. O crescimento da
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agropecuária antecede – e muitas vezes determina – o
crescimento da indústria e do setor de serviços. Isso só
não ocorreu em áreas em que a intervenção estatal foi
especialmente favorável às atividades urbanas. Além
disso, um aumento de 1% na renda agropecuária causa,
em geral, uma variação da mesma ordem de grandeza
na renda dos demais setores (BONELLI, 2001). Por isso,
a crítica não é em relação ao apoio dado pelo Estado ao
setor agropecuário, mas à priorização dada aos setores
latifundiários, em oposição à falta de apoio à agricultura
familiar nos anos 1980 e 1990.
Durante a década de 1970 e a primeira metade dos
anos 1980, os recursos para o crédito rural eram fartos e
eram oriundos, basicamente, do Tesouro Nacional (TN),
canalizados via Conta Movimento do Banco do Brasil
(BB) e dos depósitos à vista. Os subsídios se materializavam na diferença entre as taxas de juros cobradas nos
empréstimos e as taxas médias de inflação. O auge desse processo foi atingido nos anos de 1979 e 1980, quando
mais de R$ 60 bilhões (em valores de 2002) ou US$ 20
bilhões (em valores de 1997) foram aplicados em mais
de três milhões de contratos, atendendo a cerca de 1,5
milhões de agricultores (DE MELO, 2001).

A partir de 1981, o crédito rural começou a diminuir, influenciado tanto pela redução dos recursos
oriundos dos depósitos à vista, devido à elevada inflação
do período, como pelas inúmeras alternativas de aplicações financeiras em curto prazo. Outro aspecto que pesou para tanto foi a crise financeira sofrida pelo próprio
Estado. O período foi marcado por inúmeras alterações
no crédito rural, dentre as quais a introdução da correção monetária nos financiamentos, muito embora se
acrescentasse, ao crédito, apenas uma parte da inflação
apurada no período de vigência dos contratos.
Além do crédito rural e da política de preços mínimos, muito utilizada nos anos 1980, outras políticas
influenciaram o setor agrícola no período, como as ele-
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vadas tarifas de importação de produtos industriais, os
controles de câmbio, o favorecimento da importação de
bens de capital, de insumos básicos e de bens intermediários e a participação estatal em alguns setores industriais (DE MELO, 2001).
Apesar das muitas consequências sociais e ambientais negativas oriundas deste modelo, as políticas
agrícolas adotadas entre os anos 1970 até meados dos
1980 alcançaram grande parte dos seus objetivos. A migração zona rural – zona urbana foi maior que as expectativas; a demanda por máquinas e insumos agrícolas
multiplicou-se, viabilizando a indústria produtora de
bens para a agricultura; a produção de matérias–primas
agroindustriais e de excedentes exportáveis aumentou
significativamente, impulsionando o crescimento da indústria processadora e a obtenção de superávit na balança comercial do país.
A partir de 1986, as taxas de inadimplência aumentaram significativamente, o que fez aumentar o processo de seletividade dos bancos, excluindo ainda mais
os agricultores familiares do acesso ao crédito. Eram
as consequências do Plano Cruzado e do Plano Bresser
(Verão I e II). Em 1988, a Assembleia Constituinte concedeu perdão das dívidas rurais contraídas para projetos com até cinco módulos fiscais. Nesse mesmo ano, a
política agrícola mudou de rumo, visando a promover o
financiamento rural por meio de fontes não inflacionárias (BUAINAIN, 1997).
Entretanto, essas fontes ainda continuavam fortemente vinculadas ao Estado, seja através da disponibilização direta dos recursos pelo Tesouro Nacional
e pelos Fundos Constitucionais – FC’s –, seja por meio
de recursos controlados, como a poupança rural e os recursos obrigatórios. Entre 1987 e 1988, todas as linhas
de crédito rural foram indexadas, e os valores recebidos
pelos agricultores não acompanharam os índices gerais
de preços, o que fez com que se ampliasse ainda mais
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a inadimplência nos anos seguintes. Essa redução na
rentabilidade do setor agropecuário e a elevada inadimplência, mesmo com as renegociações promovidas pelo
governo no período, aumentou o risco detectado pelos
bancos e os tornou ainda mais seletivos, dando mais
prioridade aos clientes de maior porte e aos que mantinham maior vínculo com as agroindústrias e o setor de
serviços (FAVARET FILHO, 2002).
Em 1988 e 1989, o volume de crédito rural contratado foi de apenas 45% do valor liberado em 1980, sendo
que o número de clientes de crédito rural do BB – principal operador do SNCR – passou de 800 mil para 240
mil, aumentando a instabilidade do sistema de crédito
rural em função da concentração do risco em um número
menor de clientes (NUNES; NASSAR, 2000).
Na década de 1990, a agricultura passou por um
período de crise, em que os recursos para o crédito, que
já estavam escassos em função do aumento da inadimplência agrícola, foram reduzidos ainda mais pelo Plano
Collor I. Entre 1990 e 1993, o volume de crédito rural
liberado foi inferior a 30% do total emprestado em 1980
(REZENDE, 2001). O setor agrícola também sofreu com
a abertura rápida e indiscriminada das importações no
período. Para a maior parte dos produtos importáveis,
as tarifas caíram de 35% a 55% antes de 1988 para aproximadamente 10% em 91. Além disso, houve a retirada
brusca de barreiras não tarifárias em 1990. A implantação do Mercosul, que eliminou tarifas para produtos
importados de países membros, prejudicou ainda mais a
agricultura (REZENDE, 2001).
Para Nunes e Nassar (2000), as medidas utilizadas para a recuperação dos créditos inadimplentes não
têm sido eficazes, no Brasil, porque se os bancos formalizarem a inadimplência, eles precisam assumir o prejuízo, lançando os valores na conta de créditos em liquidação. Por outro lado, se as dívidas são refinanciadas ou
são realizadas operações mata-mata, como é conhecida
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a anistia, eles não têm prejuízos e cumprem as destinações compulsórias do crédito.
No caso das instituições financeiras públicas, há
indícios de ingerências da esfera política na concessão do
crédito e na renegociação de dívidas vencidas. A busca
de uma solução definitiva para o endividamento rural é
fundamental, porque a dívida gera um conjunto de problemas ao SNCR. O comprometimento de recursos com
o refinanciamento das dívidas ou com a realização de
operações mata-mata limitam a capacidade de atender
à demanda por novos créditos. Os constantes adiamentos dos prazos para a efetivação dos pagamentos das dívidas securitizadas ampliam os custos para o Tesouro
Nacional, com equalização dos juros, criando um efeito
negativo junto aos agricultores. Enquanto o processo de
negociação estiver sendo alterado, os agricultores buscarão incluir novos financiamentos ao processo de negociação, independentemente de terem ou não sofrido
as consequências negativas dos planos econômicos que
geraram o processo de negociação anterior.
Entre 1988 e 2000, os gastos com desenvolvimento
agrícola caíram para menos da metade, representando
cerca de 40,78% do que se gastava em 1988. Os dispêndios com a Função Agricultura no Orçamento Geral da
União (OGU) caíram de 5,75% (média do período de
1980/84) para 5,55% no período entre 1985-1989, depois
para 2,39% no período entre 1990-94, e para apenas
2,11% das despesas no período entre 1995-1999 (GASQUES, 2001). Outra característica dos gastos públicos
federais é a sua concentração nas médias e grandes cidades (acima de 100 mil habitantes). Em 2000, os municípios com menos de 10 mil habitantes, que poderiam
ser considerados rurais, receberam apenas 1,14% dos
recursos para uma proporção da população residente de
17,53% do total (GASQUES, 2001).
Nesse período, houve uma significativa ampliação do poder do Ministério da Fazenda em relação aos
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gastos com a agricultura, tornando-se esse o órgão que
mais participa das despesas em agricultura, com 43,3%
no ano de 1999, seguido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com 33,4% (GASQUES,
2001). A participação do Ministério da Fazenda nas despesas ocorre em função dos custos do poder público com
a renegociação das dívidas (Securitização das Dívidas
Rurais e Programa de Saneamento de Ativos), com as
despesas com equalização de juros (fontes), pagamento
de spread e taxas bancárias, bem como com rebates concedidos a algumas linhas de crédito.
Durante todo o processo de modernização do setor
agropecuário, o tratamento dado aos pequenos agricultores pelas políticas agrícolas foi diferenciado daquele
dado aos setores patronais apenas em relação às taxas
de juros, que eram menores, e ao maior percentual financiado do Valor Básico de Custeio (VBC).

Na década de 1990, a necessidade de reformulação
do sistema de financiamento e a legitimação das reivindicações do grupo identificado como voltado à agricultora familiar, forçou o governo a atender à demanda de
acesso ao crédito daqueles que estavam desfavorecidos
no meio rural brasileiro. Foi criado, então, o Pronaf,
maior programa federal de assistência ao agricultor familiar. O Programa possui diversas áreas de atuação e
tem representado um instrumento imprescindível para
suprir a demanda dos agricultores familiares.
Do início da década de 1970 até os anos 1990, foram adotadas diversas metodologias para a classificação dos agricultores segundo o Manual de Crédito Rural
(MCR). Os agricultores familiares eram responsáveis
por 70 a 80% do número de contratos efetivados, mas
ficavam com apenas de 15% a 25% do valor financiado.
Deve-se ressaltar que tais dados relativos à participação podem ser questionáveis, pois as classificações feitas
pelo governo eram alteradas de acordo com os interesses
as pressões políticas (BRAMOVAY; VEIGA, 1998).
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As constantes alterações nos critérios estabelecidos permitiam mascarar a distribuição do crédito, que
privilegiava agricultores mais estruturados, os quais
eram, entretanto, classificados como familiares. Entre
1990 e 1992, por exemplo, os parâmetros de renda utilizados na classificação foram modificados três vezes pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN). Em 1990, eram
classificados como agricultores familiares os que tinham
renda bruta anual inferior a 4.165 sacas de milho. Em
1991, esse limite foi ampliado em cerca de 50%, passando a se considerar como agricultor familiar aquele que
obtinha renda bruta inferior a 6.198 sacas de milho.
No ano seguinte, os limites foram alterados novamente, classificando-se como agricultores familiares os que
tivessem renda bruta de até 2.845 sacas de milho (DESER, 1997).
Em decorrência da negociação das entidades representativas da agricultura familiar, e também considerando a necessidade de fomentar o setor agropecuário
brasileiro, o Pronaf passou a representar uma via de diálogo com a sociedade que vive no campo e que trabalha
no meio rural. A implementação de suas políticas se faz
através de um processo, o qual nem sempre é rápido ou
simples. Além disso, precisa necessariamente superar
os problemas próprios de uma sociedade como a brasileira.
Apesar dos critérios para a classificação dos agricultores familiares, o Pronaf não conseguir reduzir as
dificuldades dos agricultores familiares em acessar o
crédito, dado que esse agricultor tem menos condições
de fornecer garantias e contrapartidas aos bancos, além
do menor valor dos seus contratos. Assim, a redução do
papel do Estado nos financiamentos rurais agravou as
dificuldades já existentes para esses agricultores (BUANAIN, 1997).
Mesmo sendo um programa de abrangência nacional, os recursos do Pronaf estão basicamente concentra-

172

Cláudio Risson; Egon Gabriel Júnior; Jandir Pauli

dos no sul do país, região que se caracteriza por ter uma
estrutura organizada de agentes financeiros e contar
com movimentos sociais atuantes (DESER, 2005).
Os recursos destinados ao Pronaf vêm do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT). Parte significativa
deles são equalizações feitas pelo governo federal, que
permitem que os bancos comerciais operacionalizem
esse tipo de crédito, especialmente o Banco do Brasil. De
outra forma, pelas características desse tipo de crédito,
não haveria interesse dos bancos comerciais nessa área
(BRASIL, MDA, 2005).
O Pronaf classifica, hoje, os agricultores familiares em cinco categorias, as quais procuram expressar a
estratificação real d o público-alvo do Programa: A, B, C,
D, E (BRASIL, MDA, Plano Safra, 2004/2005).
Os créditos do Pronaf podem ser concedidos de forma individual, coletiva ou grupal, para os agricultores
familiares e trabalhadores rurais que:
I - explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária;
II - residam na propriedade ou em local próximo;

III - não disponham, a qualquer título, de área superior a dois módulos fiscais, quantificados segundo a
legislação em vigor;
IV - obtenham, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da renda familiar da exploração agropecuária e não
agropecuária do estabelecimento;
V - tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, utilizando apenas
eventualmente o trabalho assalariado, de acordo com as
exigências sazonais da atividade agropecuária;
VI - obtenham renda bruta anual familiar no Pronaf A e B de 0 a R$ 2.000,00; no grupo C, de R$ 2.000,00
a R$ 14.000,00; no grupo D de R$ 14.000,00 a R$
40.000,00; no grupo E, de R$ 40.0000,00 a R$ 60.000,00,
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excluídos os proventos vinculados a benefícios previdenciários decorrentes de atividades rurais (BRASIL, MDA,
Plano Safra, 2004/2005).
O Pronaf é composto por três linhas diferenciadas: a política de infra-estrutura e serviços municipais,
a política de capacitação dos agricultores e a pesquisa
e a política de crédito rural, relacionada a custeio e a
investimento.
O Pronaf de custeio e de investimento é acionado quando há falha no mercado existente em relação ao
acesso do pequeno agricultor familiar ao crédito. O objetivo dessa política de crédito é superar as limitações que
o setor bancário encontra para fornecer empréstimos ao
segmento social formado pelos agricultores familiares,
que têm uma situação patrimonial fragilizada. Entretanto, a maioria dos recursos é repassada aos agricultores familiares através de uma estrutura bancária que
ainda não está bem preparada para atender a esse tipo
de cliente. Tal realidade restringe significativamente os
resultados concretos do acesso do agricultor familiar ao
sistema formal de crédito (BRASIL, MDA, 2005).
De qualquer forma, como já explicitado anteriormente, todos os grupos têm acesso a modalidades de financiamento para custeio, uma operação por safra de
verão e outra de inverno, abrangendo, assim, todas as
lavouras ou atividades que estão sendo financiadas. O
pagamento deve ser feito em um prazo de até 90 dias a
partir da data prevista para a colheita. O produtor pode
pagar o financiamento em até três parcelas e ter um rebate de R$ 200,00 em seus seis primeiros anos de acesso
ao crédito de custeio.
O crédito para investimento é concedido mediante a apresentação de um projeto técnico, que deve estar
relacionado com a atividade produtiva e deve ser destinado ao aumento da produtividade e da renda do produtor. As operações de financiamento do Grupo C, no
plano de safra 2005/2006, variam de R$ 1.500,00 a R$
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6.000,00. O crédito coletivo ou grupal pode chegar a R$
40.000,00. A taxa de juros do Pronaf C e D Investimento
são de 4,00% a.a. Se pago antes do vencimento, há um
desconto de 25% do juro, havendo três anos de carência,
prazo que pode ser estendido para 5 anos em algumas
atividades específicas em que o projeto técnico requer
essa carência. A amortização da dívida é feita em cinco
parcelas anuais. O rebate do Pronaf C Investimento é
de até R$ 700,00. Já o Pronaf D não conta com rebate
(BRASIL, MDA, 2005).
O financiamento da atividade agrícola no meio
rural sempre foi de fundamental importância para o
governo brasileiro. Desde a década de 1960, programas
governamentais financiaram a transformação da base
produtiva do Brasil. O aumento da produtividade agrícola é essencial para a política comercial externa do país.
Entretanto, na década de 1980, recursos que antes eram
abundantes passaram a ser escassos e foi preciso buscar
uma maior eficiência produtiva no setor.
Os estados da federação passaram também a
olhar para o ambiente rural como uma alternativa de
desenvolvimento, como uma possibilidade de alcançar
uma boa qualidade de vida sem o enfrentamento dos
problemas urbanos. Em especial para os agricultores
familiares mais descapitalizados, houve a tentativa de
se impulsionar um processo de desenvolvimento a partir da própria atividade no meio rural, aproveitando-se,
para tanto, os laços sociais já existentes.
São João da Urtiga possui uma área de 171 quilômetros quadrados, tendo uma população de, aproximadamente, 5 mil habitantes, dos quais 85% é de origem
italiana, 10%, polonesa e 5% de outras etnias (EMATER,
2002). Limita-se ao leste com Cacique Doble, a oeste com
Centenário e Carlos Gomes, ao sul com Sananduva e ao
norte com Paim Filho.
Segundo Remussi (1996), data de 1910 a chegada das primeiras famílias de colonizadores em São João
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da Urtiga, em busca de novas terras. Tais famílias eram
oriundas de Antônio Prado, Veranópolis, Flores da Cunha,
Caxias do Sul, Garibaldi e Farroupilha, dentre outras.
Elas deslocavam-se com carretas, cargueiros de muares e
mesmo a pé, levando apenas o mais necessário.
As terras eram adquiridas com dinheiro ou negociadas em troca de armas de fogo ou um cavalo encilhado.
A grande parte das terras, no entanto, era entregue aos
colonos em troca de serviços prestados ao governo na abertura de estradas. Os colonos recebiam um lote de 22 a 25
hectares. As terras eram comercializadas por empresas
colonizadoras ou pelo próprio governo, que as tinha como
terras devolutas e liberadas para serem vendidas.
Inicialmente, a nova localidade recebeu o nome de
São João dos Beltrame – São João, por ser um santo estimado pelos italianos e porque a chegada dos primeiros
colonizadores aconteceu no mês de junho, mês da festa
de São João. Já “dos Beltrame” representava uma homenagem a uma das primeiras famílias que se instalou na
região. Quando os agrimensores demarcaram as terras,
descobriram, ao longo dos riachos e nas encostas, uma
grande quantidade de urtigões, sinal de que as terras
eram férteis, passando-se, então a chamar a localidade
de São João da Urtiga.

Os colonizadores tiveram que derrubar as matas
para iniciar suas atividades agrícolas e plantar as culturas de subsistência, especialmente o trigo e o milho.
Da madeira extraída, construíram as casas, os galpões
e as pocilgas. A maior parte da mata, porém, era queimada para dar lugar às roças. As terras eram férteis,
motivando a vinda dos colonizadores. Uma característica que marcou a nova localidade desde o seu início foi a
pequena propriedade, também chamado de minifúndio,
estrutura que perdura até hoje.
Em 1985, São João da Urtiga iniciou o processo
de sua emancipação. Em setembro de 1987, realizou-se
o plebiscito, tendo-se chegado ao resultado de 95,4% fa-
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vorável à emancipação. A criação do município deu-se
através da Lei 8.448, de 08 de dezembro de 1987.

O setor econômico dominante é a agropecuária.
Na agricultura, destaca-se a produção de grãos, sendo
os principais o soja, o milho e o feijão. Na pecuária, merece destaque a produção leiteira e a criação de suínos.
Também tem relevância, na economia do município, o
setor de serviços na área da mecânica. Destaca-se, ainda, o comércio, especialmente o voltado à comercialização de cereais e de produtos agropecuários.
Como já dito, em função do tamanho das propriedades rurais, o município de São João da Urtiga se caracteriza pelo predomínio de propriedades voltadas à
agricultura familiar. Segundo dados das instituições financeiras que contratam crédito no município, em 2008,
838 agricultores foram beneficiados pelo Pronaf. Na safra 2007/2008, foram contratados 510 projetos na linha
do Pronaf C, referente a custeio. Já na linha do Pronaf D,
foram contratados 290 projetos, enquanto em outras linhas, foram feitos 25 contratos. Referentemente a projetos de Pronaf C Investimento aprovados, 102 produtores
foram beneficiados, e o Pronaf D Investimento liberou
51 contratos. A organização dos projetos é realizada pelo
Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR), sendo que a
sua operacionalização é feita através do Sistema CRESOL e do Banco do Brasil, em convênio com o BRDE, o
BNDS, o Banrisul e o Sicredi.
Os agricultores participam de grupos de aval solidário, nos quais todos assinam os contratos e se responsabilizam pelo pagamento do Pronaf C. Esses grupos
são formados para viabilizar o acesso ao crédito por parte das comunidades, privilegiando a relação entre vizinhos, amigos e parentes.
Os contratos referentes ao custeio foram solicitados, na linha C, para lavouras de milho até o valor de
R$ 490,00 por hectare. No Pronaf D, o valor era de R$
650,00. Para a cultura da soja, de R$360,00 no Pronaf
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C, enquanto que no Pronaf D, o valor ficou em R$ 500,00
por hectare. (BRASIL, MDA, 2005).

Para a aprovação do Pronaf C Investimento, é necessário que o agricultor apresente um projeto técnico que indique a finalidade dos recursos. Em São João da Urtiga, a
EMATER/RS e a COAMUR elaboram os projetos, em parceria com as instituições financeiras que operam o crédito
para os agricultores. Na safra 2007/2008, foram financiadas essas propostas de investimentos, que identificavam a
destinação dos recursos. Cada produtor pode ter aprovado
um projeto. Depois de ter pago uma parcela do financiamento, ele pode encaminhar outros projetos.
O destino principal dos recursos, conforme indicado nos projetos, foi a aquisição de matrizes leiteiras, de
equipamentos para a produção de leite, como ordenhadeiras e refrigeradores, equipamentos agrícolas, tratores usados, recuperação do solo, construção de estábulos,
construção de pocilgas para suínos, limpeza de lavoura
e outros. Dos 838 contratos de custeio apresentados no
município, 60% foram atendidos pelo Pronaf C.
O Programa também é acessado pelos agricultores familiares em outras modalidades, mais especificamente em relação ao público do grupo D. Na medida
do possível, a cooperação técnica entre as instituições
envolvidas na operacionalização do Pronaf C no município procura garantir que todos os agricultores que se
enquadram nos critérios em vigor e que têm interesse
em acessar recursos do Programa sejam atendidos.
As transformações que ocorreram na economia nos
últimos anos devem ser levadas em consideração quando se discute crédito rural. Fatores como a globalização,
o livre mercado e as novas tecnologias obrigam os países
a serem competitivos. Nesse novo contexto da economia
mundial, o Brasil, principalmente na década de 1980,
diminuiu o volume do crédito e eliminou os subsídios à
agricultura. Essa realidade causou problemas aos produtores, principalmente aos agricultores familiares, não
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estavam preparados para a economia de mercado e para
o fim dos subsídios.

A crise da agricultura brasileira nos últimos anos
forçou o governo a reorganizar a distribuição dos recursos para os agricultores, atendendo, assim, as reivindicações das entidades representativas dos agricultores
familiares. A melhoria de acesso ao crédito permitiu,
enfim, que o homem rural trabalhasse no campo.
Além de ser um município caracterizado pela forte presença da agricultura familiar, São João da Urtiga
foi escolhido como base para esta pesquisa porque apresenta todas as formas de agricultura familiar, bem como
utiliza, através de seus agricultores, de todos os tipos de
crédito que se pretende analisar neste trabalho.
No município em questão, o crédito tem chegado
aos agricultores que acessam o Programa, especialmente em função da organização que existe entre as entidades financeiras e organizativas.
A atual situação que a agricultura familiar passa
em São João da Urtiga pode ser comparada com as crises dos anos que antecederam, pelas quebras de safra
e pelos aumentos que os insumos tiveram nos últimos
meses, chegando a 100% em alguns produtos, mas agrava-se ainda mais pelas rápidas mudanças que ocorrem
praticamente a cada ano, em que os produtores são postos a seguir ou abandonar o campo.
No trabalho realizado, verificou-se que os problemas dos agricultores vão além do acesso ao crédito, das
estiagens e do preço dos produtos e dos insumos. O problema está basicamente nos pacotes tecnológicos lançados periodicamente, o que torna os agricultores cada vez
mais dependentes dos insumos externos, sendo, assim,
meramente executores dos interesses de grandes grupos
econômicos que dominam grande parte da cadeia produtiva, desde os insumos até a industrialização e a comercialização dos produtos.
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É possível destacar como grandes problemas: a
baixa produtividade de algumas propriedades, a não
ocupação da mão-de-obra nos estabelecimentos rurais
em alguns períodos do ano e a falta de diversificação na
produção. Isso torna as propriedades vulneráveis e desprovidas de competitividade.
Outra característica interessante detectada são
as propriedades que têm menos de um módulo fiscal na
média (15/ha) por proprietário, com um relevo bastante
acidentado, mantendo, assim, as características de pequenas propriedades.
Um grande entrave percebido por meio da pesquisa foi a falta de planejamento dos agricultores em curto
e longo prazo, a falta de contabilidade das propriedades,
o que leva a uma poucas clareza em relação ao seu futuro no meio rural, sendo que isso faz com que muitos
agricultores optem pela mudança de produção conforme
o mercado sugere, a curtos períodos de tempo.
Conclui-se, através deste estudo, que o crédito do
Pronaf tem um papel de fundamental importância para
os agricultores familiares do município de São João da
Urtiga, principalmente pelo fato de se caracterizarem,
na maioria das unidades, como de produção familiar,
desenvolvendo as atividades básicas previstas pelo Programa. Outro fator que ressalta o sucesso dessa parceria é a acessibilidade dos agricultores ao Programa, os
seus subsídios, bem como o seguro agrícola, para que o
produtor tenha garantias na sua produção.
Outro fator relevante do Programa são os investimentos que podem ser implementados em várias áreas
das propriedades, trazendo o desenvolvimento da economia no município, através da movimentação financeira
que os projetos proporcionam.
Além disso, não se pode deixar de mencionar que
o Programa também tem ajudado a evitar o êxodo das
famílias do meio rural.
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Fica como sugestão para os agricultores familiares
buscarem novas alternativas que sejam viáveis conforme
seus meios de produção, principalmente na fruticultura,
pois o clima do município propicia essas condições pelo
tipo de solo, fertilidade existente nesse local. Também
outros sistemas de produção são viáveis, como a produção leiteira: mais de 90% das propriedades do município
trabalham nessa área, e também na suinocultura, que
está bastante presente no município. Outra sugestão é a
qualificação em suas atividades, ou partir para um processo de industrialização de seus produtos.
É importante salientar que, além do empenho por
parte dos agricultores em manter preservada sua cultura e do trabalho pesado do dia a dia, torna-se fundamental melhorar as políticas públicas em todas as esferas,
para que o agricultor familiar tenha crédito, se mantenha no meio rural, e preserve o meio ambiente.
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Planejamento Estratégico:
Ainda Vale a Pena Fazê-lo?
Jorge Oneide Sausen *
46

Introdução
A discussão em torno da validade do planejamento
estratégico vem ocorrendo no âmbito acadêmico e também no contexto da sua aplicabilidade, nas organizações
de um modo geral.
Essa técnica, que desde a década de 70 vem sendo aplicada, fundamentada nas escolas do design e do
planejamento (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL,
2000), está sendo questionada quanto a sua forma, sua
concepção e seu resultado prático de prospecção e ação
organizacional. O objetivo deste ensaio é mostrar que a
discussão em torno do planejamento estratégico tradicional está centrada na incompatibilidade da concepção
clássica de planejamento, enquanto técnica e instrumento para a formulação de estratégias para a tomada
*
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de decisão e a consequente ação organizacional, com a
dinâmica de gestão atual, a qual exige, principalmente,
formas criativas e emergentes de ação organizacional,
que estão longe da lógica racional que instiga o processo
de planejamento formal.
Assim, a discussão visa a mostrar que os processos
de planejamento estratégico precisam ser reavaliados, a
fim de que possam ser úteis à nova concepção de gestão
imposta às organizações.
Com essa provocação não se está condenando o
planejamento estratégico. Pretende-se apenas mostrar
que não existe uma única matriz de formulação de estratégias, como apregoa a abordagem clássica, teoria ainda
dominante nos livros que abordam a questão estratégica
no cenário das organizações.
A chamada “era da estratégia”, preconizada por professores e pesquisadores da Harvard Business Scholl, nos
anos setenta, que lançou e alimentou os conceitos ligados
ao planejamento estratégico e que o tornou o instrumento
gerencial de grande influência no pensamento e na prática de gestão, usava o modelo do equilíbrio dinâmico como
base para a formulação de ações executivas.
Durante os anos oitenta e noventa, a era estratégica deu lugar a novos conceitos ligados à melhoria do desempenho. Processos de qualidade total, reengenharia,
kaisen e just-in-time começaram a fazer parte da nova
prática gerencial das organizações. Contudo, o planejamento estratégico persistiu como o grande instrumento
articulador das ações de intervenção nos sistemas organizacionais visando a atingir uma melhor performance.
Tem-se, hoje, um mundo que está longe do equilíbrio,
que evolui de maneiras que sequer conseguimos prever. É o
mundo da imprevisibilidade e da mudança. Pascale (2002)
afirma que o próximo grande desafio para as organizações
será melhorar radicalmente o índice de acertos das iniciativas estratégicas e atingir o nível de renovação necessário
para a execução bem-sucedida da ação organizacional. Isso
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pressupõe tratar as organizações como sistemas adaptativos complexos, que, por sua vez, exigem novos insights
sobre a natureza do trabalho estratégico.

Fundamentos teóricos e abrangência dos
principais conceitos ligados à formulação de
estratégias
As organizações utilizam estratégias de produção
de bens e serviços para satisfazer as necessidades das
pessoas e, como tal, são concebidas sob normas de racionalidade, num ambiente de incerteza e instabilidade.
De acordo com Weber (1978), a racionalidade é
vista sob duas óticas: o da racionalidade funcional e o
da racionalidade substantiva. A racionalidade funcional
não diz respeito à qualidade intrínseca das ações, mas
ao fato de se atingir um fim estabelecido, independentemente do conteúdo das ações. A racionalidade substantiva, por sua vez, é entendida como um ato intrinsecamente inteligente, como afirma Guerreiro Ramos (l983),
estando baseado num conhecimento lúcido e autônomo,
que atesta a transcendência do ser humano, na dimensão da sua qualidade criativa dotada de razão.
A racionalidade aplicada ao espaço da produção e,
portanto, ao espaço organizacional, de natureza burocrática, requer certeza e estabilidade. Daí a pertinência
de uma dinâmica organizacional estruturada na racionalidade funcional.
Nessa linha, Thompson (1976) analisa as organizações complexas como sistemas abertos, em constante
interação com o meio ambiente e, por isso, confrontadas
pela incerteza, mas, ao mesmo tempo, avaliadas sob o
critério da racionalidade e, consequentemente, ávidas
por resolução e certeza.

Na medida em que as empresas são dependentes
de alguns elementos do seu ambiente, como explica a te-
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oria da dependência de recursos (ADRICH; PFEFFER,
1976), elas buscam reduzir o grau de incerteza do ambiente, por meio do uso de estratégias. O planejamento
estratégico, então, cumpre a função de um mecanismo
que atende a essa necessidade, tendo, portanto, uma lógica instrumental e funcionalista.
Na verdade, muito do que tem sido propalado e escrito sobre estratégia pressupõe sua conceituação como
um conjunto de diretrizes conscientemente deliberadas
que orientam as decisões organizacionais. Esse conceito, denominado de estratégia planejada por Mintzberg,
Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), é representativo das
escolas prescritivas de pensamento estratégico. A estratégia, nessa linha, é concebida como um processo controlado, consciente e formal de interação entre a empresa
e seu ambiente.
A posição defendida pelos seguidores das escolas
descritivas (MINTZBERG, AHLSTRAND; LAMPEL,
2000), por outro lado, parte da ideia de que toda organização se comporta estrategicamente, mesmo sem evidências de procedimentos intencionais.
Outro autor que também analisa as abordagens
genéricas no processo de formação de estratégias, a
exemplo dos autores anteriormente citados, é Whittington (2002), que identifica quatro abordagens: (1) clássica; (2) evolucionária; (3) processualista; e (4) sistêmica.
A abordagem clássica (ANSOFF, 1979; PORTER,
1989) concebe a formação de estratégia como um processo racional de análise deliberada, com o objetivo de maximizar a vantagem da empresa a longo prazo. Assim,
ela é o resultado de planos elaborados numa perspectiva
racional e com base em informações da organização e do
ambiente.
A abordagem evolucionária (FREEMAN; BOEKER, 1984; HANNAN; FREEMAN, 1988), ao contrário, descarta qualquer possibilidade de planejamento
racional, partindo do pressuposto de que não existe uma
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escolha estratégica dos gestores e que as mudanças ambientais dificilmente são previstas. Nessa perspectiva,
então, o ambiente selecionaria os mais aptos a sobreviverem.
Os processualistas (CYERT; MARCH, 1963;
MINTZBERG, 1987), embora considerem a racionalidade do planejamento imperfeita, não concordam com os
evolucionistas em relação à supremacia das forças de
mercado. Para eles, diferenças individuais de interesses
e limitações cognitivas impedem a emergência de planos únicos cuidadosamente elaborados. Por outro lado,
imperfeições do mercado permitem o surgimento de estratégias impróprias que emergem de um padrão de decisões já ultrapassadas.

Na abordagem sistêmica (WHITLEY, 1991; WHITTINGTON, 1992), acredita-se que o contexto social das
empresas torna a estratégia dependente dos sistemas
sociais particulares nos quais ela surge. O processo, assim, é concebido como racional, mas guiado por objetivos plurais, e não somente pela maximização de lucros,
como ocorre na perspectiva clássica.
Whittington (2002) conclui que existem duas diferenças fundamentais na caracterização dessas abordagens: a primeira delas se refere aos resultados da estratégia (maximização de lucros ou resultados múltiplos),
enquanto a outra diz respeito à natureza do processo de
formação de estratégia (deliberado ou emergente).
Em relação ao primeiro aspecto, Whittington
(2002) mostra que tanto a abordagem clássica quanto
a evolucionária veem no lucro o único objetivo organizacional. Já as abordagens sistêmica e processual consideram a existência de outros elementos no processo
estratégico, tais como as coalizões de poder (abordagem
processualista) e a influência dos valores e ideologias
(abordagem sistêmica), fatores esses que podem restringir a maximização dos lucros.
Quanto à natureza do processo de formação de
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estratégias, segunda diferenciação levantada por Whittington (2002), as abordagens se agrupam de maneira
diferente. As abordagens clássica e sistêmica consideram viável um processo racional de formação de estratégia, enquanto as abordagens evolucionária e processualista, por sua vez, consideram que esse processo seja
governado pelo acaso, sendo que limitações cognitivas
inerentes ao comportamento humano exercem forte influência sobre as decisões tomadas.
O planejamento estratégico, portanto, se constitui
em um modo prescritivo de formular estratégias, encontrando sustentação nos postulados da abordagem clássica referenciada por Whittington (2002).

Mintzberg (2004), em seu livro Ascensão e queda
do planejamento estratégico, afirma que o planejamento
estratégico perdeu o espaço nobre que ocupava no cenário empresarial, pelo fato de que as empresas não são
capazes de entender a diferença entre planejamento e
pensamento estratégico.
O planejamento, na maneira clássica como vem
sendo trabalhado, segundo Mintzberg (2004), consiste
em um processo em torno de uma análise de intenções
ordenadas passo a passo, buscando a articulação das
consequências e dos resultados de cada passo. O pensamento estratégico, por outro lado, é a síntese da intuição e da criatividade numa perspectiva integrada do
empreendimento, ou seja, define uma visão de direção
que nem sempre é precisamente articulada.
Nesse sentido, o planejamento estratégico tem se
pautado mais pela atuação clássica, promovendo estratégias que são tiradas do passado e que nunca corresponderam ao pensamento estratégico. Essa tem sido a
principal razão da sua falência do planejamento. Ele
não só nunca correspondeu ao pensamento estratégico
como, frequentemente, o impediu.
O estilo calculado de administração produzido pelo
planejamento estratégico convencional reduz o poder de
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formulação de estratégias à administração superior da
organização e ignora toda uma dinâmica de padrões e
ações próprias dela, fruto de imposições de forças externas ou internas à organização e de ações provenientes de
insights e experiências pessoais dos administradores.
Para Mintzberg (2004), a produção de estratégias
é um processo imensamente complexo, que envolve sofisticação, perspicácia e elementos do subconsciente do
pensamento humano. A estratégia pode ser deliberada,
mas também emergente, de modo que um padrão convergente é formado entre diferentes ações adotadas pela
organização em determinado momento, num processo
de aprendizado.

De acordo com o autor, o planejamento estratégico surgiu nos anos 70 como o “único e melhor caminho”
(MINTZBERG, 2004, p. 43) para ganhar competitividade, como verdade no contexto da abordagem clássica,
pressupondo aos planejadores especialistas o processo
de criação de estratégias. Também Motta (1991) refere
que o planejamento estratégico aparece numa época em
que a visão predominante na teoria administrativa era
a de explorar ao máximo as dimensões racionais da gerência para dominar as ambiguidades que surgiam no
meio ambiente. Tal visão valorizava o aperfeiçoamento
de métodos racionais de ação administrativa para produzir mais eficiência. O planejamento estratégico viria,
pois, a preencher a necessidade de se utilizar métodos
mais racionais e analíticos na criação de alternativas.
Tanto Mintzberg (2004) quanto Motta (1991) defendem que o planejamento estratégico convencional,
enquanto proposta racional de análise antecipatória,
não serve mais como única maneira de expressar a formulação de estratégias no ambiente organizacional. Ambos os autores enfatizam a importância do planejamento estratégico nas perspectivas de contínuo, sistemático
e contingencial, aceitando-o mais como um processo
emergente de um conjunto de decisões e ações voltadas
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ao alcance de objetivos organizacionais do que como algo
antecedente ao seu processo de implantação.

Em oposição à ideia de Mintzberg, de que “embora não esteja morto, o planejamento estratégico caiu de
seu pedestal” (2004, p. 43), pelas razões anteriormente
expostas, Gray (1993) apresenta a tese de que o planejamento estratégico não está desaparecendo. Para ele,
ainda que pareça que o planejamento estratégico está
desaparecendo em algumas empresas em função do
diagnóstico errôneo que por vezes estabelece, os boatos
sobre sua morte são exagerados e prematuros. Conforme o autor, existem algumas falhas de implementação,
o que tem sido a causa da frustração em relação à proposta e da sua própria retração. Porém, algumas experiências têm levado a uma melhor condução dos sistemas
de planejamento, como é o caso de inúmeras práticas
bem sucedidas implementadas por empresas.
Nessa mesma linha de análise do desenvolvimento
de estratégias organizacionais, devem ser mencionados
os postulados de Indenburg (1993), que propõe uma forma matricial que resulta em quatro visões do processo de
desenvolvimento de estratégias: planejamento racional;
planejamento como processo de aprendizado direcionado; incrementalismo lógico e estratégias emergentes.

No planejamento racional, a estratégia está centrada no desenvolvimento e na formulação de objetivos
atingíveis. Todas as técnicas criativas e intuitivas podem ser empregadas para atingir as metas e os objetivos fixados. Todavia, depois desse processo de seleção,
consideram-se os argumentos racionais e analíticos que
dão a base para opções explicitamente formuladas ou as
soluções adequadas para os problemas em questão. Os
modelos para o planejamento racional são baseados no
desenvolvimento de estratégias interativas.
O planejamento como processo de aprendizado direcionado à mera formulação de planos estratégicos não
garante mudanças comportamentais dos administra-
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dores. Os modelos mentais geralmente não refletem a
complexidade do mundo, como analisado na preparação
dos planos estratégicos. Essa abordagem tenta introduzir os modelos da interpretação da realidade, de modo
que eles possam ser discutidos. Assim, uma imagem da
realidade, uma imagem comum e a aquisição de novos
conhecimentos são tão importantes quanto a definição
dos objetivos que se tem com precisão.
Na visão do incrementalismo lógico, cada processo de
desenvolvimento estratégico de sucesso tem elementos de
orientação de metas e de processos. Os processos desenvolvem-se em fases, sendo que cada fase seguinte é construída por meio da anterior e tem a sua própria lógica externa.
A estrutura segue a estratégia (CHANDLER, 1962), mas
a estrutura organizacional sempre tem impacto sobre o
desenvolvimento estratégico. A análise e a ação sempre se
sucedem. Além dos processos, das orientações e das metas
da organização, é preciso reconhecer que os agentes organizacionais têm seus próprios objetivos e estão experimentando seu próprio processo de aprendizagem. Portanto,
não se trata apenas de uma questão de interpretação da
realidade objetiva, mas também de percepções, dúvidas,
preocupações e intuição.
Por fim, na visão das estratégias emergentes, não
é possível desenvolver uma perspectiva de futuro e formular objetivos explícitos num ambiente imprevisível.
Em vez disso, é necessário reagir de uma forma flexível,
oportunista e acidental para que haja novos e imprevisíveis desenvolvimentos, levando, de qualquer forma,
atingirão alcance dos objetivos.
Todas essas quatro visões, segundo Indenburg
(1993), contém um grau de verdade se analisadas à luz
das reflexões relacionadas aos gerenciamento estratégico, estando interrelacionadas.
O enfoque do quarto modelo mencionado por Indenburg (1993) contempla a visão de Mintzberg, quando
conceitua estratégia como “padrões realizados em um
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fluxo de decisões ou ações” (2006, p. 24), afirmando que
nem sempre as estratégias e as ações organizacionais
são fruto de planos previamente estabelecidos. Grande
parte delas encontram explicações nos processos emergentes da dinâmica organizacional.
O próprio Mintzberg, no artigo Crafting strategy,
quando usa a expressão “planejamento estratégico artesanal” (1993) explora a ideia da criação como a que melhor expressa aquilo que deve ser o processo de geração
de estratégias. O autor compara um executivo a um artesão, a estratégia à argila. Como artesão, ele está entre
o passado da empresa, sua capacidade de produção e um
futuro mercado de oportunidades.
Outra abordagem de Mintzberg (1993, 2004) e
Mintzberg et al. (2006), é de que é necessário considerar
a intuição e a criatividade no processo de planejamento
estratégico, e não apenas os aspectos formais, como via
de regra os planejamentos são trabalhados nas organizações. Essa perspectiva é compartilhada por Hamel e
Prahalad (1995), que propõem uma nova visão de estratégia competitiva, que vai além da alocação de recursos
escassos a projetos que competem entre si, considerando
a estratégia como uma luta para superar as limitações
de recursos, através de uma busca criativa e infindável para a sua melhor alavancagem. Nesse sentido, os
autores propõem direcionar a ação àquilo que chamam
de “numerador”, concentrando no foco nas receitas, e
não apenas nas despesas, no “denominador”, como geralmente as organizações trabalham quando se trata da
definição de estratégias de ajustes ou de reestruturação
organizacional. Assim, os autores lançam a ideia de regenerar a estratégia, ou seja, reinventar o negócio.

Considerações finais
As diferentes abordagens apresentadas neste ensaio mostram a necessidade de uma reconceitualização
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dos processos de planejamento estratégico e de formulação de estratégias no ambiente organizacional.

Em essência, a própria qualificação de estratégico
no planejamento sempre esteve ligada à ideia de adaptação da organização às contingências do meio. Ela não
pode, porém, transformar-se num processo estático que
engessa a organização e considera apenas as dimensões
racionais da gestão.
Esse modelo de planejamento estratégico e de
formulação convencional de estratégias, tal como vem
sendo praticado nas organizações, de acordo com a literatura clássica sobre o tema, chegou à exaustão. Embora não esteja morto, como afirma Mintzberg (1993), não
ocupa mais o lugar de destaque que teve nas últimas
décadas, principalmente nos anos 80 e 90, em função
das mudanças no ambiente e das exigências da nova
configuração organizacional em termos de paradigma de
gestão, o que requer a consideração de outros elementos
que não somente aqueles baseados em métodos racionais de ação administrativa, mas sim que incorporem a
intuição, a criatividade, a experiência pessoal e profissional dos gestores, a sua capacidade empreendedora e
o seu aprendizado organizacional nos processos de planejamento e formulação de estratégias.
A incorporação desses elementos não segue uma
fórmula prévia, num modelo sequencial e passível de ser
orientado. Intuição, criatividade e empreendedorismo
fazem parte de um processo que descobre suas próprias
regras. Não há que se inventar uma lógica sequencial
determinista para incorporar esses elementos cognitivos
e subjetivos nas dinâmicas de gestão das organizações,
dado que são processos emergentes que surgem a partir
das iniciativas e da predisposição das pessoas. Contudo,
é preciso estimular a criação de espaços e condições organizacionais propícios para a inovação e a criatividade,
e isso depende, fundamentalmente, da ação gerencial.
Mais do que valorizar a ideia do planejamento es-
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tratégico enquanto um instrumento de gestão na dinâmica gerencial, é preciso considerá-lo como um mecanismo provocador da institucionalização do pensamento e
do comportamento estratégico nas organizações. Talvez
o aspecto mais importante desses processos seja o envolvimento e a mobilização de um grupo de pessoas em torno de uma dinâmica de reflexão acerca da organização
numa perspectiva de futuro. A programação estratégica
pode, assim, atuar como uma espécie de catalisador, não
para promover o planejamento formal como uma espécie
de imperativo, mas para encorajar o comportamento estratégico muitas vezes negligenciado na organização.
Talvez agora, como afirma Mintzberg (2004), possamos considerar o planejamento estratégico de maneira razoável, nem como uma panaceia, nem como um
inferno, mas como um processo que apresenta um benefício específico em contextos específicos. Todos os instrumentos e sistemas possuem um conjunto de forças e de
fraquezas. O segredo está em apreender como, quando e
quais instrumentos e sistemas usar.
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A Questão do Crédito
Leonel Cerutti *
47

Introdução
A estabilidade econômica provocou, entre outros
efeitos positivos, a redução nas taxas de juros e a necessidade imperiosa, por parte das instituições financeiras,
da alavancagem da carteira de crédito. Essa prática refletiu num aumento considerável da inadimplência dos
tomadores.
Para reduzir o risco e minimizar a inadimplência,
foi necessário desenvolver técnicas de monitoramento
de todas as operações inerentes às atividades operacionais.
Contudo, a existência de um sistema de classificação de risco por si só não seria suficiente para assegurar
a correção das informações, a eficiência operacional e a
obediência às normas legais, entre outros quesitos que
se constituem relevantes dentro de uma instituição fi*
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nanceira de pequeno porte e classificada como cooperativa de crédito solidário.

A administração de uma organização e a integridade de sua contabilidade depende, em grande parte, de
um sistema adequado de controle interno.
Assim, para que um sistema de classificação de
risco seja eficiente é preciso que se estabeleça um procedimento parametrizado, que assegure a exatidão das
informações contábeis, financeiras, administrativas e
operacionais. Daí a importância dos controles internos,
imprescindíveis a qualquer tipo de organização que busque maior segurança na gestão do seu patrimônio e do
patrimônio de seus associados.
Este texto tem como objetivo fazer uma reflexão
sobre a real importância da concessão adequada do crédito nas cooperativas, tendo sido desenvolvido a partir
das seguintes questões:

Conceitos de riscos
1. A inadimplência
2. A real importância do crédito
3. Os elementos necessários para uma adequada
política de crédito
4. As análises de crédito baseadas em técnicas de
julgamentos
5. Os limites aceitáveis de crédito
1 Risco
Não se pode falar em crédito sem falar em risco,
pois ele permeia a atividade humana. Tudo que é feito
ou dito tem a possibilidade de gerar consequência diferente daquela que se imagina. A atitude diante do risco
é diferente para cada pessoa, pois é inerente à personalidade e mutável com o tempo. Não se pode confundir
risco com incerteza. Paiva, a respeito disso, define:
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RISCO - Existe quando o tomador de decisão
pode embasar-se em probabilidades para estimar diferentes resultados, de modo que sua expectativa se baseie em dados históricos. Isto é, a
decisão tomada a partir de estimativas julgadas
aceitáveis.
INCERTEZA - Ocorre quando o tomador não
dispõe de dados históricos acerca de um fato, o
que poderá exigir que a decisão se faça de forma
subjetiva, isto é, através de sua sensibilidade
pessoal. (1997, p.06)

O risco de crédito pode ser descrito como a probabilidade de perda, nos diversos fatores que poderão contribuir para que aquele que concedeu crédito não receba
do devedor o pagamento na época acordada.
Para eliminar a incerteza, é necessário obter dados históricos ou alguma metodologia para identificar a
probabilidade percentual de acontecer uma perda.
Segundo Silva (2006), o ambiente empresarial
está cada vez mais incerto, com margens de lucro reduzidas, concorrência acirrada e elevada carga tributária.
Da mesma forma, há um aumento significativo dos riscos que envolvem a atividade empresarial, entre eles, os
riscos de crédito.
Há uma multiplicidade de ameaças no ambiente
empresarial, as quais devem ser administradas de forma
conjunta para prevenir desequilíbrios (SILVA, 2006).
Essa multiplicidade de ameaças exige gestão integrada de riscos, à medida que o ambiente se torna
complexo e o futuro, incerto. São obrigatórios novos instrumentos de medição, acompanhamento e gestão das
empresas em diversas frentes, buscando blindá-las contra diversas variáveis que podem atingir sua rentabilidade e até sua viabilidade.
Para Silva (2006), um bom começo é aprimorar a
gestão do risco de crédito, visto que praticamente todas
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as empresas possuem carteiras de vendas a prazo, que,
com frequência, geram problemas diversos.

Já Tosta de Sá (1999, p. 181) define o risco como
a mensuração da variabilidade e da possibilidade de um
resultado negativo. No que diz respeito à avaliação de
crédito, há a grande dificuldade de poder prever se um
determinado cliente, a quem está sendo concedido o crédito – ou em quem o fornecedor de crédito está “acreditando” –, irá honrar o compromisso assumido.
A atenuação dos riscos de crédito pode ser alcançada com o uso de modernos e eficientes sistemas que as
empresas de proteção ao crédito disponibilizam.

Da mesma forma, os produtos de análise de rating, de probabilidade de inadimplência, de credit score, os softwares que automatizam a análise e aprovação
creditória e os produtos de gerenciamento de carteira
indubitavelmente contribuem para a diminuição das
perdas nas carteiras de crédito (SILVA, 2006).
Evidentemente, os cuidados com o crédito não devem se constituir em providências isoladas, sendo que
os demais riscos merecem igual atenção. A gestão integrada de todos proporcionará um aumento na saúde
geral da empresa.
2 Inadimplência
Segundo os analistas da Serasa (2007), a alta registrada na inadimplência das empresas na comparação
entre os primeiros trimestres de 2006 e 2007 ocorreu
devido à grande evolução do crédito para as empresas,
à menor rentabilidade das empresas exportadoras - por
causa do real valorizado e da concorrência com os produtos importados - e ao aumento da inadimplência dos
consumidores.
A concessão de crédito sem metodologia adequada
e o elevado comprometimento da renda dos consumidores também contribuiu para a alta na inadimplência das
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empresas no período em questão.

Os indicadores de inadimplência podem ser influenciados favoravelmente com a prática do cadastro
positivo sobre o crédito. Essa nova metodologia possibilitará o estabelecimento de políticas mais adequadas
aos diversos tomadores de crédito, o que significará
maior segurança nessas transações e, portanto, redução
de custos e ampliação de recursos e abrangência, tanto
para pessoa física quanto para jurídica.
3 Crédito
Credor é toda pessoa titular de um crédito ou que
tem em haver de outrem uma certa importância em dinheiro.
Protegido pela lei, o credor possui a faculdade de
exigir do devedor o cumprimento da obrigação ou o pagamento do crédito, quando esse se torna exigível, isso
é, se vencido e não resgatado ou cumprido pelo devedor.
Crédito é a confiança de atributos positivos – dinheiro, valor moral, conhecimentos humanos etc... – de
uma pessoa (a outra pessoa ou a um grupo de pessoas).
Crédito demonstra a confiabilidade que uma pessoa em
relação a outra, em um determinado assunto.
Em finanças, crédito é a capacidade prevista que
uma pessoa tem de retornar um investimento – empréstimo, financiamento. Aquele que empresta dinheiro a
um indivíduo ou a uma instituição se chama credor.
3. 1

Obtenção de crédito

O crédito de uma pessoa é geralmente medido
através de seu histórico, sendo, na maioria dos casos,
obtido através de atos positivos dessa pessoa. Por exemplo, diz-se que um físico de nome, com livros publicados
e PHD na área, possui crédito em assuntos relacionados
à física. Já um empreendedor conhecido por gerar lucro
com investimentos possui crédito financeiro.
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Segundo diversos autores, a exemplo de Schrikel
(2000) e Santos (2006), as bases primárias para a decisão de crédito – subjetivas ou não – são os chamados C’s
do crédito.
Tais conceitos referem-se à análise de características do indivíduo tomador do crédito, relacionadas aos
aspectos pessoais – Caráter e Capacidade – e financeiros – Capital e Condições –, conforme divisão apresentada por Schrickel (2000).
Cabe ressaltar, ainda, que, embora seja analisado
o histórico do cliente de maneira subjetiva, a tomada
de decisão deve estar voltada à prevenção de riscos financeiros futuros. Apoiando essa afirmação, Schrickel
diz que: “[...] embora a análise de crédito deva lidar com
eventos passados do tomador de empréstimos (a análise
histórica), as decisões de crédito devem considerar primordialmente o futuro desse mesmo tomador. O risco
situa-se no futuro; no passado, encontra-se apenas história”. (2000, p. 35-36).
Securato (1999) defende que a concessão do crédito, além de se nortear pelos parâmetros e pelas políticas de crédito estabelecidos, também se baseia nos
chamados C’s do crédito, quais sejam: caráter, capacidade, capital, colateral, condições, conglomerado, consistência, comunicação e controle. É de vital importância
o entendimento, por parte do agente de crédito, desses
conceitos para que se possa fazer uma análise correta do
solicitante do crédito.
No microcrédito, a avaliação do risco de inadimplência está sedimentada na análise de crédito tradicional,
caracterizada por elementos qualitativos, porém especialmente adaptada às instituições. Segundo Blatt (1999), os
principais aspectos considerados na análise de risco da
concessão de microcrédito dizem respeito aos C’s do crédito – caráter, capacidade, capital, colateral, condições), que,
no entanto, nas instituições de microcrédito, identificam
características do empreendedor e do seu negócio.
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Portanto, os C’s do crédito constituem os fatores de
risco a serem considerados quando da análise de risco de
inadimplência nas instituições de microcrédito, sendo a
decisão sobre a concessão ou a renovação de um crédito
centrada na avaliação qualitativa desses fatores.
Caráter
O primeiro C a ser entendido é o relativo ao caráter, o qual se refere à idoneidade do cliente no mercado
de crédito. Schrickel (2000) afirma que este é o mais importante e crítico C do crédito, ainda mais importante
que o valor da transação a ser realizada. Ele pode ser
entendido como a intenção do devedor de pagar ao credor sua dívida. É, difícil determinar, em muitos casos, se
alguém teve ou não intenção de pagar suas obrigações.
Nem sempre um indivíduo ou uma empresa atrasa suas
obrigações em decorrência do seu caráter, pois existem
fatores externos que estão interligados ao seu planejamento financeiro, os quais podem afetar as condições do
tomador e levá-lo a não saldar a dívida.
É importante analisar a veracidade das informações que o cliente presta ao cedente do crédito, verificando se ele é confiável no que diz e no que faz. Essa verificação pode e deve ser realizada através da pesquisa em
empresas gerenciadoras de risco de crédito, tais como
Equifax, Serasa, Serviço de Proteção ao Crédito (SPC),
dentre outras, segundo Santos (2006).
Por fim, em relação ao caráter, Schrickel deixa
claro que “O caráter é o ‘C’ insubstituível e nunca negligenciável. Se o caráter for inaceitável, por certo todos os
demais ‘C’ também estarão potencialmente comprometidos, eis que sua credibilidade será também, e por certo,
questionável” (SCHRICKEL, 2000, p. 51).
Capacidade
A capacidade refere-se ao julgamento subjetivo do
analista de crédito quanto à habilidade dos tomadores
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de crédito de comprometerem suas receitas em prol do
pagamento da dívida a ser contraída.
Segundo Santos (2006), usualmente, os cedentes
do crédito tomam por base a renda da pessoa física como
fonte primária de pagamento, sendo esse o principal referencial para a verificação das condições do cliente de
honrar a dívida.

Silva apresenta uma definição de capacidade no
âmbito das organizações, dizendo que ela “deve estar relacionada aos fatores que contribuem para a empresa
ser competente e competitiva. Isto facilitará sua condição de ser capaz de pagar suas dívidas, mas não é a condição de pagamento”. (SILVA, 1997, p. 79).
É preciso avaliar, através dos dados obtidos do tomador do crédito, a capacidade histórica do mesmo de
honrar suas dívidas, avaliando como ele se portou em
situações semelhantes no passado.
Schrickel (2000) diz, ainda, que é preciso avaliar o
currículo profissional do indivíduo. Estabilidade no emprego e ascensão profissional na carreira são indicativos
de que o candidato ao crédito possui estabilidade profissional (leia-se estabilidade salarial) para honrar suas
dívidas.
Capital
O capital refere-se à medição da situação financeira do tomador do crédito. A análise financeira é, inquestionavelmente, um fator relevante para a decisão
de crédito. Deve-se levar em conta, ao se analisar este
C, a composição dos recursos, tanto qualitativa como
quantitativamente, do proponente ao crédito, bem como
onde eles serão aplicados e como serão financiados, como
aponta Santos (2006).
Então, pode-se dizer que o capital se refere às garantias reais que determinado indivíduo possa ter para
poder honrar as dívidas, caso a receita principal (por
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exemplo, o salário) não estiver disponível em determinado momento.

No âmbito das organizações, “o Capital refere-se
à situação econômico-financeira da empresa, no que diz
respeito aos seus bens e recursos que possuem para saldar seus débitos” (SCHRICKEL, 2000, p. 53). É através
da análise do balanço e da situação econômico-financeira que se obtém informações valiosas sobre o desempenho e a solidez de determinada empresa, incluindo, por
exemplo, o quanto de recursos próprios está investido
em ativos fixos, qual o seu endividamento para com terceiros, dentre outros, conforme Santos (2006).
O autor em questão define capital como
(...) a sensibilidade da capacidade de pagamento dos
clientes à ocorrência de fatores externos adversos ou
sistemáticos, tais como os decorrentes de aumento
nas taxas de inflação, taxa de juros e paridade cambial; e de crises em economias de países desenvolvidos e emergentes, que mantêm relacionamento com
o Brasil. (SANTOS, 2006, p. 46).

Condições
As condições se referem ao ambiente em que o tomador do crédito está inserido, isso é, o meio micro e
macroeconômico que influencia as condições de repagamento do indivíduo (SCHRICKEL, 2000).
De uma forma mais abrangente, este C refere-se
às condições de repagamento do candidato ao crédito em
relação à sua renda e às modificações no cenário micro e
macroeconômico no qual ele está inserido.
Colateral
O C relativo ao aspecto colateral diz respeito ao oferecimento de garantias, por parte do tomador de empréstimo, que irão conferir uma maior segurança ao crédito.
Porém, essas garantias não devem ser consideradas como
única segurança na decisão do crédito, visto que se os de-
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mais Cs não forem analisados corretamente, de nada valerão as garantias (SCHRICKEL, 2000).

Santos (2006) corrobora essa posição, complementando-a quando afirma que essa é uma garantia que visa a
proteger os credores de situações decorrentes da perda de
capacidade de repagamento dos tomadores do crédito.
Schrickel (2000) adverte que este C não deve ser
utilizado para compensar nenhum dos outros C’s, apenas
devendo ser utilizado para atenuar eventuais pontos negativos nas questões relacionadas a capacidade, capital e
condições. Em nenhuma hipótese deve ser utilizado para
compensar ou atenuar efeitos negativos relativos ao caráter, pois um indivíduo que não o possua, provavelmente,
não irá possuir garantias passíveis de serem levadas a juízo, de acordo com Schrickel (2000) e Santos (2006).
3.2 Análise de crédito
A análise de crédito é o momento no qual o agente
cedente irá avaliar o potencial de retorno do tomador
do crédito, bem como os riscos inerentes à concessão.
Tal procedimento é realizado, também, com o objetivo
de identificar os clientes que futuramente poderão não
honrar suas obrigações, detectando, assim, uma situação de risco de caixa à organização. Através da análise de crédito, será possível identificar se o cliente possui idoneidade e capacidade financeira suficiente para
amortizar a dívida que pretende contrair.
3.2.1

Objetivo da análise de crédito

O principal objetivo da análise de crédito é identificar os riscos nas situações de concessão de valores e
estabelecer conclusões quanto à capacidade de amortização do tomador, além de propor recomendações relativas a uma melhor estruturação e ao tipo de crédito a
conceder.
Os objetivos de uma análise subjetiva de crédito
podem ser agrupados em cinco categorias:
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1. Avaliar se um devedor irá honrar com suas dívidas no momento correto.
2. Avaliar a capacidade de pagamento da dívida
(recursos disponíveis).

3. Determinar a saúde financeira do tomador do
crédito (nível de endividamento).
4. Propor as priorioridades dos direitos da empresa credora em relação a outros credores.
5. Planejar o fluxo financeiro do tomador do crédito.

4 Elementos da política de crédito
Política significa, neste contexto, a padronização
de decisões para um evento que ocorre repetidamente.
Dentro dos elementos que compõem a política de crédito, podem-se citar: a definição estratégica da política, a
análise de crédito, os limites de crédito objetivos a serem
alcançados pela empresa e a administração do controle
de crédito.
Na política de crédito são definidos os parâmetros
básicos para a realização das vendas a prazo. Nela, são
encontrados elementos necessários para a concessão, o
monitoramento e a cobrança dessas vendas, devendo ser
encarada, portanto, como um fator de alavancagem das
receitas e uma demanda por investimentos em ativos
financeiros.
A política de crédito está diretamente relacionada
à aplicação de recursos de natureza operacional e pode
envolver um expressivo volume de recursos. Seu objetivo básico é a orientação nas decisões de crédito, face aos
objetivos estabelecidos. Conforme Silva (2000), pode-se
dizer que a política de crédito é:
1. um guia para as decisões de crédito;
2. rege a concessão de crédito;
3. orienta a concessão de crédito para o objetivo
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estabelecido pela empresa.

O autor complementa dizendo que a empresa deverá decidir o nível de risco que deseja aceitar e a agressividade que utilizará na cobrança.
Ter consciência do nível de risco que a empresa se
propõe a assumir ao conceder crédito é um dos passos
para a definição estratégica de uma política de crédito.
Juntamente com isso, fatores como segmento de mercado e áreas de atuação também deverão ser analisados.
Não existe uma fórmula exata para se identificar
quanto crédito se deve dar a determinado cliente. Porém, existem fatores determinantes que permitem avaliar se a quantidade de crédito que está sendo concedida
é tecnicamente explicável.
Pode-se concluir, como diz Chaia (2003, p. 14), que
a política de crédito não representa apenas uma avaliação de clientes, mas deve conter também regras para a
formação de preços, em função das avaliações e da formas de gestão de risco e instrumentos de cobrança, ou
seja, da recuperação das dívidas em atraso.

5 Análise de crédito baseada em técnicas de
julgamento
A análise de crédito envolve diversas técnicas
para a tomada de decisão a respeito da concessão ou não
de crédito diante de uma situação de risco e incerteza.
Essas técnicas para a mensuração do risco, aliadas ao
avanço dos recursos tecnológicos, são de suma importância para auxiliar o analista na tomada de decisões.
Tal decisão depende da capacidade de analisar diversas
situações e chegar a uma conclusão clara, prática e passível de ser implementada.
O objetivo maior dos modelos de mensuração do
risco de crédito é criar estimativas em relação às probabilidades de os créditos serem pagos, permitindo, por
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meio do controle das variáveis utilizadas, a definição de
um critério que vise à maximização das receitas ou à minimização das perdas, fornecendo uma base estatística
satisfatória para comprovação das decisões.
De acordo com Schrickel,
O principal objetivo da análise de crédito numa instituição financeira (como para qualquer emprestador)
é identificar os riscos nas situações de empréstimo,
evidenciar conclusões quanto a capacidade de repagamento do tomador, e fazer recomendações relativas
a melhor estruturação e tipo de empréstimo a conceder, à luz das necessidades financeiras do solicitante,
dos riscos identificados e mantendo, adicionalmente,
sob perspectiva, a maximização dos resultados da organização. (2000, p.25)

Muitas das informações necessárias para avaliação de crédito são obtidas através de documentos cadastrais e consultas a empresas especializadas em prestar
esse tipo de serviços. No Brasil, as empresas utilizam
modelos próprios de fichas cadastrais para obter as informações básicas do cliente, recorrendo também a empresas especializadas em crédito, como Serasa, SPC Serviço de Proteção ao Crédito, Equifax, dentre outras,
para validar, confirmar e complementar as informações
obtidas diretamente do cliente e das fontes por ele indicadas (SECURATO, 1999).

6 Limite de crédito
Sanvicente destaca que “o limite de crédito envolve um equilíbrio entre os lucros nas vendas a prazo e os
custos de manutenção de valores a receber adicionado
aos possíveis prejuízos decorrentes de dívidas incobráveis” (1987, p. 154).
A finalidade do limite de crédito é agilizar a negociação com o cliente, permitindo um dimensionamento
de crédito adequado à sua capacidade de pagamento,
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aumentando a probabilidade de retorno dos capitais
emprestados.

Conforme já dito anteriormente, não existe uma
fórmula exata para se identificar quanto crédito se deve
dar a determinado cliente. Porém, existem fatores determinantes que permitem avaliar se a quantidade de
crédito que está sendo concedida é tecnicamente adequada.
O limite de crédito deverá ter validade limitada, e
o cliente deve ser acompanhado de forma que tal limite
possa ser reavaliado. Esse acompanhamento deverá ser
feito através dos percentuais das perdas ocorridas por
faixa de risco (PAIVA, 1997, p. 18).
Sá (2004, p. 2), a esse respeito, identifica que o
limite de crédito deve ser muito bem estimado para não
gerar problemas para a empresa. No caso de a empresa
ser muito liberal, por exemplo, sua exposição aos insucessos do cliente aumenta, ou seja, o risco do cliente para
a empresa aumenta. Por outro lado, se a empresa for
muito restritiva, pode limitar desnecessariamente suas
vendas, e, por conseguinte, seus lucros. O autor ainda
comenta que o limite de crédito, para um cliente bom,
não pode criar um obstáculo ao crescimento de suas relações comerciais com o fornecedor.

Conclusão
Em todas as organizações, e principalmente nas
cooperativas de crédito, uma gestão efetiva e segura na
administração da carteira de crédito dependerá da eficácia de seus controles internos.
Dentro desse contexto, procurou-se avaliar a importância e a qualidade do risco na análise de crédito,
haja vista a necessidade de adequação do fluxo operacional das instituições no sentido de minimizar riscos e
maximizar resultados.
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A utilização de um procedimento parametrizado,
dotado de um sistema de classificação de risco eficiente,
que assegure a exatidão das informações contábeis, a
obediência às políticas da administração, a proteção aos
ativos e a eficiência operacional é imprescindível, atualmente, para a segurança na gestão da carteira de crédito
de qualquer instituição.
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1 Introdução
As cooperativas de crédito rural solidário estão em
constantes transformações, e o desafio é manter os seus
princípios e a sua missão. Esses desafios figuram na
nova relação dos agricultores com o sistema financeiro,
no maior acesso aos recursos, implicando a capacitação
dos associados e dirigentes e a transformação dos recursos em projetos de desenvolvimento rural sustentável.
Muitos países em desenvolvimento, como o Brasil,
têm o cooperativismo como ferramenta de desenvolvi*
Especialista em Gestão do Desenvolvimento Rural e Cooperativismo de Crédito Solidário (IMED).
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mento econômico, de inclusão financeira da população
menos favorecida e de orientação ao crédito em seu sistema de produção.
O cooperativismo de crédito rural solidário vem se
expandindo no Brasil, procurando fortalecer a articulação dos diversos segmentos da comunidade, desencadeando a participação maciça de famílias agricultoras.
Atualmente, um novo papel está sendo discutido para as cooperativas de crédito rural solidário, que,
além dos serviços financeiros que vêm efetuando, também terão a oportunidade de tornarem-se agentes locais de desenvolvimento, ampliando sua missão social
e substituindo o sistema financeiro tradicional, que se
mostra incapaz de executar tal tarefa.
Esse tipo de cooperativismo estimula a descentralização das políticas públicas e agrícolas, fortalecendo a organização da agricultura familiar e a economia solidária.
Os sistemas cooperativistas iniciaram suas atividades com base numa forte contexto de solidariedade entre os associados. Com o seu crescimento institucional,
o controle e a fiscalização acabaram impondo-lhes um
conjunto de normas e regras econômicas que resultaram
na transformação de um sistema financeiro tradicional.
O setor cooperativo é muito importante para a sociedade. À medida que financia recursos próprios e privados, assume seu papel junto à sociedade. Por estar
representando iniciativas do quadro social, é essencial
para o desenvolvimento local sustentável, especialmente nos aspectos de poupança e de projetos alternativos
que trazem benefícios evidentes no que tange à geração
de emprego e a uma distribuição de renda mais justa.
A CRESOL Witmarsum está em condições menos
privilegiadas, considerando a área geográfica, o IDH, a
população, os estabelecimentos agrícolas e a renda, se
comparada à CRESOL Taió. Porém, apresenta uma melhor evolução social e econômica financeira que ela, que
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oferece potencial superior em relação aos itens citados
acima, dentro do mesmo período de análise.

Alguns fatores favoreceram a CRESOL Witmarsum na
sua evolução. Os conselheiros que foram eleitos para o primeiro triênio estavam mais comprometidos com a governança da
nova cooperativa de crédito do que o conselho da CRESOL Taió.
A alta rotatividade de conselheiros e funcionários da CRESOL
Taió dificultava a construção da credibilidade pelo quadro social.
Os agricultores associados a esta cooperativa não acreditaram
no novo instrumento de crédito. Um dos fatores que contribuiu
para tanto foi a experiência negativa em relação às cooperativas
de crédito, de comercialização e de produção que haviam se instalado no município e haviam tido uma má gestão, o que ocasionou perdas sucessivas pelos associados.
O presente estudo tem como um dos seus principais objetivos entender o modo como o cooperativismo solidário pode
contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar e da
economia solidária. Entretanto, é importante analisar que o
cooperativismo necessita de um envolvimento democrático e
participativo para que alcance os seus objetivos. Por isso, é fundamental verificar comparativamente os dados econômicos, financeiros e sociais da CRESOL Taió e da CRESOL Witmarsum
para demonstrar a evolução desta última em relação àquela.
Diante dessas preocupações, busca-se, através de uma
análise documental, verificar alguns fatores de desempenho
econômico, financeiro e social do Sistema CRESOL, analisando especificamente as duas unidades mencionadas.

2 Desenvolvimento
2.1 Referencial teórico
2.1.1 A origem do cooperativismo
As primeiras cooperativas surgiram na França e na
Inglaterra, entre 1820 e 1840. No início, além de suas funções econômicas, as cooperativas desempenhavam o papel
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de sociedade beneficente, de sindicato e até mesmo de universidades populares. Segundo Bittencourt, “a ideia era
permitir que as pessoas juntassem dinheiro e pudessem
tomar empréstimos mutuamente, criando assim condições para que a população mais pobre do campo pudesse
ter alternativas para sair da miséria e melhorar de vida”
(2001, p.31). A partir do fim do século XIX, o movimento
cooperativista passou a envolver setores como agricultura,
comércio varejista, pesca, construção e habitação.
Várias formas de cooperação entre os homens foram
implementadas desde a antiguidade. O cooperativismo moderno, conforme Pinheiro, “na forma como hoje são conhecidas as sociedades cooperativistas, iniciou-se em 1844, na
cidade inglesa de Rochdale, quando 28 tecelões fundaram
uma cooperativa de consumo” (2007, p. 25).
Após três anos, foi constituída a primeira cooperativa de crédito, por Friedrich Wilhem Raiffeisen, natural
de Renânia, que fundou no povoado de Weyerbusch/Westerwald a primeira associação de apoio à população rural,
que serviu de modelo para a futura atividade cooperativista de Raiffeisen. Em 1864, foi fundada a primeira cooperativa de crédito, que se chamou Associação de Caixas
de Empréstimo de Heddesdorf. Essas cooperativas tipicamente rurais tinham como principais características:
[...] a responsabilidade ilimitada e solidária dos associados, a singularidade de votos dos sócios, independentemente do número de quotas-partes, a área
de atuação restrita, a ausência de capital social e a
não distribuição de sobras, excedentes ou dividendos.
Ainda hoje esse tipo de cooperativa é bastante popular na Alemanha (PINHEIRO, 2007, p. 25).

As sociedades cooperativistas iniciaram suas atividades por necessidades econômicas e sociais, muitas
vezes com objetivo de unir forças para alcançar as necessidades básicas de um determinado grupo. Com isso,
cada vez mais a população percebeu que, unindo pessoas
com o mesmo objetivo, pode-se alcançar a satisfação das
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necessidades econômicas dos membros de determinado
grupo. Torna-se, assim, de extrema relevância observar
a base de toda a estrutura dos ideais cooperativistas.
2.1.2 Segmentos e princípios do cooperativismo
Existem inúmeros segmentos em que o cooperativismo pode ser aplicado em benefício das pessoas. São alguns
eles: da produção, agropecuário, de crédito, de trabalho, de
saúde, de turismo e lazer, educacional, de consumo, habitacional, de infraestrutura, de transporte. Alguns princípios são básicos para a constituição e o funcionamento de
uma cooperativa de crédito, dentre eles:
1. Gestão política democrática, participativa e solidária;
2. Gestão profissional com filosofia de viabilidade
econômica, financeira e de qualidade dos serviços e
com filosofia cooperativa (cooperação entre os trabalhadores e cooperação entre cooperativas);
3. Descentralização administrativa e flexibilidade
quanto às condições locais, garantindo proximidade social, confiança e conhecimento mútuo entre o Sistema e
os seus associados, a fim de estabelecer um sistema eficaz de controle social e de valorização da comunidade;
4. Promoção da elevação e da distribuição da renda,
do desenvolvimento humano e da cidadania, através
de financiamento de empreendimentos econômicos
articulados a processos contínuos e permanentes de
formação, de educação integral e de qualificação técnica e profissional;
5. Promoção do desenvolvimento local com ênfase no
desenvolvimento social e sustentável e respeito à diversidade étnica, cultural, regional, ambiental e de
gênero. (BITTENCOURT, 2000, p. 7).

Portanto, uma cooperativa de crédito deverá ter
vocação coletiva, a fim de realizar um projeto comum,
baseado em regras discutidas e aceitas por todos. Para
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a sua sobrevivência, ela tem de adotar instrumentos de
gestão da sua sustentabilidade.
2.1.3 Vantagens de uma cooperativa de crédito rural
solidário
Segundo o Sebrae (2007), a cooperativa pode ser
dirigida e controlada pelos próprios associados, que podem participar do planejamento das ações da cooperativa e da retenção e aplicação dos recursos de poupança e
renda no próprio município, contribuindo para o desenvolvimento local.
Uma cooperativa de crédito rural solidário apresenta alguns diferenciais em relação às instituições financeiras tradicionais, dentre eles: menor custo operacional em
relação aos bancos, atendimento personalizado, formação
cooperativista, facilidade na abertura de contas, maior
rendimento das aplicações financeiras e possibilidade de
os associados se beneficiarem da distribuição dos resultados. Tudo isso sem deixar de oferecer produtos e serviços
idênticos aos das instituições financeiras, como:
- empréstimos pessoais;
- financiamentos rurais com linhas disponibilizadas pelo Governo Federal;
- conta corrente/cheque especial;
- recebimento de contas/débitos em conta;
- aplicações financeiras (recibo de depósito a prazo, recibo de depósito cooperativado com taxas pré e pós-fixadas);
- cartões de crédito e débito;
- seguro de vida solidário;
- capitalização;
- programa de subsídio habitacional;
- linhas de crédito específicas para a agroecologia.
2.1.4 O cooperativismo de crédito no Brasil
No Brasil, o cooperativismo surgiu no início do
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século XX, e a sua economia, em especial a rural, era
estruturada a partir das trocas. Suas primeiras ações
ocorreram principalmente no Rio Grande do Sul.
Conforme Bittencourt (2000), em 1902, na pequena localidade de Linha Imperial, município de Nova Petrópolis (RS), surgiu a primeira cooperativa de crédito
da América Latina, a qual funciona até hoje. Pauli assinala uma experiência marcante para o cooperativismo
de crédito no Brasil:
A incorporação das idéias do italiano Luigi Luzzati
(1841-1927), que no final dos anos 20 incorporou a
ideia de pequenas taxas de adesão (cotas-parte) que
impulsionavam a formação do crédito cooperativista.
A partir de então, o Brasil conhece uma franca expansão do cooperativismo de crédito. Estima-se que
entre os anos 30 e 50 surgiram mais de 1.200 novas
cooperativas. (PAULI, 2008, p. 33).

No final dos anos 50, houve uma experiência internacional que influenciou o cooperativismo de crédito brasileiro. Segundo Pauli (2008), trata-se do modelo
introduzido pelo canadense Alphonse Desjardins (18541920), que criou as caixas populares, com o intuito de
difundir o sistema solidário de crédito cooperativo.
Entre os dias 29 de maio de 2009 e 10 de junho de
2009, realizei uma viagem de estudo no Canadá, para
conhecer um dos sistemas de cooperativas de crédito
mais antigo do mundo. No período, a comitiva a qual
acompanhei esteve na Sociedade Histórica Desjardins,
onde foi possível conhecer a história, os valores, a estrutura e o funcionamento geral do Sistema Desjardins,
bem como da rede de cooperativas Desjardins. Também
se teve acesso a informações sobre o funcionamento do
Sistema Financeiro Canadense e os setores de Microfinanças, de Vigilância e de Segurança Financeira e o
Fundo de Segurança Desjardins.
Em 1900, foi fundada, por Alphonse Desjardins, a
Sociedade Histórica Alphonse Desjardins. Segundo o di-
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retor presidente da CRESOL Central SC/RS, Claudio
Risson, na visita em questão observou-se que os ideais do
fundador estão calcados em uma verdadeira concepção de
cooperação. Ele deu início ao sistema, mesmo com dificuldades extremas, e sua motivação foi perceber a grande necessidade das pessoas que não tinham acesso ao crédito.
O sistema avançou, oferecendo um conjunto de produtos e
serviços aos seus associados, mantendo um diferencial de
equilibrar a atuação econômica com o aspecto social e uma
boa estrutura de governança cooperativista.
A comitiva teve, na viagem referida, uma ideia de
como funciona o sistema financeiro canadense, hoje composto por 64 bancos federais, sendo 21 bancos nacionais,
dos quais seis dominam 24 filiais e 23 sucursais de bancos estrangeiros, além das 1008 cooperativas financeiras
locais. Só a rede Desjardins é composta por 513 caixas, sobretudo em Québec, onde também se teve acesso a um histórico da evolução das leis cooperativistas daquele local.
De acordo com Búrigo (2007), atualmente as cooperativas de crédito diversificaram seus serviços. Além
de atenderem ao meio rural, efetuam pequenos empréstimos pessoais, financiam empreendimentos na área da
saúde, seguros, habitação, investimentos, entre outros.

No Brasil, o segmento das cooperativas de crédito teve avanços e retrocessos ao longo da história.
Conforme Pauli (2008), a tímida presença do cooperativismo no país se deve ao fato de que as cooperativas de crédito ficaram praticamente proibidas de
funcionar durante vários anos, quando o governo militar incentivou a criação de cooperativas de produção
e atuou paralelamente no fortalecimento do sistema
bancário, tornando o Banco do Brasil o principal mediador do crédito rural brasileiro. A partir da década
de 1980, o cooperativismo de crédito rural encontrou
novamente espaços para se estabelecer no Brasil, em
espaços onde outros bancos não atuavam.
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2.1.5 Cooperativas de crédito
As cooperativas de crédito são elementos do Sistema Financeiro Nacional e seguem orientação das políticas impostas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central. Elas captam recursos de seus sócios e
do sistema financeiro, repassando-os, em seguida, sob a
forma de empréstimos, na perspectiva de viabilizarem
pequenos ganhos a seus associados.
Pacheco assinala que “na constituição de uma cooperativa de crédito não devemos apenas levar em conta
os aspectos legais exigidos para sua instalação, pois esses formalizam oficialmente o processo, o que não quer
dizer que reflitam a real viabilidade para seu funcionamento” (1996, p. 32). Então, uma cooperativa de crédito
constitui-se em uma instituição financeira sem fins lucrativos e não sujeita à falência formada por uma sociedade de pessoas. Quando um grupo de pessoas constitui
uma cooperativa de crédito, o objetivo é propiciar crédito e prestar serviços de modo mais simples e vantajoso
para seus associados.

Os objetivos que orientam uma cooperativa de
crédito rural devem estabelecer instrumentos que possibilitem o acesso ao crédito, promovendo uma maior
integração entre os agricultores e seus familiares, desenvolvendo o espírito coletivo, a solidariedade e a ajuda mútua, concedendo empréstimos e outros produtos
financeiros a juros mais vantajosos.
2.1.6 Cooperativismo de crédito rural solidário – CRESOL
A Associação de Estudos, Orientação e Assistência
Rural (Assessoar), uma ONG que atua no meio rural do
sudoeste do Paraná, incentivou a proposta de se criar
experiências financeiras alternativas.
Ao lado do esforço de algumas organizações – principalmente religiosas –, a ação da Assessoar desencadeou uma consciência nos agricultores familiares
quanto à importância da participação política e da
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cooperação. Mesmo demonstrando diferentes níveis
de engajamento político e de envolvimento comunitário, em quase todos os municípios criaram-se
(ou reconquistaram-se) sindicatos, clubes de mães,
grupos de jovens, associações esportivas e recreativas, círculos bíblicos, etc. Verificou-se também que
ao longo do quarto final do século XX tais esforços
resultaram num rico processo de articulação dessas
experiências, e levaram ao fortalecimento do capital
social em todo meio rural da região. Esse processo de
integração, entre entidades de cunho social e político
– como os sindicatos e os movimentos reivindicatórios – e organizações econômicas cooperadas – como
as associações de produtores e as cooperativas agropecuárias – foi importante também para que experiências coletivas de manejo de crédito popular pudessem florescer na região do sudoeste paranaense.
A partir de 1988, a Assessoar passou a estimular a
criação de fundos rotativos, administrados por movimentos pastorais, sindicais, associativos e de semterras (BURIGO, 2006, p. 173).

Entre 1994 e 1995, foram realizados eventos para
discutir a ampliação e a profissionalização dos fundos rotativos e a formulação de novas estratégias para aumentar o então incipiente acesso dos agricultores familiares
da região aos recursos do Sistema Nacional do Crédito
Rural (SNCR). Em um desses encontros, os responsáveis
convidaram o Sicredi/PR e a Apaco para exporem suas
experiências com o cooperativismo de crédito – ressaltase que a Apaco e o Cepagro já desenvolviam, desde 1991,
um programa de criação de credis alternativas, em Santa Catarina. Diferentemente da central de crédito catarinense Sicoob, o Sicredi/PR declarou que abrigava somente cooperativas de crédito que estivessem vinculadas
às coopers. Diante dos bons resultados da experiência da
Apaco e da negativa do Sicredi/PR em acolher credis independentes, as lideranças do sudoeste passaram a planejar a estruturação de um sistema próprio.
Depois de vários estudos e debates e da participação em
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vários encontros das recém-formadas credis alternativas de Santa Catarina, em meados de 1995 surgiu a primeira cooperativa
do modelo CRESOL, no município de Dois Vizinhos/PR. Ainda
naquele ano, novas cooperativas foram formadas nos municípios de Marmeleiro, Pinhão, Laranjeiras do Sul e Capanema,
todos no Paraná. Com cinco cooperativas em funcionamento,
optou-se pela criação de uma cooperativa central de serviços,
denominada Base Central de Serviços Baser, responsável por
coordenar o processo, dar suporte às singulares nas áreas de
formação, normatização, contabilidade, informática e efetuar a
interlocução com outras organizações, como bancos, governos e
outras entidades da sociedade civil. Foi a partir dessas estruturas que se constituiu oficialmente, em 10 de janeiro de 1996, o
Sistema CRESOL. Daí em diante, houve um forte incremento
do número de cooperativas de crédito, sobretudo nas regiões sudoeste, centro-oeste e oeste do estado.
A estruturação do Sistema CRESOL está fortemente
associada a duas ideias: de um lado, a contraposição a uma
lógica excludente no acesso ao crédito por parte dos agricultores familiares, e, de outro, uma forte característica de
sociabilidade, na medida em que coloca no norte da sua
atuação a contribuição em relação a processos de desenvolvimento rural sustentável. De fato, isso está expresso
na sua concepção quando afirma que o Sistema CRESOL
é uma rede de cooperativas de crédito rural com interação
solidária que busca promover a inclusão social de agricultoras e agricultores familiares, ao facilitar o seu acesso a
produtos e serviços financeiros.
Para tanto, não bastava se preocupar apenas com a
questão financeira, mas era preciso ter como objetivo correlativo ao seu trabalho a criação de estratégias que resultassem
numa ampliação do grau de organização e da qualidade de
vida das famílias dos agricultores no seu meio social.
[...] o Sistema CRESOL pretende ser muito mais do
que simplesmente um instrumento para facilitar o
repasse de créditos oficiais a agricultores excluídos
do sistema bancário. Ele se liga a um conjunto de ou-
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tras organizações voltadas à promoção de uma agricultura respeitosa do meio ambiente, capaz de gerar
renda com base em produtos diferenciados e de contribuir para o fortalecimento das unidades familiares
de produção (BITTENCOURT apud BÚRIGO, 2006,
p. 174).

Justamente nesse aspecto está pautada a missão
do Sistema: “Fortalecer e estimular a interação solidária

entre cooperativas e agricultores(as) familiares através
do crédito e da apropriação do conhecimento, visando
ao desenvolvimento local sustentável”. Tem-se, ainda,
como princípios norteadores a interação solidária dos

agricultores, a democratização e a profissionalização do
crédito, a direção e gestão dos próprios agricultores, a
transparência, a descentralização das decisões e o crescimento horizontal da rede de cooperativas, princípios
esses que buscam ampliar o acesso a serviços financeiros, a transparência e a honestidade na gestão, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento local.
A palavra “interação”, citada na missão do Sistema CRESOL, deixa claro que a solidariedade buscada
pelos sócios e cooperativas se manifesta através de um
modelo que privilegia a autonomia, a descentralização
e o equilíbrio entre as partes componentes do Sistema,
expressando a ideia de responsabilidade compartilhada,
em função do que, inclusive, o Sistema procura manter
as cooperativas num tamanho suficientemente adequado, para atender as necessidades dos associados e dirigentes, e consequentemente acompanhar o seu crescimento e controlar o seu funcionamento. Por meio da
descentralização de singulares e de bases, o Sistema
CRESOL apostou na aproximação de seus associados
como estratégia para ampliar a qualidade e o impacto
igualitário de seus serviços.
O Sistema CRESOL utilizou a descentralização
financeira e administrativa para evitar a concentração
das decisões e do poder financeiro, o que significou, pa-
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ralelamente, uma redução dos ganhos de escala. Para
se manter fiel aos seus laços sociais, os dirigentes definiram que a gestão das cooperativas e do Sistema seria
delegada, o máximo possível, aos próprios associados,
grupos compostos por agricultores familiares. Passados
alguns anos, além de fortalecer os órgãos previstos na
legislação cooperativista - Conselho de Administração e
Conselho Fiscal - a CRESOL implementou novas formas
de proporcionar a gestão participativa. Foram, então,
criados os comitês de crédito, e se organizaram projetos
de pesquisa para a preparação de cadastros das propriedades rurais dos associados, visando a acompanhar a
situação econômica das propriedades.
As cooperativas CRESOL já representavam uma novidade dentro do cooperativismo nacional, mesmo assim
muitos carregavam dúvidas quanto a sua viabilidade. O
sistema CRESOL está movimentando uma soma considerável de recursos e atendendo a um grande número de
agricultores. Ainda assim, viabilidade, sustentabilidade e
limites desse sistema de cooperativas de crédito ainda são
uma incógnita, tanto para os formuladores das políticas
públicas, que mencionam a necessidade de criar alternativas ao sistema tradicional, mas continuam tímidos em
apoiá-las quando estas surgem, como entre os próprios
agricultores, os maiores beneficiários de sua atuação
(BITTENCOURT apud BÚRIGO, 2006, p. 174).

Alguns fatores externos auxiliaram na consolidação
do Sistema CRESOL, bem como representaram um papel
importante na sua expansão. Entre eles, é possível destacar o surgimento do Pronaf e as inúmeras mobilizações
e manifestações promovidas pelos movimentos sociais rurais, que desde 1980 pressionavam os governos, reivindicando mais apoio oficial à agricultura familiar.
2.1.7 Governança cooperativa
O mecanismo de governança cooperativista é um
instrumento muito importante de controle interno e
externo e que possibilita aos associados analisar o tra-
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balho e a missão da cooperativa, garantindo, assim, a
continuidade do projeto cooperativista. Porém, a governança não pode ser percebida apenas como um processo
aplicável aos grandes grupos cooperativos, e sim também às cooperativas de economia solidária.
Segundo Ventura, Fontes Filho e Soares (2009),
em relação à estrutura das diretrizes de governança
consideradas essenciais para as cooperativas, pode-se
destacar quatro seções:
- Representatividade e participação: refere-se à
necessidade de a cooperativa desenvolver canais diretos
com o quadro social a fim de que os associados recebam
formação e informação para que, assim, possam participar da tomada de decisão, ampliando o controle social.
- Direção estratégica e gestão executiva: diz respeito à necessidade da definição de papéis táticos e estratégicos a fim de que não haja sobreposição de funções
e para que fiquem claras as responsabilidades de cada
administrador.

- Fiscalização e controle: tem relação com a estrutura de fiscalização representada por associados, auditores, conselho de administração e conselho fiscal, a qual
busca evitar possíveis fraudes.

É importante salientar que o sistema de governança compreende normas que têm por finalidade a administração de conflitos, a redução dos comportamentos oportunistas, a diminuição dos riscos, a definição
de papéis, a ampliação do acesso ao conhecimento, e os
incentivos para que os associados, em conjunto com conselheiros e colaboradores, busquem o fortalecimento dos
sistemas de controles.
2.2 Metodologia
Este trabalho refere-se ao Estudo Comparativo de
Desempenho Econômico, Financeiro e Social da CRESOL Taió e da CRESOL Witmarsum e foi realizado no
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período de janeiro a junho de 2009, com a participação
de funcionários, diretores, associados e do diretor de Desenvolvimento e Educação da CRESOL Central SC/RS,
Egon Gabriel Junior.
Como o próprio título do artigo já sugere, utilizase, para tanto, o método da comparação, considerada
inerente ao processo de construção do conhecimento
nas ciências sociais. É lançando mão de tipo de raciocínio comparativo que podem os descobrir regularidades,
perceber deslocamentos e transformações, construir
modelos e tipologias, identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças, e explicitando
as determinações mais gerais que regem os fenômenos
sociais. (SCHNEIDER; SCHIMITT, 1998, p. 01).

Assim, foi possível determinar as diferenças de
evolução entre as duas cooperativas estudadas.
2.2.1 Técnica de coleta de dados
A coleta de dados foi realizada através de observação, sendo que, nessa modalidade, o pesquisador permanece
alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende estudar
e observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem.
Observar é aplicar a atenção a um fenômeno ou problema, captá-lo, retratá-lo, tal como se manifesta. Situa-se
a observação particularmente na fase inicial da pesquisa, mas perdura durante todo o processo, alterando-se
com a experimentação. (RUIZ, 1991, p. 53).

A partir da observação, chega-se ao diagnóstico da
situação em estudo. O conceito de diagnóstico é bastante perene e duradouro, e, portanto, não é um simples
modismo ou assunto que está sendo publicado nos principais editoriais. Ele é uma ferramenta conceitual que
deve ser conhecida por qualquer um que é responsável
por resolução de problemas e tomadas de decisões.
Uma parte da metodologia dedica-se exclusivamente aos estudos que verificam hipóteses causais.
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Sendo o processo de diagnóstico entendido como a busca
pelas causas básicas ou origens dos problemas, pode-se
dizer que em muitos casos existe relação causal entre
problema e sua origem e que os conceitos explorados na
metodologia poderiam ser utilizados para o entendimento do processo de diagnóstico.
Um bom diagnóstico depende muito de uma clara
percepção da realidade. O entendimento da realidade
não é coisa simples ou trivial. Muitas pessoas podem estar enxergando a mesma realidade sob diferentes óticas
e chegando a diferentes conclusões, afetando, assim, a
tomada de decisão de maneira significativa.
Uma das maneiras de se evitar maiores erros nas
interpretações pessoais seria procurar outras percepções, ou seja, interpretações individuais de outras pessoas, evitando-se, ao menos, grandes erros de interpretação. Portanto, o diagnóstico correto deve buscar sempre
formar essa base comum de observações que torne menos frequentes as interpretações subjetivas e buscar,
sempre que possível, um processo de análise participativa com as pessoas que devem decidir.
A percepção deve também estar lastreada em
fatos, dados, eventos comprovados e outras informações que ajudem a tornar a realidade mais palpável
e concreta. A partir dessa visão, propõe-se a definição
dos dados, devendo, o resultado de uma descrição da
realidade, poder ser comprovado sem dependência do
sujeito dessa ação.
Portanto, a formação da percepção da realidade
deve procurar juntar os aspectos objetivo e subjetivo de
forma a harmonizar os resultados com o mínimo de contradições possíveis.
Outra forma de coleta utilizada nesse estudo foi a
pesquisa documental que, segundo Cervo e Bervian,
procura explicar um problema a partir de referências
teóricas, publicadas em documentos. Pode ser realizada
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independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas
do passado existentes sobre um determinado assunto,
tema ou problema. (2002, p. 65).

2.3 Análise e discussão dos resultados
2.3.1 Histórico da CRESOL Taió

Figura 1 - Mapa com a localização do município de Taió
Fonte: ABREU, 2009.

O município de Taió tem características essencialmente agrícolas. Está situado no vale norte do Itajaí,
com uma população aproximada de 16.838 habitantes.
Teoricamente falando, o crédito é um grande
instrumento em prol do desenvolvimento. Ainda mais
quando ele vem acompanhado e discutido tecnicamente,
visando a tornar projetos viáveis que tragam a melhoria
da condição de vida dos agricultores familiares.
Acredita-se que a cooperativa de crédito rural é um
grande instrumento para os municípios, especialmente no
que diz respeito à agricultura familiar. Por isso, estão permanentemente sendo construídas iniciativas de trabalho
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com os associados, os quais serão os donos do seu próprio
negócio e sujeitos de sua caminhada. Uma cooperativa de
crédito rural estimula o desenvolvimento local e promove
meios para que os agricultores permaneçam nas propriedades com qualidade de vida e dignidade.
Hoje, as soluções dos problemas passam por iniciativas coletivas de participação, possibilitando, através da organização, encontrar mecanismos eficientes,
ágeis e, principalmente, solidários no que diz respeito à
construção de uma cooperativa.

A CRESOL Taió foi planejada a partir de uma
decisão local de buscar alternativas diferenciadas para
que os agricultores familiares tivessem acesso ao crédito, pois devido a inúmeras transformações no sistema
financeiro brasileiro, tem havido uma diminuição no
número de agências bancárias na área rural. A busca
de clientes com maior movimentação de recursos acaba
deixando os agricultores familiares com dificuldades de
acesso ao crédito e aos serviços financeiros.
A partir dessa constatação, surgiu a iniciativa na
região referida anteriormente, sendo que um grupo de
líderes fez uma visita à CRESOL Dona Emma, situada
a 47 km de Taió. Na oportunidade, percebeu-se que o
cooperativismo de crédito solidário seria a alternativa
mais próxima das necessidades dos agricultores familiares daquele município, pois ele é um instrumento que
estimula o desenvolvimento local e promove meios para
que os agricultores permaneçam nas propriedades, com
qualidade de vida e dignidade.
Dessa forma, com apoio da CRESOL Central,
Base Regional de Serviços e de organizações locais, foi
desenvolvido o projeto de viabilidade para constituição
da CRESOL Taió, o qual foi aprovado pelo Banco Central. Em 24 de maio de 2005, a CRESOL Taió iniciou
suas atividades como cooperativa de crédito rural com
interação solidária.
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2.3.1.1 Articulação com movimentos sociais e organizações
A articulação da cooperativa de crédito rural em
Taió foi uma iniciativa de várias entidades do município, tendo sido tema de seminários municipais que contaram com a presença de entidades e de um grupo de
representantes dos agricultores familiares. Realizaramse reuniões em todas as comunidades do município, nas
quais foi discutido e aprofundando o tema “cooperativismo de crédito rural solidário”.
O apoio das entidades contribuiu significativamente na decisão de constituição da cooperativa, bem
como no trabalho de animação pró-constituição.
Como se pode perceber na tabela 1, algumas entidades apoiaram a cooperativa durante um período, e
outras, que não estavam presentes inicialmente no planejamento, estão, hoje, apoiando a CRESOL Taió.
Tabela 1 - Articulação com movimentos sociais – Taió/SC

ENTIDADES

2006

2007

Sindicato

X

X

Epagri

X

X

X

Sec. da Agricultura

X

X

X

Igreja

X

X

X

X

X

Rádio comunitária

2008

Assoc. Comunitárias

X

X

X

Cresol central sc/rs

X

X

X

Base regional de serviços

X

X

X

Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, CRESOL2004.

2.3.1.2 Evolução prevista no número de associados
Na sua formação inicial, a CRESOL Taió contou
com 24 associados. Após o início das atividades, a cooperativa tinha a previsão de um aumento significativo
no número de sócios, através da ajuda das entidades
parceiras, dos conselhos de administração, do conselho
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fiscal, do grupo organizador e de pessoas envolvidas, havendo, então, uma projeção para os três anos seguintes.

Pode-se perceber, no gráfico 1, que a evolução planejada do quadro de associados foi atingida parcialmente.
Gráfico 1 - Sócios Taió

Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, CRESOL2008.

2.3.1.3 Previsão de captação de depósitos à vista e a prazo
Ao analisar a previsão de captação de recursos,
percebe-se que apenas no ano de 2006 a cooperativa conseguiu aproximar-se do planejamento, sendo que com o passar dos anos evoluiu de forma tímida, distanciando-se da
viabilidade econômica, como se verifica no gráfico 2:
Gráfico 2 - Evolução dos depósitos à vista e a prazo – Taió

Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.
CRESOL
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2.3.1.4 Previsão de capital social
Com o objetivo de estender aos associados o acesso a recursos governamentais, planejou-se o aumento
do capital social através da capitalização livre e do financiamento da própria cota-capital. Porém, o que se
nota no gráfico 3 remete ao alcance apenas parcial dos
valores, não se conseguindo, assim, atender às demandas de financiamentos dos agricultores.

Gráfico 3 - Evolução do Capital – Taió
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.
CRESOL

2.3.1.5 Sócios com empréstimos
Destaca-se, no gráfico 4, a baixa busca, dos associados, por empréstimos junto à cooperativa. É preciso
lembrar, quanto a isso, que as receitas de empréstimos
e aplicações são itens que contribuem para a viabilidade
econômica da cooperativa.
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Gráfico 4 - Sócios com empréstimos - Taió
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.
CRESOL

2.3.1.6 Calendário de formação
Várias atividades de formação foram realizadas
pela CRESOL Central SC/RS, Base Regional de Serviços e pela própria cooperativa, em diversas áreas, a fim
de garantir uma gestão eficaz, capaz de atingir a sustentabilidade da cooperativa. Isso é retratado no gráfico 5:

Gráfico 5- Dias de campo e treinamentos Taió
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.

Os dados apresentados são suficientes, imaginase, para se proceder a uma análise adequada da situação da CRESOL Taió.
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2.3.2 Histórico da CRESOL Witmarsum

Figura 2 - Mapa com a localização do município de Witmarsum
Fonte: ABREU, 2009.

No ano de 1997, as lideranças do município de Witmarsum demonstraram interesse de constituir uma cooperativa de
crédito rural solidária, pois compreendiam que isso era fundamental para se construírem novas relações entre agricultores
familiares e a sociedade, inserindo-os no contexto socioeconômico como verdadeiros cidadãos e cidadãs. Da mesma forma,
entendiam que para haver o fortalecimento e a consolidação da
agricultura familiar no município e na região, eram necessários
recursos financeiros e técnicos e projetos economicamente viáveis, socialmente integrados e ecologicamente sustentáveis.
2.3.2.1 Motivação e propósitos que levaram à decisão de
constituir a cooperativa
A inexistência de cooperativas de crédito rural em Witmarsum incentivou os agricultores a buscarem uma alternativa de
crédito para seus projetos. Com a constituição da cooperativa, seria
possível o financiamento do crédito rural através de projetos alternativos na forma grupal ou individual. Outro fator relevante seria a
democratização do acesso ao crédito e a sua operacionalização para
os pequenos agricultores, reduzindo os encargos financeiros.
Com a nova cooperativa, poderiam ser desenvolvidos programas de fortalecimento da poupança e do uso adequado dos recursos, concedendo-se financiamentos rurais e empréstimos pesso-
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ais e proporcionando, assim, através da mutualidade, assistência
financeira aos associados em suas atividades específicas, buscando
apoiar e aprimorar a produção, a produtividade e a melhoria da
qualidade de vida, bem como a comercialização e a industrialização
dos bens produzidos.
No dia 28 de julho de 2005, a CRESOL Witmarsum abriu
as portas.
A comissão organizadora estava consciente de que a
capacitação, a troca de experiências, o intercâmbio e a formação dos associados, no sentido de fomentar e desenvolver,
na comunidade, o cooperativismo de crédito rural solidário,
eram fatores determinantes para o sucesso da cooperativa.
2.3.2.2 Articulação com movimentos sociais e organizações
Como pode ser verificado na tabela 2, a CRESOL
Witmarsum, desde a elaboração do seu projeto de viabilidade, teve o apoio das organizações e dos movimentos
sociais do município.
Tabela 2 - Articulação com movimentos sociais – Witmarsum - SC

ENTIDADES

2006

2007

2008

Sindicato

X

X

X

Epagri

X

X

X

Sec. da agricultura

X

X

X

Igreja

X

X

X

X

X

Rádio comunitária
Assoc. Comunitárias

X

X

X

Cresol central sc/rs

X

X

X

Base regional de serviços

X

X

X

Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.
CRESOL

2.3.2.3 Evolução dos sócios
Percebe-se, através dos dados do gráfico 6, que
houve um avanço significativo no crescimento do quadro
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social da cooperativa, o que demonstra os resultados do
trabalho de base e da credibilidade da cooperativa e de
seus dirigentes.

Gráfico 6 - Sócios Witmarsum
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.
CRESOL

2.3.2.4 Previsão de captação de depósitos à vista e a prazo
Como já dito anteriormente, a captação de depósitos à
vista e a prazo é um fator determinante para que a cooperativa tenha recursos para emprestar. No gráfico 7, constata-se
que todas as metas foram superadas, possibilitando, assim, à
cooperativa atender a demanda dos sócios.

Gráfico 7 - Evolução dos depósitos à vista e a prazo – Witmarsum
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.

2.3.2.5 Previsão de capital social
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Um fator relevante para uma cooperativa de crédito, conforme
já citado, é o capital social. Percebe-se, no gráfico 8, que a CRESOL Witmarsum superou significativamente as metas planejadas.

Gráfico 8 - Evolução do capital – Witmarsum
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.

2.3.2.6 Sócios com empréstimos
Observa-se que em torno de 66% dos associados realizaram
operações de crédito com a cooperativa, de acordo com o gráfico 09:

Gráfico 9 - Sócios com empréstimos - Witmarsum
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008. - CRESOL

2.3.2.7 Participação em cursos e treinamentos
Através da análise dos documentos internos da coopera-
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tiva, constatou-se que foram realizadas diversas atividades de
formação com os associados, integrantes do comitê do crédito e
conselheiros de administração e fiscais, as quais objetivavam
conscientizar sobre o papel da cooperativa como agente de desenvolvimento local. Seguem os dados no gráfico 10.

Gráfico 10 - Dias de cursos e treinamentos – Witmarsum
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.

Por fim, destaca-se que todos os dados apresentados
nesta seção foram coletados na CRESOL Witmarsum para
uma análise adequada da sua situação financeira e social.
2.3.3 Descrição das cooperativas envolvidas na pesquisa
Com o estudo feito dos planos de viabilidade, das
planilhas de gestão e dos documentos internos, pôde-se ter
a noção de como foram planejadas as cooperativas e como
os organizadores tinham expectativas semelhantes para a
CRESOL Taió e a CRESOL Witmarsum. Porém, a realidade dos municípios é diferente, e constatou-se que a CRESOL de Taió tinha mais possibilidades de se viabilizar em
virtude dos números constantes na tabela 3.
Tabela 3 - Variáveis e comparações

VARIÁVEIS
Superfície
População

TAIÓ
WITMARSUM
693 km²
151 km²
16.838

3.431
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Número de Estabelicementos
Agropecuários

1.261

580

PIB Percapita

13.121

12.512

IDH

0.809

0.807

Fonte: IBGE- resultados da amostra do censo demográfico (2009)

2.3.3.1 Participação dos associados em pré-assembleias e
assembleias
Ao analisar a participação dos sócios em atos oficiais da cooperativa, verifica-se que a CRESOL Witmarsum conta com um envolvimento maior, devido ao fato
de ter um número maior de sócios e também de estar
articulada com mais organizações sociais (gráfico 11):

Gráfico 11 - Participação dos sócios em pré-assembleias e assembleias
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.

2.3.3.2 Trabalho do comitê de crédito
O gráfico 12 apresenta a atuação dos comitês de
crédito quanto a seu trabalho, com relação à análise dos
créditos solicitados e liberados para os sócios das cooperativas de Taió e Witmarsum:
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Gráfico 12 - Atuação do Comitê de Crédito – Taió e Witmarsum
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.
CRESOLCRESOL

2.3.3.3 Rotatividade de funcionários e diretores
Observa-se que houve uma rotatividade acentuada no quadro de diretores e funcionários da CRESOL
Taió, o que não ocorreu em Witmarsum, sendo, inclusive, que permanecem em atuação os mesmos diretores
liberados e funcionários, desde a sua constituição, tendo
se ampliado o quadro de dirigentes e novos funcionários
na cooperativa, conforme demonstra o gráfico 13.

Gráfico 13 - Rotatividade de funcionários e diretores
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.
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2.3.3.4 Sobras e perdas
No cooperativismo de crédito solidário, o maior objetivo não é acumular grandes sobras, e sim atender às
necessidades do quadro social, melhorando suas condições
de vida. Porém, também é importante considerar que a cooperativa deve ser sustentável e gerar receitas para cobrir
suas despesas, o que impede o acúmulo de perdas. No gráfico 14, as duas situações aparecem retratadas: a CRESOL
Witmarsum acumulando sobras ao final dos três exercícios
sociais e a CRESOL Taió acumulando perdas.

Gráfico 14 - Sobras e perdas
Fonte: CRESOL CENTRAL SC/RS, 2008.
CRESOLCRESOL

Conclusão
O cooperativismo de crédito atravessa, nesse
momento, uma fase de viabilidade e de consolidação,
contando com o apoio e o incentivo do Governo Federal. Porém, as dificuldades ainda existem por conta de
uma legislação inadequada. Os mecanismos e normas
impostas às cooperativas de crédito rural solidário são
semelhantes àquelas impostas aos grandes grupos financeiros, inviabilizando algumas cooperativas, que se
desafiam a levar um serviço financeiro a sua comunidade ou município.
Outro fator importante a ser analisado em relação
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ao funcionamento das cooperativas é o seu compromisso
com o desenvolvimento local, ao contrário do que ocorre com os bancos tradicionais, que transferem os lucros
para os grandes centros ou até mesmo para fora do país,
não contribuindo para o crescimento do país. Com isso,
vão fechando agências que geram pouco lucro, consequentemente se distanciando das reais demandas de
seus clientes.
Para as cooperativas, é importante combinar o
crescimento econômico com a participação dos associados na tomada de decisão. Entretanto, o que mais é
cobrado delas são os impactos sociais, como a inclusão
financeira, o financiamento de habitação, as condições
de qualidade de vida, a conversão agroecológica, dentre
outros fatores.
Com o passar do tempo, os associados passaram a
ver no Sistema CRESOL a possibilidade de serem ajudados na gestão das propriedades, acessarem as políticas
públicas disponibilizadas pelo Governo Federal, como o
Pronaf (investimento e custeio), terem crédito para investimento em habitação, microcrédito, acesso ao Programa Mais Alimentos e financiamento de cota capital.
Este estudo teve como objetivo entender o modo
como o cooperativismo solidário pode contribuir para o
fortalecimento da agricultura familiar e a economia solidária. Para tanto, analisaram-se duas cooperativas que
iniciaram suas atividades no mesmo ano, tendo atividades
agrícolas, formação e condições de trabalho semelhantes.
Diante disso, surge a questão: como duas cooperativas podem ter indicadores de desempenho tão diferentes?
A seguir, são elencados alguns motivos que levaram a cooperativa de Taió a não atingir a sua viabilidade: o baixo comprometimento dos dirigentes, funcionários e associados, a falta de credibilidade perante os
sócios e a alta rotatividade dos dirigentes e funcionários.
A CRESOL Taió está, atualmente, com o seu terceiro
presidente, tendo sido substituídos vários funcionários.
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Essa rotatividade faz o associado se distanciar da cooperativa, por não conseguir concluir o seu projeto com uma
pessoa de referência. Com isso, a CRESOL Taió acumulou perdas nos últimos três anos.
Já a CRESOL Witmarsum continua com o mesmo
presidente desde a sua fundação, o qual foi reeleito uma
vez. Já o seu quadro de funcionários não contabiliza nenhuma demissão. Em suma, há índices de participação
e de organização elevados.
Diante desses indicadores, pode-se chegar à conclusão de que é possível organizar e dar sustentabilidade às cooperativas, mas é necessário analisar alguns
aspectos que possam garantir a sua viabilidade econômica e social.
Os dados levantados neste estudo deixam perceber que o capital social teve um acréscimo considerável
na CRESOL Witmarsum, com o aumento do seu quadro
social, da sua atuação nos comitês, nos conselhos, nas
assembleias e no acesso aos financiamentos.

Ao analisar a governança de ambas as cooperativas, percebe-se que a representatividade e a participação estão impactando diretamente o seu resultado.
Sabe-se que é necessário separar a direção estratégica
da função executiva. A cooperativa que possibilitou a
participação, o acesso às informações, e manteve a formação com baixo custo, teve a credibilidade dos sócios
e também da sociedade em geral. Isso se reflete numa
confiança maior no nível de depósitos e de subscrição de
cota capital por parte da CRESOL Witmarsum.
Por outro lado, fica evidente a baixa participação dos
associados na CRESOL Taió nos atos oficiais. Considerase que o canal de comunicação não está funcionando; consequentemente, poucos sócios decidem os rumos da cooperativa. As direções da unidade não conseguiram fazer um
planejamento estratégico, analisando possíveis condições
de sustentabilidade. Em decorrência disso, os funcionários
apenas faziam os serviços básicos na cooperativa.
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Portanto, para a cooperativa de Taió atingir níveis
de participação mais expressivos e resultados positivos,
é necessário que seus administradores acompanhem as
mudanças do mercado financeiro e se profissionalizem
nas questões relacionadas à gestão e à administração,
compartilhem estruturas para a redução de custos e invistam no tema da educação, que deve ocupar lugar central na definição das estratégias.
Já a CRESOL Witmarsum está, no momento, em
meio a um processo de concretização de parcerias com
entidades, tanto relativas aos movimentos sociais, a outras cooperativas e organizações de agricultores como do
próprio sistema financeiro.
O cooperativismo de crédito rural solidário, quando
mobiliza as comunidades e implanta processos participativos
de governança, contribui para a transformação da vida de
muitas pessoas, distribuindo resultados e conhecimento.
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O Plano de Marketing
como Ferramenta de Gestão
de Marketing na Cresol
Central Sc/Rs
Marciana Machado de Oliveira Dias ∗
49

Introdução
Levando em consideração a Teoria Geral dos Sistemas é que organizou-se a estrutura deste artigo. Primeiramente, conceituou-se a administração e, posteriormente,
todas as estruturas de uma organização até se chegar ao
marketing e, dentro dele, ao Plano de Marketing.
A importância da Teoria Geral dos Sistemas é significativa tendo em vista a necessidade de se avaliar a
organização como um todo e não somente em departamentos ou setores. O mais importante é a identificação do maior número de variáveis possíveis, externas e internas que, de alguma forma, influenciam em
todo o processo existente na Organização”. A teoria
∗
Especialista em Gestão do Desenvolvimento Rural e Cooperativismo de Crédito Solidário (IMED).
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dos sistemas começou a ser aplicada à administração
principalmente em função da necessidade de uma
síntese e uma maior integração das teorias anteriores (Científicas, Relações Humanas, Estruturalista e
Comportamental) e da intensificação do uso da cibernética e da tecnologia da informação nas empresas.
Os sistemas vivos, sejam indivíduos ou organizações,
são analisados como “sistemas abertos”, mantendo
um contínuo intercâmbio de matéria/energia/informação com o ambiente. A Teoria de Sistema permite
reconceituar os fenômenos em uma abordagem global, permitindo a inter-relação e integração de assuntos que são, na maioria das vezes, de natureza
completamente diferentes. (WIKIPÉDIA, 2008).

O presente estudo apresenta o Plano de Marketing como ferramenta de gestão de marketing para a
CRESOL Central SC/RS.
A CRESOL Central SC/RS, constituída em novembro de 2004, no processo de cisão do Sistema CRESOL,
tem sua origem em 1995, como instrumento de enfrentamento da crise na agricultura e do processo de exclusão, potencializando aos agricultores e às agricultoras
familiares o acesso ao crédito, ao sistema financeiro e
a participação mais efetiva na dinâmica de desenvolvimento local.
Um dos grandes desafios da CRESOL Central SC/
RS é alcançar a sustentabilidade institucional não esquecendo de sua missão, seus princípios e sua base na
cooperação, porém tendo consciência de que está frente
a uma realidade de concorrência e de competição, imposta pelo modelo capitalista atual.
Sabendo que o mercado financeiro está a cada dia
mais concorrido e que é nesse mercado que as cooperativas estão inseridas, o Plano de Marketing proposto
neste artigo tem a pretensão de indicar ações para fortalecer a marca/identidade da CRESOL Central SC/RS,
bem como a implementação do cartão de crédito e de
débito CRESOL, através de estratégias de comunicação
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adequadas e eficazes. Pretende, ainda, contribuir, através de orientações, com as ações da CRESOL Central
SC/RS frente à competitividade e à sustentabilidade
institucional.
Nos dias atuais, os associados têm maior acesso
à informação e, automaticamente, estão mais críticos
em relação à escolha de produtos/serviços e instituições
financeiras com que irão se relacionar. Isso reforça a
importância do Plano de Marketing para desenvolver
estratégias de conquista e permanências desses associados no Sistema CRESOL Central SC/RS.
1 Administração
Desde os tempos mais remotos, o homem busca
agrupar-se. Esse sentimento é próprio da espécie humana: não se pode viver isoladamente.
Se no início dos tempos, na era pré-histórica, a
atribuição de determinada tarefa a um dos membros do
grupo se destinava à manutenção e à preservação desse
grupo, com o desenvolvimento intelectual do homem, tal
princípio passou a ser básico e aplicado de forma cada
vez mais ampla, não só com o intuito de preservar a espécie, mas, também, visando a melhores condições de
vida, desenvolvimento e, principalmente, a satisfação de
suas ambições.

Dessa maneira, existe, hoje, um número cada vez
maior de grupos que, organizados segundo objetivos e
fins definidos, buscam atingir as metas individuais de
seus membros.
Segundo Faria (1994), a organização pode ser definida como um agrupamento humano em que cada indivíduo desempenha o seu papel definido, segundo suas
características pessoais; todos, de forma coerente e sistemática, visam a um objetivo comum.
Portanto, sendo a organização um sistema de esforço cooperativo, teria que se ter estruturas que en-
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globassem problemas, normas, métodos e processos de
trabalho, além de atribuições, relacionamentos, responsabilidades e poder. Justamente aí é que entra a administração, conduzindo de forma racional as atividades
de uma organização, cuidando do planejamento, da organização, da direção e do controle dessas atividades,
com vistas a alcançar os objetivos estabelecidos.
A administração nada mais é do que a condução
racional das atividades de uma organização, seja ela
lucrativa ou não lucrativa. A administração trata do
planejamento, da organização (estruturação da direção
e do controle de todas as atividades diferenciadas pela
divisão do trabalho que ocorrem dentro da organização)
(CHIAVENATO, 1996, p. 01).

A administração da empresa é a peça fundamental dentro de uma organização: todas as atividades estão relacionadas a esse setor. É através dela que se ordenam os trabalhos, cobrando resultados com eficiência
e eficácia, oferecendo condições de trabalho a todos os
colaboradores e associados.

Na era do conhecimento, para ser competitivo, é
preciso mais do que controlar as informações de dentro da empresa. É necessário entender como as pessoas
pensam, o que elas querem, quando e como elas querem
algum produto ou serviço.
Para Faria (1994), cabe ao administrador a tarefa
de gerir esse processo, sendo necessárias, para isso, habilidades, as quais se constituem na base para a eficácia
administrativa:
 habilidade técnica: refere-se à utilização de
conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos para
a realização de tarefas específicas;
 habilidade humana: relativa à capacidade de
compreender as atitudes e motivações dos colaboradores, trabalhar com os mesmos e aplicar os princípios de
liderança;
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 habilidade conceitual: diz respeito à competência para compreender os problemas e objetivos da organização global e ajustar o comportamento das pessoas
dentro da empresa.
A adequada combinação dessas habilidades representa o caminho do sucesso do administrador e, dependendo de seu posicionamento na escala hierárquica,
cada uma dessas habilidades terá maior ou menor significado.
Toda e qualquer organização precisa ser administrada adequadamente para alcançar os seus objetivos
com maior eficiência e economia de ação e de recursos.

Segundo Chiavenato, o termo “administração vem
do latim, ad (junto de) e ministratio (prestação de serviço), e significa a ação de prestar serviço ou ajuda, envolvendo as atividades como planejamento, organização,
direção e controle da ação empresarial” (1996, p. 10).
2 Marketing
“É um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através
da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros.” (KOTLER, 1998, p. 27).
Através do marketing, é possível estabelecer a
forma mais adequada de alcançar o cliente, construindo
com ele elos de fidelidade fundamentais para o futuro
das organizações.
O marketing possibilita a aproximação das ações
mercadológicas e do comportamento da empresa às necessidades e interesses do consumidor:
Segundo Kotler, “[...] o objetivo do marketing é
tornar a venda supérflua. É conhecer e compreender o
cliente muito bem, de modo que o produto ou serviço se
ajuste e se venda por si próprio” (1993, p. 2).
Dentre as ramificações do marketing está o Plano de
Marketing, aspecto esse que será discutido na sequência.
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Plano de Marketing
O Plano de Marqketing é uma ferramenta de gestão que deve ser regularmente utilizada e atualizada,
pois permite analisar o mercado, adaptando-se as suas
constantes mudanças e identificando tendências. Por
meio dele você pode definir resultados a serem alcançados e formular ações para atingir competitividade. (GOMES, 2005, p.11).
Incontestavelmente, as economias locais, regionais
e nacionais estão passando por grandes transformações,
algumas vezes drásticas. Uma dessas modificações é a
globalização, o crescimento explosivo do comércio global e
da competição internacional. A outra diz respeito às mudanças tecnológicas. Pode-se perceber avanços notáveis na
disponibilidade de informações e na velocidade das comunicações, em novos materiais, na biogenética e nos medicamentos, assim como em equipamentos eletrônicos.
Esses dois fatores combinados – globalização e
mudanças tecnológicas – abrem muitas novas oportunidades. Por isso, indivíduos, empresas, cidades e até
mesmo países devem descobrir como podem produzir
valor de mercado, ou seja, bens e serviços que outros
estejam dispostos a comprar.

E qual o papel do marketing nesse processo? O
marketing é responsável por impulsionar toda a empresa (cooperativa, neste caso) em direção ao cliente
(associado) e ao mercado. Ele consiste em um processo
ordenado e criativo de pensar e planejar para o mercado. O processo tem início na pesquisa do mercado para
conhecer sua dinâmica, o que envolve a segmentação do
mercado e a escolha daqueles mercados-alvos que a empresa pode satisfazer de maneira superior. A partir daí,
a empresa deve formular uma estratégia ampla e definir um composto de marketing específico e um plano de
ação para otimizar seu desempenho a longo prazo.
Segundo Kotler (1998), existem várias ênfases relativas ao marketing atualmente, quais sejam:
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 Crescente ênfase em qualidade, valor e satisfação
dos consumidores. Diferentes motivações de compra
(conveniência, status, estilo, características, serviços
etc.) exercem papel forte em tempos e locais diferentes. Os consumidores de hoje estão atribuindo maior
valia à qualidade e ao preço do produto ao tomarem
suas decisões de compra. Algumas empresas conceituadas estão administrando para aumentar consideravelmente sua qualidade e baixar seus custos.
Orientam-se pelo princípio de oferecer cada vez mais
cobrando menos.
 Crescente ênfase no desenvolvimento de relacionamento e na retenção de consumidores. Muita teoria de marketing no passado focava em “como fechar
uma venda”. Mas é suficiente ater-se à qualidade do
fechamento de venda e não saber nada sobre o consumidor e se ele comprará novamente? As empresas
de hoje estão concentrando esforços na criação de
consumidores fiéis e de longa vida. A mudança é da
ideia de transação para a de construção de relacionamento. Por isso, as empresas estão criando bancos de
dados contendo informações demográficas e ligadas
ao estilo de vida da população focada, respostas a diferentes estímulos e orquestrando suas ofertas para
obter consumidores satisfeitos e encantados, que permaneçam leais.
 Crescente ênfase em administrar processos gerenciais e integrar funções administrativas. As empresas atuais estão mudando a ideia de administrar um
conjunto de departamentos semi-independentes, cada
qual com sua lógica própria. Isso é positivo, pois amplia as perspectivas das empresas em relação ao negócio e lhes dá maior oportunidade para melhorar a
perspectiva de funcionários de outros departamentos.
 Crescente ênfase na construção de alianças estratégicas e redes. À medida que as empresas se globalizam, percebem que independentemente de tamanho,
faltam-lhes os recursos e os requisitos totais para o
sucesso. Analisando a cadeia de suprimentos para
produzir valor, reconhecem a necessidade de parce-
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rias com outras organizações. Administradores experientes estão dedicando muito tempo ao desenvolvimento de alianças estratégicas e redes que geram
vantagem competitiva para as empresas parceiras.

Crescente ênfase no marketing de serviços. Em
função de os serviços serem intangíveis, perecíveis e
inseparáveis, apresentam desafios adicionais não encontrados em marketing de bens tangíveis.

3 O plano de marketing como ferramenta de
gestão de marketing na CRESOL Central SC/RS
O Plano de Marketing proposto neste artigo foi
elaborado por meio do levantamento de dados e da avaliação dos materiais internos da CRESOL Central SC/
RS. Com isso, visa-se a propor um Plano de Marketing
e a sua implementação, bem como de ferramentas de
avaliação e controle.

Planejamento
Sumário executivo
O negócio refere-se à CRESOL Central SC/RS, sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação
Solidária, com área de abrangência nos estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, constituído em novembro
de 2004, a partir da fusão com a Cooperativa Central
CRESOL Baser, que atua no estado do Paraná.
A CRESOL Central SC/RS desenvolve os produtos e serviços que são disponibilizados às Singulares e
administrados por elas. Dentre eles, recentemente foi
desenvolvido o cartão de débito e de crédito, que será
objeto do Plano de Marketing descrito a seguir.
Devido ao alto custo com o talão de cheque disponibilizado aos associados, tendo em vista que a compen-
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sação dos cheques é feita através do Banco do Brasil, a
CRESOL Central SC/RS buscou disponibilizar o sistema de cartões de crédito e de débito.
A partir desse novo produto, a CRESOL Central
SC/RS pretende oferecer uma ferramenta mais vantajosa e segura aos associados, ao mesmo tempo em que reduz custos e amplia as parcerias por meio dos contratos
firmados com o comércio local dos municípios onde as
singulares se encontram.
Análise do ambiente
Num primeiro momento, será feita a análise do
ambiente interno da CRESOL Central SC/RS. É a partir dela que será possível identificar a situação atual
do marketing junto à CRESOL Central SC/RS e propor
algumas ações. Hoje os materiais – folderes, informativos, cartilhas, revistas, campanhas de novos produtos
e vídeos institucionais – são desenvolvidos pela CRESOL Central SC/RS. Já existe a preocupação em manter
uma unidade de imagem nos materiais, ou seja, que eles
possuam traços que acompanhem os demais que estão
sendo produzidos. A Central desenvolve os materiais e
encaminha para as singulares, sendo que muitas delas
solicitam materiais personalizados, que também são
produzidos na Central. Os materiais são desenvolvidos
a partir da demanda que vem das singulares e também
dos departamentos da Central, os quais repassam as
solicitações para um conselho, que as homologa e as repassa para a Assessoria de Comunicação, que define o
layout e desenvolve os materiais.
Fatores econômicos
Entre os principais fatores econômicos que afetam
as comunidades podemos considerar: inflação, distribuição de renda e taxas de juros, entre outros.
Percebe-se que o público-alvo da CRESOL Central SC/RS,
que são os agricultores familiares e as demais pessoas e instituições
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ligadas diretamente à Agricultura Familiar, já tem maior facilidade de acesso ao crédito. Um dos fatores que contribui para isso é que
houve uma evolução considerável no número de instituições financeiras que oferecem crédito, o qual é liberado sem maior burocracia,
tanto que ele é disponibilizado sem avalista. Dessa forma, acredita-se que devem ser desenvolvidas estratégias diferenciadas para
manter os associados que o Sistema já possui, fidelizando-os, isso
porque grande parte dos sócios não movimenta toda a sua renda
através da CRESOL, e muitas vezes suas economias são deixadas
em outra instituição financeira.
Para a implantação do cartão de crédito e de débito, é necessário desenvolver ações de marketing junto ao comércio dos
municípios para incentivá-lo a efetuar parcerias, bem como para
consolidar a marca da CRESOL como entidade financeira que
prima pelo desenvolvimento local sustentável, ou seja, contribui
para que os recursos dos associados permaneçam no município
e, dessa forma, colabora também para o desenvolvimento do comércio local.
Fatores socioculturais
O Sistema CRESOL Central SC/RS abrange os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde
existe diversidade de costumes e etnias. Em algumas regiões, os agricultores são mais conservadores e, por conseguinte, poupam mais; já em outras localidades, eles
têm o costume de investir mais, por isso tomam mais
crédito. Hoje, os agricultores que se relacionam com
o Sistema são, segundo o banco de dados da CRESOL
Central SC/RS, 74,31 % homens, 21,15 % mulheres e
4,54 % idosos. Isso leva a crer que é oportuno desenvolver um trabalho direcionado para cada público, com
serviços diferenciados e segmentados.
Fatores políticos/legais
Os fatores políticos legais, segundo Isabela Motta
Gomes, “dizem respeito à observância das leis, inclusive
as que regem o setor em que atua, como impostos, Códi-
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go Civil, Código de Defesa ao Consumidor, entre outros”
(2005, p. 08). O Sistema CRESOL Central SC/RS, por
ser uma instituição financeira normatizada e fiscalizada
pelo Banco Central do Brasil, em todas as suas ações
tem a preocupação constante de seguir as normas vigentes. Dessa forma, esses fatores afetam diretamente as
ações de marketing que possam vir a ser tomadas.
Fatores tecnológicos
Os avanços tecnológicos acontecem com uma rapidez considerável. Equipamentos, softwares, ferramentas de comunicação ficam obsoletas com facilidade. Por
isso, as instituições devem estar atentas e acompanhar
tais avanços que contribuem positivamente para o alcance dos objetivos traçados.
No momento, a CRESOL Central SC/RS está prestes a iniciar o processo de implantação de um novo software, que contribuirá para a agilidade e a segurança das
informações – a implantação do cartão de crédito e de débito CRESOL –, além de padronizar os procedimentos operacionais. É imprescindível possuir equipamentos seguros
e atualizados, uma vez que o sistema administra e concentra informações da vida financeira e social dos associados.
Concorrência
Ficar atento às ações da concorrência é muito importante. Por isso, é fundamental observar quais ações
estão sendo tomadas pela concorrência que podem atingir
o público-alvo e quais ferramentas estão sendo utilizadas
para fazê-lo. O Sistema CRESOL Central SC/RS trabalha
com a agricultura familiar, a qual ficou excluída por muitos anos do sistema financeiro. Porém, nos últimos anos,
em virtude das políticas governamentais e das condições
climáticas favoráveis, as pessoas ligadas a essa atividade
vêm aumentando a renda da sua propriedade, o que contribui para despertar interesse por parte de muitas instituições de crédito, que até então não as valorizavam.
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Diante disso vê-se a importância do trabalho de marketing do sistema para esclarecer a esse público que a CRESOL é uma instituição financeira direcionada à agricultura
familiar que pensa não só no crédito, mas no desenvolvimento sustentável dos municípios, buscando financiar novas alternativas para agregar renda às atividades dos sócios, investindo na formação pessoal de cada associado envolvido com o
Sistema. A CRESOL Central SC/RS também possibilita aos
próprios sócios administrarem as cooperativas, incentivando
as discussões conjuntas. Tais ações são diferenciais em relação ao sistema financeiro e cooperativo tradicional.

Com a comunicação, é possível mostrar para o público urbano, principalmente às empresas com que os associados das unidades CRESOL se relacionam, que a CRESOL é uma entidade séria, capaz de organizar a renda dos
agricultores e de promover o desenvolvimento dos mesmos
e do município, já que o crédito fica no município e contribui para o fortalecimento dos estabelecimentos comerciais.
Acredita-se, portanto, que um forte trabalho de marketing
junto ao comércio local poderá consolidar a marca CRESOL como referência em termos de instituição financeira e
de apoio ao desenvolvimento dos municípios.
Fatores internos
O Sistema CRESOL Central SC/RS conta com 302
funcionários e 83 diretores liberados. Em relação aos
recursos materiais, o Sistema investe continuamente
na aquisição de equipamentos, como exemplifica o novo
sistema operacional, que está sendo desenvolvido desde
2006 e tem previsão de implantação em agosto de 2009.
Considerando que o Sistema CRESOL tem 13 anos
e que existem algumas cooperativas com 15, outras com
quatro meses de atividade e ainda outras com previsão
de início das atividades em 2009, é lógico supor que as
cooperativas mais estruturadas já alcançaram seu ponto de equilíbrio e não têm maiores dificuldades; já as cooperativas que têm de 01 a 03 anos de atividades, ainda
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estão trabalhando para alcançar o ponto de equilíbrio
quanto aos recursos financeiros.

Em relação ao marketing, o Sistema pode avançar em vários aspectos, pois muitas ações são feitas nos municípios, mas
são divulgadas apenas localmente, quando o são. Os veículos de
comunicação utilizados geralmente são o rádio e, eventualmente, o jornal. Também constata-se que não existe uma verba específica para as atividades de marketing. Esses aspectos precisam
ser modificados para que se atinja uma maior visibilidade para
os municípios onde a CRESOL atua, já que ela tem vários diferenciais competitivos. Dentre esses, destaca-se o Programa dos
Agentes Comunitários de Desenvolvimento e Crédito, o qual,
porém, ainda não está implantado em todas as cooperativas, assim como o programa de formação para novos associados.
Análise das ameaças/oportunidades – forças/fraquezas

Fatores externos
Oportunidades

Ameaças

- Público dos Aposentados.

- Muitas instituições financeiras oferecendo crédito
facilitado.

- Agricultores familiares mais
estruturados.
- Agricultores familiares ainda
excluídos do sistema financeiro.
- Possibilidade de investimentos
diferenciados nas propriedades
(agroecologia, diversificação etc).
- Incentivo à permanência das
famílias no meio rural.
- Visibilidade e fixação da marca
para o público urbano, haja
vista que são firmadas parcerias
com as empresas com quem os
associados se relacionam.

- Forte divulgação de mídia
desenvolvida pelos bancos
tradicionais;
- o Sistema CRESOL Central SC/RS não trabalha
com metas.
- Colaboradores e diretores
não estão acostumados a
vender serviços.
- Não existe verba pré-definida para investimentos em
ações de marketing.
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Fatores internos
Forças

Fraquezas

- Atendimento diferenciado.

- Muitas pessoas e instituições nos municípios-sede e
na área de abrangência não
conhecem a CRESOL.

- Taxas reduzidas.
- Cooperativas administradas
pelos próprios agricultores.
- Linhas de crédito para atividades diferenciadas.
- Retorno das sobras aos associados.
- Espaços de formação para
dirigentes, funcionários e
associados.

- Muitas pessoas confundem
a CRESOL com um banco
tradicional, com o Sicoob ou
com o Sicredi.
- Não há padronização das
cooperativas e nem de procedimentos internos.
- Muitas cooperativas ainda
estão em processo de estruturação.

Definição do público-alvo
O público-alvo da CRESOL Central SC/RS, definido nos Estatutos Sociais das Singulares, é composto por
pessoas físicas que estejam na plenitude de sua capacidade civil, concordem com o Estatuto Social da Cooperativa,
preencham as condições nele estabelecidas e desenvolvam,
na área de atuação da cooperativa, de forma efetiva e predominante, atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas
ou se dediquem a operações de captura e transformação do
pescado. Também fazem parte deste grupo:
- pessoas jurídicas que exerçam exclusivamente atividades agropecuárias na área de ação da cooperativa e que pertençam a seus associados;
- pessoas jurídicas sem fins lucrativos que tenham por
objetivo social as mesmas atividades econômicas dos
associados pessoas físicas ou atividades correlatas;
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- empregados da própria cooperativa, das entidades
a ela associadas e daquela de cujo capital participe
direta ou indiretamente;
- pessoas físicas prestadoras de serviços em caráter
não eventual à própria cooperativa, equiparadas aos
empregados da cooperativa para os correspondentes
legais;
- pessoas físicas prestadoras de serviços em caráter
não eventual às entidades associadas à cooperativa e
às entidades de cujo capital a cooperativa participe;
- aposentados que, quando em atividade, atendiam
aos critérios estatutários de associação;
- pais, cônjuge ou companheiro (a), viúvo (a), filho e
dependente legal e pensionista de associado vivo ou
falecido;
- pensionistas de falecidos que preenchiam as condições estatutárias de associação;
- pessoas jurídicas, de acordo com a legislação em vigor;
- outros que a legislação permitir.

Os associados podem ser agrupados sob diversos
critérios:
Geográficos

Agricultores familiares dos municípios de Santa Catarina e do
Rio Grande do Sul

Demográficos

Homens e mulheres - jovens,
adultos e idosos.

Psicográficos

Agricultores familiares que
nunca tiveram acessos a serviços
financeiros, que já são usuários
de serviços financeiros e buscam
um atendimento diferenciado e
próximo a sua realidade.
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Os agricultores possuem sazonalidade em suas movimentações; procuram baixo custo dos
serviços financeiros oferecidos;
a maioria não possui cultura
cooperativista e costuma ouvir
rádio e participar de atividades
quando é convidada.

A partir de um planejamento do Sistema CRESOL
Central SC/RS, realizado em novembro de 2007, foram
levantados vários dados acerca do público-alvo que o
Sistema pretende trabalhar. Entende-se que ele deve
continuar trabalhando com o público ligado à agricultura familiar, e por isso o Plano de Marketing irá propor
ações nesse sentido. Porém, ressalta-se a importância
da visibilidade e da consolidação da marca CRESOL
junto às empresas urbanas, pois é com elas que os agricultores mantêm relações de compra e venda, utilizando
seus talonários de cheques e, futuramente, o cartão de
crédito e de débito CRESOL como forma de pagamento.

Definição do posicionamento de mercado:
como o associado vê a cooperativa
A partir da definição do público alvo nos Estatutos
Sociais, o posicionamento de mercado da CRESOL Central SC/RS será no sentido de atender às necessidades
financeiras da agricultura familiar. Assim, deverá ser
passada a visão de que a CRESOL é, de fato, o sistema
que poderá atender de forma diferenciada esse público, através dos repasses oficiais, desenvolvendo linhas
de crédito personalizadas, criando produtos específicos
para cada atividade e orientando o quadro social por
meio da formação e do Programa dos Agentes Comunitários de Desenvolvimento e Crédito.
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Definição da marca
Segundo Isabela Motta Gomes, “a marca é a identidade da empresa, ou seja, a forma como ela será conhecida, portanto, deve traduzir a imagem que se deseja
passar para o mercado, no caso o posicionamento da empresa” (2005, p. 01).
Os dados do Sistema CRESOL Central SC/RS serão descritos a seguir:
Nome
CRESOL Central SC/RS
Símbolo

Tendo em vista a diferenciação frente à Central
do Paraná – CRESOL Baser–, foi desenvolvido o selo
presente nos materiais que identificam as cooperativas
filiadas à CRESOL Central SC/RS.
Apesar de o selo não combinar esteticamente com
a Marca da CRESOL Central SC/RS, tanto no formato
como no padrão de cores, hoje ele é utilizado de forma
a conferir harmonia aos materiais desenvolvidos, utilizado-se a simbologia próxima à marca, a fim de que o
associado reconheça os dois símbolos como referência de
identidade da CRESOL Central SC/RS.
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Slogan
O crédito da agricultura familiar.
O slogan fortalece o principal objetivo do Sistema
CRESOL Central SC/RS: constituir-se como instituição
de referência em crédito para a agricultura familiar.
Sugere-se, também, que seja desenvolvido um programa de formação para os diretores das singulares a fim
de que todos tenham a percepção da importância das
ações de marketing e da utilização da marca de forma
padronizada para que seja possível garantir uma unidade/padronização no Sistema.
Definição de objetivos e metas
Período: 2009 a 2011
Objetivos:

- Ser referência como instituição de crédito para a agricultura familiar.
- Fornecer o melhor atendimento diferenciado aos associados.
- Garantir a satisfação dos agricultores
familiares associados.
- Manter uma campanha de divulgação
eficaz e reconhecida pelo setor.
- Consolidar a marca CRESOL junto às
empresas urbanas parceiras.

Metas:

- Desenvolver campanha institucional
para consolidar a marca CRESOL junto
às empresas urbanas, ampliando o elo
com os associados na utilização dos serviços e produtos da cooperativa.
- Investir na formação de uma equipe ou
de um setor específico junto à CRESOL
Central SC/RS responsável por ampliar
o trabalho que já vem sendo desenvolvido na área de marketing e propor ações
estratégicas a médio prazo.

Definição das estratégias de marketing
Segundo Isabela Motta Gomes,
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a estratégia de marketing permite definir como sua empresa atingirá seus objetivos e metas e gerenciará seus
relacionamentos com o mercado de maneira que obtenha
vantagens sobre a concorrência. Ela consiste nas decisões
necessárias para determinar a maneira na qual o composto de marketing, isto é, os cinco principais elementos
de marketing (produto, preço, praça, promoção e pessoas)
são combinados simultaneamente (2005, p. 03).

O composto de marketing
• Produto
Dentre os vários produtos e serviços que a CRESOL
oferece aos seus associados, para desenvolver as estratégias
de marketing será dado destaque ao cartão de crédito e débito CRESOL. Por estar em fase de implantação, o ciclo de vida
do cartão encontra-se na primeira fase, ou seja, no período de
germinação, que, segundo Isabela Motta Gomes,
é a fase em que um novo produto é apresentado ao
mercado. As vendas iniciais são lentas, pois os clientes potenciais passam por um estágio de conscientização do novo produto e de seus benefícios antes
de comprá-lo. Criar esse conhecimento exige investimentos em promoção e divulgação. (2005, p. 05)

O cartão oferecerá vantagens aos associados, que
terão um limite de crédito pré-aprovado na cooperativa.
Eles poderão comprar nos estabelecimentos credenciados
com maior facilidade e agilidade. A mesma facilidade se
aplicará às empresas que serão credenciadas, que terão
garantido o recebimento e a divulgação e indicação do estabelecimento para todos os associados da CRESOL.
O cartão oferece vantagens para a cooperativa: ele
possui baixo custo de manutenção em relação ao cheque,
garante a ida frequente do associado até a CRESOL,
consolida o relacionamento e a marca CRESOL com as
empresas credenciadas. Além disso, a CRESOL amplia
suas receitas com ele, já que recebe uma comissão sobre
as vendas efetuadas pelas empresas parceiras.
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• Preço
O cartão de crédito e débito CRESOL terá custo zero
para o associado, sendo que a cooperativa apenas repassará um percentual do valor das vendas para a empresa que
disponibilizará e administrará o software. Esse software
será de fácil utilização, uma vez que poderá ser acessado
via internet ou através de equipamento padrão que será
negociado junto às empresas parceiras em troca da indicação da cooperativa aos associados àquela instituição.
Os associados terão descontos especiais, que podem
variar de acordo com a negociação local. Assim, ao estarem
comprando na empresa credenciada, contribuirão com a
cooperativa, pois diminuirão gradativamente a utilização
do talão de cheques, o qual, atualmente, custa, para a cooperativa, o equivalente a R$ 31,50 (talão de 20 folhas).
• Praça
O sistema do cartão de crédito e débito CRESOL
será disponibilizado em todas as 56 Cooperativas e 53
Postos de Atendimento Cooperativo informatizados da
CRESOL Central SC/RS, nos estados de Santa Catarina
e do Rio Grande do Sul.
O material impresso/visual tanto para a apresentação interna do sistema de cartões como para ser entregue às empresas credenciadas já foi desenvolvido. Será
efetuado o convênio com o comércio local, dando-se prioridade, inicialmente, às principais empresas frequentadas pelos associados, como supermercados, farmácias e
postos de combustível.
A fim de consolidar a parceria com o comércio local e
divulgar o sistema de cartão de crédito e de débito CRESOL,
será proposta uma campanha, descrita no item a seguir.
• Promoção
Segundo Isabela Motta Gomes,
a promoção tem a função de estimular a demanda re-
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lacionando serviços às necessidades e desejos de seus
clientes. A informação que deve ser repassada deve
basear-se nas necessidades de seus clientes através
dos corretos canais de comunicação. A chave do sucesso está em atrair e reter a atenção do consumidor.
(2005, p. 06)

A promoção possui três objetivos:
1) Informar aos clientes potenciais a existência
dos produtos e serviços e de suas vantagens.

2) Informar aos clientes potenciais onde e como
obter esses serviços.
3) Lembrar aos clientes a existência dos produtos
e serviços oferecidos.
Sem uma comunicação efetiva, os serviços oferecidos não alcançarão o público-alvo e os três objetivos acima não serão cumpridos.
As diversas formas de comunicação de marketing são relevantes na
consolidação da marca e no estabelecimento de identidades de marcas
positivas, tornando os produtos e os serviços ofertados desejáveis.
Sugere-se desenvolver um informativo impresso que
fale conjuntamente para as empresas urbanas parceiras
e associados acerca das vantagens que ambos terão com a
utilização do cartão, bem como desenvolver um informativo
para a rádio local e anúncios padronizados para veiculação
no jornal de circulação da área de abrangência da cooperativa. Outro investimento em que se pode alternar objetivos
comerciais e institucionais, que dá visibilidade ao produto
e à marca, que atinge tanto os associados quanto o público
urbano, é o uso de outdoor, que poderá explorar uma mensagem padronizada para todo o Sistema CRESOL Central
SC/RS. Com isso, reduz-se os custos e, ao mesmo tempo,
fixa-se a marca da CRESOL Central SC/RS nos municípios da sua área de abrangência.
Marketing de patrocínio
Em relação ao marketing de patrocínio, as cooperativas podem patrocinar festas de comunidades ou feiras municipais, fornecendo papel para as mesas, copos e guardanapos
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que contenham chamadas sobre o cartão para despertar a
curiosidade dos associados, fazendo-os ir até a cooperativa solicitar informações ou até mesmo solicitar seus cartões.
Política de fidelização
Poderá ser desenvolvida uma campanha de pontos: a cada compra com o cartão CRESOL, o associado
acumula pontos que poderão ser trocados por brindes a
partir da presença na Assembléia Geral.
Pessoas
De acordo com Isabela Motta Gomes, “as pessoas são
essenciais para o bom andamento do seu negócio e são elas
as responsáveis pela qualidade do atendimento e dos serviços prestados” (2005, p. 08). Sugere-se que sejam adotadas
ou aperfeiçoadas algumas ações junto às singulares afiliadas à CRESOL Central SC/RS nos seguintes aspectos:
Treinamento e comunicação
Como está sendo lançado um novo produto, é fundamental, antes de apresentá-lo aos associados e às empresas parceiras, treinar a equipe de funcionários e de
diretores com todas as informações relevantes sobre a
sua operacionalização, as vantagens, as formas de contratação e a sua utilização. É muito importante que todos
estejam convencidos e seguros sobre este novo produto
para repassar a confiança em relação a sua utilização. O
treinamento deve, por isso, acontecer antes da implantação do novo produto nas singulares, nas bases e na
Central, para que todos tenham informações comuns.
Avaliação e remuneração
Com relação à avaliação de satisfação, grau de dificuldade na utilização do produto e resultados para a cooperativa, sugere-se utilizar um procedimento de análise e
avaliação semanal da evolução na adesão ao novo produto.
Para isso, é preciso definir metas a partir do número de as-
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sociados da cooperativa e o prazo que será estipulado para
que o produto seja acessado pela maioria deles.

A remuneração dos funcionários será fixa. Porém,
a partir do alcance das metas, poderá ser estipulado um
sistema de bônus adicional, conforme o crescimento da
cooperativa. Também não se pode esquecer do reconhecimento que deve ser repassado para a equipe assim que
as metas forem alcançadas. É preciso, do mesmo modo,
estabelecer uma rotina de reuniões semanais ou quinzenais para avaliar os trabalhos e motivar a equipe.

4 Implementação do Plano de Marketing
Como assinala Isabela Motta Gomes, “é importante lembrar
que o sucesso da implementação do plano de marketing depende de
um bom planejamento, da conscientização e do envolvimento dos
funcionários, fatores essenciais para que se torne uma realidade”
(2005, p. 09). Como exemplo de planejamento da implantação de
um plano de marketing, elaboramos o quadro a seguir:
Ações

Responsáveis

Custo
aproximado

Período

Negociações com as
empresas que
operacionalizam o sistema
dos cartões
de débito e de
crédito

Conselho de
Administração
e Equipe de
Tecnologia e
Informação

Entre R$
50.000,00
e R$
150.000,00

Janeiro a
maio/2010.

Compra dos
equipamentos

Equipe de
Tecnologia da
Informação
CRESOL Central SC/RS

Entre R$
20.000,00
e R$
100.000,00

Março/2010.
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Explanação do
funcionamento do sistema
dos cartões
para representantes das
cooperativas
do Sistema

Equipe de
Tecnologia da
Informação
CRESOL Central SC/RS,
juntamente
com a empresa
Portal Credi

Entre R$
1.000,00 e
R$ 2.000,00

Abril/2010

Desenvolvimento do
layout dos
cartões e dos
materiais de
divulgação:
banners, folderes, cartazes.

Francielli
Alessandra
Macagnan –
Assessora de
Comunicação

Entre R$
1.000,00 e
R$ 3.000,00

Maio/2010

Reuniões com
diretores,
funcionários
e associados
da CRESOL
Quilombo.

Departamento
de Supervisão
e Controle
– CRESOL
Central SC/RS

R$ 100,00

Junho/2010

Reuniões com
empresários
do município
onde serão
implantados
os testes dos
cartões para
explicações.

Conselho de
Administração
da CRESOL
Quilombo e
Departamento
de Supervisão
e Controle –
CRESOL Central SC/RS.

Entre R$
100,00 e R$
500,00

Junho/2010
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Assinatura de
contrato com
as empresas
interessadas
em possuir os
equipamentos
dos cartões de
crédito e de
débito

CRESOL Quilombo

Entre R$
300,00 e R$
1.000,00

Julho/2010

Início da venda dos cartões

Direção e
funcionários
da CRESOL
Quilombo

-

Agosto/2010.

5 Avaliação e controle
Segundo Isabela Motta Gomes, “a avaliação e o
controle de um plano de marketing permitem reduzir a
diferença entre o desempenho esperado e o desempenho
real, garantindo sua eficácia” (2005, p. 08).

Para esta etapa futura, uma vez que o sistema
está em fase de testes, sugere-se a implantação de algumas ferramentas a fim de medir o desempenho do novo
produto, dentre elas: relatórios da evolução das vendas,
entrevistas com empresas parceiras para identificar a
procura pelo Sistema e a sua evolução, entrevistas com
associados para medir a adaptação ao novo produto e
reuniões constantes com a direção e funcionários para
acompanhar a evolução das metas.

Conclusão
O Plano de Marketing, como ferramenta no processo de gestão de marketing, teve como propósito analisar o mercado em que a CRESOL Central SC/RS está
inserida, adaptando-se as suas constantes mudanças e
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identificando tendências. Através dele, foi possível definir os resultados a serem alcançados e formular ações
para atingir uma maior competitividade.
O plano proposto contribui para estruturar e direcionar as decisões mercadológicas da CRESOL Central
SC/RS, especialmente em relação às ações de implementação do cartão de crédito e de débito. Ele contribui significativamente para minimizar riscos e promover ações
importantes para divulgar o novo produto/serviço, bem
como para fixar a marca da CRESOL Central SC/RS no
comércio local onde as singulares estão estabelecidas.
A CRESOL Central SC/RS pode e deve utilizar o
marketing como mecanismo para dinamizar os negócios
e fortalecer a sua imagem no mercado. É preciso, entretanto, haver um ambiente propício para isso, além da
efetiva disposição de todos os que fazem a organização:
diretores agindo em sintonia com os objetivos traçados,
funcionários habilitados para prestar bons serviços e associados envolvidos nas tomadas de decisão.
Sempre que se é desafiado a implementar uma
nova ferramenta, é importante revisá-la continuamente, bem como efetuar as adaptações necessárias para
acompanhar as mudanças do mercado e estabelecer novas ações que contribuam para alcançar os objetivos e as
metas estabelecidas.
O que este estudo tentou demonstrar é que o marketing oferece muitas ferramentas para estabelecer
diferenciais competitivos. Porém, é necessário que existam esforços e investimentos contínuos para colocá-las
em prática.
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O Balanço Social do
Cooperativismo de Crédito
do Sistema Cresol Central
Sc/Rs
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Introdução
O cooperativismo de crédito brasileiro tem se expandido consideravelmente nos últimos anos. Isso é traduzido por diversos indicadores, como a sua participação
no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e a sua distribuição nas diversas regiões e municípios. As cooperativas
apresentam um importante papel de inclusão de grandes camadas da população aos serviços do SFN. Tal função se expressa no aumento do número de associados,
na quantidade de cooperativas e na sua participação nos
ativos econômicos, comparativamente a outros intermediários financeiros, privados ou públicos.
A relevância do cooperativismo de crédito é de*
Engenheiro Agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Pelotas - RS.
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monstrada pelos dados fornecidos pelo Banco Central
(BACEN)51: o número de associados dessas cooperativas
cresceu, no período de dezembro/2002 a agosto/2005,
o percentual de 43,3%, enquanto o número de correntistas dos bancos tradicionais evoluiu apenas 17,8%.
Nos depósitos, as cooperativas cresceram 75,4%, nos
empréstimos 74,7% e no patrimônio líquido, 72,4%, enquanto os bancos tradicionais evoluíram 34%; 55,1% e
60,9%, respectivamente. As cooperativas possuíam, em
agosto/2005, 2.683.000 (dois milhões, seiscentos e oitenta três mil) cooperados. No mesmo período, a quantidade de cooperativas passou de 1.379 para 1.435, em 1984
municípios (35,5% do total), estando presentes em todas
as regiões brasileiras, em maior concentração na região
sul, abrangendo 74% do total dos municípios.
Ainda segundo o BACEN, no meio rural dos pequenos e médios municípios do sul do Brasil, o conjunto
de centrais de crédito que forma a Associação Nacional
do Cooperativismo de Crédito e Economia Familiar e
Solidária (ANCOSOL)52 apresentou o maior crescimento
em relação ao número de associados, com 128,9%.

A CRESOL Central SC/RS, integrante da ANCOSOL, integra, atualmente, 57 cooperativas de crédito, com
mais de 60 mil agricultores (as) associados(as), 68 postos
de atendimento cooperativo, 5 bases regionais de serviços
em Chapecó - SC, Curitibanos - SC, Dona Emma - SC, Erechim - RS, Constantina - RS e uma cooperativa central de
crédito com sede em Chapecó – SC, que atua no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, cujo objetivo é a prestação
de serviços financeiros aos seus cooperados, integrantes da
agricultura familiar nessas regiões.
51 Fonte: Revista Sebrae, Cooperativismo de Crédito, 2006
52 Tornaram-se sócios da ANCOSOL as seguintes organizações: Cooperativa
Central de Crédito e Economia Solidária (ECOSOL), Cooperativa Central de
Crédito Rural com Interação Solidária (CRESOL), Associação das Cooperativas
de Apoio à Economia Familiar (ASCOOB), Cooperativa de Crédito Rural dos
Pequenos Agricultores e da Reforma Agrária (CREHNOR).
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Este artigo tem como objetivo o levantamento e a
análise do balanço social do Sistema CRESOL Central,
visando a demonstrar o seu papel socioeconômico junto às comunidades atendidas, apontando, para tanto, a
evolução dos seus indicadores internos e externos para a
sociedade, para os cooperados, colaboradores e clientes.

1 O cooperativismo de crédito
O termo “cooperativa”, de forma ampla, pode ser
definido como uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades
e aspirações econômicas, sociais e culturais em comum,
através da criação de uma organização de propriedade
conjunta e gerida de forma democrática.
Formalmente falando, as organizações cooperativas
são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, sem fins lucrativos, para as quais o
regime jurídico vigente é instituído pela Lei n.º 5.764/71.
As cooperativas de crédito, por sua vez, são instituições financeiras reconhecidas oficialmente como
intermediárias do Sistema Financeiro Nacional, com
base na lei bancária n.o 4.595/64 e pela Lei n.o 6.981, que
altera a redação do artigo 42 da Lei n.o 5.764/71. As cooperativas são, ainda, regulamentadas por diversas resoluções, circulares e cartas circulares do BACEN, além
de terem seus próprios estatutos sociais.

Segundo Pinheiro (2006), as cooperativas têm por
objeto a prestação de serviços aos associados, como a concessão de crédito, a captação de depósitos à vista e a prazo,
cheques, a prestação de serviços de cobrança, de custódia,
de recebimentos e pagamentos por conta de terceiros sob
convênio com instituições financeiras públicas e privadas e
de correspondentes no país, além de outras operações específicas e atribuições estabelecidas na legislação em vigor.
Essas instituições são reconhecidas pela sua im-
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portância na criação de empregos, na mobilização de recursos e na geração de investimentos, assim como pela
sua contribuição à economia. Em suas diversas formas,
promovem a mais completa participação de toda a população no desenvolvimento econômico e social. No entanto, a pressão dos mercados acabou por gerar problemas,
desafios e oportunidades para as cooperativas, sendo
que elas precisam ampliar e implementar formas de solidariedade humana no plano nacional e internacional
para vencer tais desafios. Bialoskorski Neto afirma que
“para cada aumento em 10% na proporção de produtores
rurais cooperativados há um aumento de 2,5% na renda
média regional. Esses dados são significativos e aferidos
em modelos econométricos logarítmicos” (2000, p.135).
1.2 Princípios, características e vantagens
As cooperativas combinam duas dimensões: a da
racionalidade econômica e a do associativismo, pois resultam da associação voluntária de pessoas que constituem um empreendimento econômico comum para atingir seus objetivos individuais, que também são comuns
entre si. A natureza econômica do empreendimento cooperativo é diferente da sociedade de capital, pois nas cooperativas, há adesão das pessoas para utilizar os serviços oferecidos, e não para obter um dividendo de capital;
a expectativa, assim, é de ampliar os lucros individuais
ao eliminar a intermediação, seja na comercialização da
produção agrícola ou na obtenção do crédito.
Por conta dos princípios doutrinários53 que definem
seu arranjo institucional, as cooperativas de crédito, mais
especificamente, podem favorecer a aproximação dos agricultores com a sua estrutura e proporcionar, por essa razão, formas de monitoramento do crédito concedido a custo
53 Os princípios cooperativistas são: 1) adesão livre e voluntária; 2) gestão e
controle democrático pelos sócios; 3) participação econômica dos sócios; 4)
autonomia e independência; 5) educação, treinamento e informação; 6) cooperação entre cooperativas e 7) interesse pela comunidade.
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mais baixo. De acordo com Panzutti, três características
principais explicam o caráter próprio das cooperativas:
i) a propriedade é cooperativa, o que significa
que os cooperados são, ao mesmo tempo, usuários e proprietários. Dessa forma, são idênticos
os interesses dos que fazem uso dos serviços da
cooperativa (os usuários) e os que possuem o
empreendimento cooperativo (os proprietários).
ii) a gestão é democrática, pois os associados podem exercer o controle sobre a atuação da cooperativa. Nas assembleias, principal espaço de decisão nas cooperativas, os associados têm igualdade
de voto: um homem, um voto, independentemente
do capital social subscrito por eles.
iii) e a repartição é cooperativa, já que a distribuição das sobras líquidas (a diferença entre as
receitas e as despesas da cooperativa ao final do
exercício) entre os associados é feita na proporção direta das suas operações na cooperativa.
(apud SCHRÖDER, 2004, p. 88)

Essas organizações, que não objetivam o lucro,
têm como objetivo financiar necessidades ou empreendimentos dos associados e facilitar seu acesso ao mercado financeiro, apresentando vantagens em relação aos
bancos comerciais. Uma vez que não objetivam lucros,
não há incidência de imposto de renda sobre as mesmas.
Podem, também, ser consideradas instrumentos de inclusão econômica e social.
Não existe a presença do intermediário, uma vez
que os associados das organizações cooperativas são os
seus próprios donos e usuários. Essa característica intrínseca às organizações cooperativas favorece a formação de capital social e, por consequência, a redução de
custos de transação. Do mesmo modo, qualifica-as como
organizações com um diferencial em relação às demais
instituições financeiras com relação à concessão de crédito rural, pois sabe-se que, nas instituições tradicio-
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nais, devido às suas características particulares, esse é
um crédito extremamente caro.

2 O sistema CRESOL Central
Influenciados pelas dificuldades vivenciadas pela agricultura familiar, em 1993 os agricultores familiares, assessorados por Organizações Não-Governamentais (ONG’s) do
Oeste Catarinense - como a APACO54 e a CEPAGRO55 -, buscaram melhorar as condições do crédito, e, para tanto, constituíram cooperativas em Seara e, posteriormente, em Quilombo e Curitibanos, conhecidas como cooperativas de crédito
rurais (CREDIS).
Através dos fundos rotativos e das cooperativas de crédito criadas pela Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESOAR), pelo Sindicato de Trabalhadores
Rurais e pelos movimentos sociais de Santa Catarina e do
Paraná, os agricultores familiares criaram, em 1996, o Sistema de Cooperativas de Crédito com Interação Solidária, denominado CRESOL, o qual atua nos três estados do sul. Segundo Bittencourt, “o foco central das CRESOL era o repasse
e a democratização do acesso aos recursos oficiais de crédito,
a ampliação da poupança dos agricultores e a potencialização
de ações visando o desenvolvimento local” (2000, p. 2).
Atualmente, o sistema é dividido em duas centrais
administrativas. A CRESOL Central SC/RS possui sede em
Chapecó – Santa Catarina, e atua nos estados do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina.
Sobre o surgimento desse tipo de instituição, Búrigo
afirma que
em alguma medida, as experiências das cooperativas
de crédito rural solidárias são todas originárias de
movimentos sociais que floresceram no período de redemocratização do país, entre os anos 1980 e 1990.
54 Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense
55 Centro de Promoção de Agricultura em Grupo
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Os seus vínculos sociais indicam uma participação
de ONGs e sindicatos, associações e igrejas, embora
a intensidade desses laços seja variável caso a caso
(2006, p. 268).

Tais parcerias e a integração com os movimentos sociais ajudaram a criar um ambiente institucional favorável
ao desenvolvimento. Como bem lembra Schröder (2004),
os vínculos sociais e o grau de participação de sua base
foram elementos que também sustentaram o seu arranjo
institucional. Esses vínculos comunitários resultaram em
uma interação maior entre os interesses individuais e coletivos, bem como aumentaram os mecanismos de controle
social da organização.
Por isso, o Sistema CRESOL Central RS/SC possui
uma formação organizacional em rede, com missão e princípios56 de verticalidade – postos, cooperativas, bases, central –
e de horizontalidade – autonomia das singulares combinada
com o papel orientador das bases e da central – e entre os nós
dessa rede, com os parceiros públicos e privados, de cooperados, majoritariamente agricultores familiares.
Dentro dessa perspectiva, a CRESOL implantou e
manteve características de participação e envolvimento comunitário, de autonomia administrativa e financeira das
cooperativas, ao mesmo tempo em que adotava estruturas
de gestão coordenada, via base de serviços e, posteriormente, via centrais de crédito. Isso articula as demandas
e efetua controles prudenciais em todo o Sistema. Ou seja,
o arranjo institucional adotado pela CRESOL procurou
manter, segundo Schröder (2004), os vínculos sociais e as
relações de confiança com os associados.
Isso é confirmado por Bittencourt (2000), que obser-

56 A missão do Sistema CRESOL, definida em seu estatuto social, é a de fortalecer e estimular a interação solidária entre cooperativas e agricultores(as)
familiares através do crédito e da apropriação do conhecimento, visando ao
desenvolvimento local sustentável, observando os princípios de democracia;
articulação com os movimentos populares; gestão dos agricultores/as; transparência; solidariedade e cooperação; sustentabilidade institucional; descentralização e honestidade.
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va a CRESOL como concebida pelas próprias organizações
da agricultura familiar, constituindo-se como uma cooperativa autogestionária que viabiliza o acesso ao sistema de
microfinanças para fomentar a produção, principalmente
àqueles que viviam excluídos do sistema financeiro.
Búrigo, a esse respeito, afirma que
a ação das cooperativas de crédito do Sistema CRESOL trouxe vantagens como a maior disponibilidade
de crédito e outros serviços financeiros aos agricultores familiares; a simplificação e flexibilidade nos
critérios de liberação dos financiamentos, reduzindo
os custos de transação e facilitando a disponibilidade do crédito em épocas mais oportunas. O estímulo
às atividades inovadoras e à gestão compartilhada
das cooperativas, bases e centrais garantiu também
a consolidação de um modelo gerencial, em que se
fortalece o controle social das cooperativas de crédito.
(2006, p.189)

Schröder (apud PINHO, 2004, p. 8) reforça, através das suas análises, o compromisso social da organização com seu público preferencial – no caso do Sistema
CRESOL, os agricultores familiares do sul do Brasil – e
a sua criatividade em termos de inovação. Esse esforço fez com que o Sistema CRESOL fosse citado como o
exemplo mais bem sucedido da vertente solidária do cooperativismo nacional.
Além das suas vantagens, citadas por diversos autores – Abramovay, Búrigo, Schröder, Junqueira –, a CRESOL apresenta, ainda, uma série de características, como
aponta Schröder (2005, p. 95), que a diferencia dos sistemas cooperativistas convencionais (bancos cooperativistas), o que as leva a serem denominadas de cooperativas
de crédito não convencionais. As distinções entre ambos os
tipos de instituições aparecem na tabela abaixo:
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Cooperativas de crédito
não convencionais

Cooperativas de crédito
convencionais

1. Atendem, com exclusividade, agricultores
familiares (proprietários,
arrendatários, sem-terra
e assentados); muitos não
tinham acesso ao sistema
financeiro e ao sistema cooperativista convencional.
Ofertam, preferencialmente, serviços financeiros a esses agricultores.

1. As cooperativas de
crédito convencionais
foram constituídas para
atender os agricultores da
sua área de abrangência,
pretendendo congregar,
dessa maneira, diferentes
estratos de produtores rurais. As cooperativas têm
procurado ampliar a oferta
de serviços financeiros em
áreas urbanas.

2. Não têm vínculos com
o cooperativismo agropecuário ou com a OCB e
organizam-se na ANCOSOL e na UNICAFES.

2. As cooperativas de crédito tiveram, na sua origem,
fortes vínculos com as
cooperativas agropecuárias
e com a OCB.

3. Adotam estratégia de
constituição de cooperativas de base municipal para
promover a proximidade
dos dirigentes do quadro
social e a participação das
comunidades locais na
definição da atuação das
cooperativas.

3. As cooperativas possuem menor autonomia
administrativa por conta
da vinculação aos bancos
cooperativos. Essa vinculação resulta em uma
padronização rígida das
operações e dos produtos
ofertados.

4. Adotam uma estratégia
de fortalecimento horizontal – maior número de
cooperativas em relação
aos postos.

4. Adotam uma estratégia
de fortalecimento vertical
– maior número de postos
em relação às cooperativas
.

Fonte: Schröeder (2005, p. 95)

Acredita-se que essa distinção possa ser ampliada
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com o acréscimo dos itens 5 e 6, abaixo:
5. Administradas por
dirigentes e assessoradas
por funcionários contratados.

5. Administradas por
gerentes contratados.

6. Aplicam os seus recursos na área rural e nos
agricultores familiares.

6. Aplicam a maioria dos
seus recursos na área urbana, em crédito pessoal
e capital de giro.
Assim, mesmo com uma série de pareceres favoráveis à CRESOL, há autores que reforçam a necessidade
de investimentos sociais e de indicadores que monitorem a sua efetividade.

Alguns autores, como Pinho (1986), defendem a elaboração de indicadores que mensurem tanto as atividades
econômico-financeiras quanto a atividade social das organizações, tratando especificamente do desempenho social
das cooperativas. O autor sugere, ainda, a criação de indicadores que mostrem a participação dos cooperados nas
operações das cooperativas e nos espaços de decisão, entre
outros. Outros autores, entretanto, sugerem uma análise
qualitativa da viabilidade social das organizações de crédito, atentando, por exemplo, para a convergência entre
os interesses dos diversos atores que participam da sua
constituição e para o conteúdo das relações que essas organizações mantêm com os diversos representantes das
comunidades em que atuam (DOLIGEZ; GENTIL, 2000).
2.1 Balanço social
O balanço social (BS), segundo o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas57 (IBASE) é um
demonstrativo publicado anualmente pela empresa, reunindo um conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos empregados, investi57 Fonte: IBASE
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dores, analistas de mercado, acionistas e comunidade.

Ainda de acordo com dados do IBASE, no BS a empresa mostra o que faz por seus profissionais, dependentes, colaboradores e comunidade, dando transparência
às atividades que buscam melhorar a qualidade de vida
de todos, ou seja, construindo maiores vínculos entre a
empresa, a sociedade e o meio ambiente.
Conforme Cappelin e Giuliani (1999), um dos
objetivos do balanço social é mostrar que os benefícios
proporcionados por sua atuação são superiores aos custos gerados pela sociedade. Ele consiste, então, em documento que reúne informações sobre as atividades da
empresa, estando orientado para uma melhor gerência
dos recursos humanos e naturais e das relações com
seus parceiros internos. Por isso, pode ser tomado como
uma ferramenta que tanto permite uma autoanálise da
empresa como serve de estímulo às interações com os
parceiros internos e externos.
Com relação a tal aspecto, Oliveira (2005) relata,
em pesquisa realizada, que das 10 primeiras empresas
do ranking (das 500 maiores empresas brasileiras, de
acordo com a Fundação Getúlio Vargas), 9 publicam
balanços (90%); das 100 primeiras, 46 publicam (46%);
enquanto que a publicação somente aconteceu em 9 das
empresas classificadas entre 401 e 500 (9%).
A importância do BS remonta ao início do século XX, em que se registram as primeiras manifestações
a favor desse tipo de documento. Contudo, foi somente
a partir dos anos 1960, nos Estados Unidos, e do início da década de 1970, na Europa - particularmente na
França, na Alemanha e na Inglaterra -, que a sociedade
iniciou uma cobrança por maior responsabilidade social
das empresas e que se reconheceu a necessidade de divulgação dos chamados balanços ou relatórios sociais.
Na França, várias experiências consolidaram a necessidade de uma avaliação mais sistemática por parte das
empresas no âmbito social. Com isso, em 12 de julho de
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1977, foi aprovada a Lei n.º 77.769, que tornava obrigatória a realização de balanços sociais periódicos para todas
as empresas com mais de 700 funcionários, número mais
tarde reduzido para 300 funcionários (OLIVEIRA, 2005).
Há muito se fala em responsabilidade social da empresa. De fato, pode-se observar que algumas empresas, no
Brasil, têm levado a sério suas relações com a comunidade,
com o meio ambiente e com seu próprio corpo de funcionários. Até porque, nos últimos anos, essas relações tornaramse uma questão de estratégia financeira e de sobrevivência
empresarial, quando se pensa a longo prazo. Isso sem falar,
é claro, dos aspectos ético e humano que a responsabilidade
social envolve e, por sua vez, pode desenvolver.
Assim, para além das poucas linhas que algumas
empresas dedicam nos seus balanços patrimoniais e dos
luxuosos modelos próprios de balanço social que estão
surgindo, defende-se a adoção de um modelo único - simples e objetivo, o qual sirva para avaliar o desempenho
da empresa na área social ao longo dos anos e, também,
para compará-la com outras. Empresas que cumprem
seu papel social atrairão mais consumidores e estarão
investindo na sociedade e no seu próprio futuro. Mais
ainda: terão o direito, antes do dever, de dar publicidade às suas ações. Porém, essa propaganda será cada
vez mais honesta e verdadeira, na justa medida em que
forem utilizados parâmetros iguais e forem permitidas
comparações por parte dos consumidores, investidores e
da sociedade em geral.

No Brasil, desde meados de 1997, o Instituto Brasileiro de Análise Sociais e Econômicas (IBASE)58, na
época acompanhado pelo sociólogo Herbert de Souza,
58 No Brasil, o balanço social ganhou força pela iniciativa na década de 1980
do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), na época liderado pelo sociólogo Herbert de Souza (Betinho), de criar um movimento de
transparência de organizações públicas e privadas. Em 1997, Betinho lançou
uma campanha estimulando a publicação dos balanços sociais, propondo um
modelo de balanço social chamado Modelo IBASE.
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o Betinho, já falecido, vem batendo na mesma tecla e
chamando a atenção dos empresários e de toda a sociedade para a importância e a necessidade da realização
do balanço social das empresas em um modelo único e
simples. Tal modelo foi desenvolvido no IBASE, contando, para tanto, com diversas parcerias.
O balanço social representa uma maneira de caracterizar, qualitativa e quantitativamente, a forma de
atuação social de qualquer instituição, seja internamente, nas relações de trabalho, seja externamente, nas relações com a sociedade e com o meio ambiente.
Por outro lado, nota-se que a popularização dos
balanços sociais cresce junto com o interesse das empresas e da sociedade em geral em relação à questão de responsabilidade social. Nesse sentido, os balaços sociais
são meios de as empresas divulgarem suas versões sobre como estão buscando a responsabilidade social.
Existem diversas organizações que incentivam a
divulgação de informações socioambientais pelas empresas, como o Instituto Ethos (ETHOS, 2009), o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS, 2002) e a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban).

2.2 Importância geral e para as cooperativas

Segundo Bialoskorski Neto (2000, p. 07), as cooperativas, a partir do final da década de 1980, foram influenciadas por uma série de fatores, os quais trouxeram
diversas mudanças na sua forma de gestão. Isso se deve
ao processo de abertura comercial do país, alavancado
pela globalização em curso, que exige das cooperativas
maior grau de eficiência econômica em função de uma
significativa exposição à concorrência. Com o aumento
da necessidade de competitividade devido à abertura do
mercado nacional e das oportunidades de exportação,
empresas estão buscando alternativas de se diferenciar,
abrir novos mercados e melhorar seu desempenho.
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Outro fator destacado pelo autor (BIALOSKORSKI, 2000, p. 07) é que, em 1995, no Congresso Centenário da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), foram
reafirmados os princípios fundadores do cooperativismo,
como a democracia interna, tendo sido incluída como
princípio fundamental a responsabilidade da doutrina
cooperativista nas comunidades às quais pertencem e
nas quais atuam, diferenciando as organizações cooperativas das não-cooperativas.
Além disso, é preciso destacar outro fator internacional: os debates da 90ª Conferência Mundial do Trabalho, realizada pela OIT (Organização Internacional
do Trabalho), órgão das Nações Unidas especializado no
trabalho, determinaram a aprovação, por unanimidade,
na plenária de 20-06-2002, da “Recomendação sobre a
Promoção as Cooperativas 2002”, (Recomendação 193)
(COOPCULTURAL, 2002), a qual atualiza e reforça o
princípio cooperativista da Declaração sobre a Identidade Cooperativa, adotada pela Assembleia Geral da ACI
(1995). E, no item 4 (h): “estabelecer e expandir um setor social distinto da economia, viável e dinâmico que
compreenda as cooperativas e responda às necessidades
sociais e econômicas da comunidade”.
Também nesse período, os estados nacionais redefiniram seu papel de agentes reguladores e de atores
dominantes na economia. Com isso, vários setores, como
o financeiro, o de trabalho e o de educação, foram repassados à iniciativa privada, o que acabou por influenciar
diversos tipos de cooperativismo, com destaque para as
cooperativas de crédito e de trabalho. Essa forma de organização social supre os espaços deixados pelo afastamento do governo, principalmente em relação às populações de baixa renda.
Por outro lado, com a democratização, a diminuição do papel do Estado, a maior atuação da mídia e a
conscientização da sociedade civil, a pressão social e política para uma maior responsabilidade socioambiental
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e transparência das empresas tende a aumentar. Além
de um maior interesse dos acionistas no que tange a informações socioambientais de suas empresas, a relação
com as partes legitimamente interessadas - os chamados
stakeholders - tem mudado. Ela passou a envolver uma
maior transparência e a prestação de contas a diversos
atores sociais que não eram, anteriormente, tidos como
importantes no processo decisório. Esses atores incluem
comunidades, empregados, famílias dos empregados e
organizações não-governamentais. Dessa forma, empresas passaram a ser mais avaliadas por suas atitudes e
comportamentos frente às questões socioambientais.
Nesse cenário, as cooperativas necessitam aliar
a eficiência social, visto que são organizações administradas pelos cooperantes, à eficiência gerencial em um
ambiente extremamente competitivo.
Em termos ideais, uma empresa somente poderia
exercer suas atividades se o custo-benefício da sua existência fosse positivo. Se ela agride o meio ambiente, consequentemente coloca em risco a continuidade da vida
humana ou reduz a sua qualidade; se ela não propicia
condições adequadas de trabalho, contribui para a degeneração psicológica e social dos trabalhadores; já se
ela não agrega valor à economia local, faz com que a
aplicação de recursos governamentais não resulte nos
benefícios esperados na região onde se situa.
A publicação do relatório não constitui uma obrigação legal, porém é amplamente reconhecida como um
caminho para demonstrar aos clientes, acionistas e à
sociedade em geral que, apesar da preocupação com a
lucratividade e rentabilidade, as empresas também se
preocupam com a atuação social, que compreende as relações de trabalho, com a sociedade e com o meio ambiente (VIEIRA FILHO, 1999).
O balanço social reúne um poderoso conjunto de informações fundamentais para a definição das políticas de
recursos humanos, para a tomada de decisões sobre in-
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centivos fiscais, sobre novos investimentos, contribuindo
para o desenvolvimento da consciência para a cidadania.
Apesar da série de benefícios já citados, alguns
autores defender não ser necessário que as empresas
apresentem um BS à sociedade.

Friedman (apud OLIVEIRA, 2005) afirmava categoricamente (seu artigo de maior repercussão foi publicado na revista do New York Times, em 1970), mantendo esta afirmação até o final de sua vida, que a única
responsabilidade social das empresas era gerar lucro
para seus acionistas, dentro das regras legais da sociedade. Para o autor, a responsabilidade social desvirtuava as empresas, por várias razões. A principal delas era
que os donos (acionistas) deveriam decidir como usar o
dinheiro das empresas, e não os gestores, os quais nada
mais faziam do que caridade com o dinheiro dos outros.
Além do mais, as empresas, de acordo com o autor, não
eram especialistas em gestão social e poderiam ser ineficientes na utilização dos recursos para o social.
Problemas à parte, a verdade é que se a forma de
apresentação das informações não seguir um padrão mínimo, torna-se difícil uma avaliação adequada da função
social da empresa ao longo dos anos. A predominância
de dados que possam ser expressos em valores financeiros ou de forma quantitativa é fundamental para enriquecer este tipo de demonstrativo.

3 Procedimentos metodológicos
No que tange aos delineamentos da pesquisa, segundo Gil (1991), ela se caracteriza, conforme evidenciado anteriormente, como um estudo de caso. Com base na
metodologia de estudo de caso de Yin (1996), será possível fazer uma pesquisa mais profunda das características específicas da cultura de um sistema cooperativo,
observando seu impacto no dia a dia das comunidades,
especificamente ao analisar o caso de um sistema de cré-
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dito cooperativo, procurando dimensionar as suas ações
sociais e a sua contribuição para os cooperados, colaboradores e para a sociedade em geral.
Por tanto, necessita-se de algumas ferramentas de
pesquisas descritivas e explicativas. O método de estudo
de caso é um método específico de pesquisa de campo.
Estudos de campo são investigações de fenômenos na
medida em que ocorrem, sem qualquer interferência significativa do pesquisador. Seu objetivo é compreender o
evento em estudo e, ao mesmo tempo, desenvolver teorias mais genéricas a respeito dos aspectos característicos do fenômeno observado (FIDEL, 1992).
O universo da pesquisa compreende o sistema
CRESOL Central. Dentro da abordagem do estudo de
caso único, serão analisadas todas as organizações que
formam o Sistema da Central.

As fontes consultadas para levantamento da pesquisa documental foram o departamento de recursos
humanos, de desenvolvimento e de educação, além do de
auditoria e fiscalização e de suas diversas publicações
(Matriz de gestão59, RAIS, Balanços anuais auditados e
relatórios de atividades, PPRA - UNIMED). Realizaramse, ainda, entrevistas individualizadas com os integrantes do quadro de colaboradores para avaliar a percepção
dos mesmos em relação à coerência dos dados coletados
e complementar as informações levantadas. O trabalho
delimita-se na análise dos anos fiscais de 2006 e 2007 de
atuação da CRESOL Central.
Inicialmente, porém, foi necessário realizar uma
revisão bibliográfica e documental, a qual embasou teoricamente o trabalho e balizou a linha a ser seguida,
59 O Sistema CRESOL criou uma matriz com informações gerenciais para que
os dirigentes possam acompanhar e discutir questões relativas à gestão de
cada cooperativa, como as fontes dos recursos aplicados na cooperativa, os
vários destinos desses recursos dentro da cooperativa, a rentabilidade e o
custo do dinheiro e a situação da carteira de crédito, fechando o ciclo de
gestão de uma cooperativa. (SCHRODER,2005, p.156).
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classificando a empresa em foco. Na revisão bibliográfica
e documental, foram levantados dados relativos, através
do formulário proposto pelo IBASE -, sendo composto
pelos indicadores constantes nas tabelas apresentadas
na sequência.
Sobre a metodologia de estudo de caso único, conforme mencionado anteriormente, uma das principais
limitações é que não se podem fazer generalizações estatísticas dos resultados encontrados.
3.1 Resultados e discussões
Nas tabelas a seguir, aparecem os dados tabulados do BS do sistema CRESOL Central SC/RS, que expressam as ações das cooperativas e da central nos anos
2006 e 2007. Como uma contabilidade, enquanto ciência
que estuda a situação patrimonial e o desempenho econômico-financeiro das entidades, possui os instrumentos necessários para contribuir para a identificação do
nível de responsabilidade social dos agentes econômicos.
Esses instrumentos se traduzem no balanço social.
Como se observa nos indicadores relativos ao corpo
funcional, foi evidenciado um grande número de contratações durante os anos 2006 e 2007, seguido por uma alta rotatividade, com baixa utilização de trabalho terceirizado.
Em relação ao número total do corpo funcional, existe uma
expressiva participação de diretores (em torno de 40%).
Tabela 1 – Indicadores relacionados ao corpo funcional

2007
Indicadores
Coope- Empredo corpo
Nº
rados
gados
funcional
TOTAL
(as)
(as)

Cooperados

Nº de
pessoas na
cooperativa
(em 31/12)

36415

46474

263

46737

2006

(as)

EmpreNº
gados
TOTAL
(as)
204

36619
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Nº de
admissões
durante o
período

106

106

103

103

Nº de
saídas e
demissões
durante o
período

45

45

42

42

Nº de
trabalhadores(as)
terceirizados(as)

4

Nº de diretores

82

82

80

80

Nº de mulheres que
trabalham
na cooperativa

93

93

68

68

1

% de cargos
de direção
ocupados
por mulheres

40.24% 40.24%

42.50% 42.50%

Remuneração
média das
mulheres

R$
700,00

R$
650,00

Remuneração média
dos homens

R$
870,00

R$
820,00

Nº de
negros(as)
que trabalham na
cooperativa

19

19

15

15
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% de cargos
de chefia
ocupados por
negros(as)

4.87%

Remuneração média
dos(as)
negros(as)

R$
850,00

R$
800,00

Remuneração média
dos(as)
brancos(as)

R$
870,00

R$
820,00

Nº de
portadores(as) de
deficiên-cia
ou necessidades especiais

4

4

2

2

Nº de
pessoas
não-alfabetizadas

0

0

0

0

Nº de
pessoas
com ensino
fundamental

53

53

47

47

Nº de
pessoas
com ensino
médio

123

123

91

91

Nº de
pessoas
com ensino
superior

87

87

66

66

4.87%

3.75%

3.75%
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2

2

Nº de reclamações
no 0800

0

0

Nº de reclamações no
PROCON

3

0

Nº de reclamações
na Justiça

52

40

Nº de ações
trabalhistas
procedentes

2

2

Nº de
ações trabalhistas
improcedentes

1

0

Fonte: Balanço Social, 2009.

No corpo funcional retratado, percebe-se uma expressiva e crescente participação das mulheres (de 30 a
40%), o mesmo ocorrendo quanto ao número de pessoas
do sexo feminino em cargos de direção. Em relação à
participação de afro-descendentes, a presença se dá em
menor percentual, inferior a 10%, e nas direções, menos
de 5%. No que se refere à presença dos portadores de
deficiência ou necessidades especiais, o percentual fica
entre 1 e 2%. Nesse perfil, quando se avalia a remuneração, constata-se que a diferença entre a menor e a maior
remuneração está em torno de 10 vezes, com uma ligeira ampliação dessa diferença dentro do período avaliado (tabela 2). Entre os diretores, a variação é menor,
girando em torno de 6 vezes. Constatou-se, ainda, que a
média salarial dos homens é proporcionalmente maior
que a das mulheres (em torno de 25% maior). Também
destaca-se que os salários dos afro-descendentes são, em
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média, 20% mais baixos. Quanto ao grau de escolaridade dos funcionários, nota-se que na sua grande maioria
eles possuem ensino médio (em torno de 45%), seguido pelos funcionários com ensino superior (em torno de
30%). Cabe destacar, no perfil, a baixa sindicalização,
com reduzido número de reclamações trabalhistas, na
Justiça, no 0800 e no PROCON.
Tabela 2 - Indicadores de organização e gestão

Indicadores de organização e gestão

2007

2006

( ) pagamento à vista ( ) pagamento à vista
( ) desconto de débi- ( ) desconto de débitos trabalhistas
tos trabalhistas

Procedimento para
( ) desconto parcelaintegralização das
do das retiradas
quotas-partes
( ) sem capital social
( X) outro - cota mínima e parcelada

( ) desconto parcelado das retiradas
( ) sem capital social
( X ) outro - cota
mínima e parcelada

Valor da maior remuneração repassa- R$ 3.403,50
da ao(à) diretor(a)

R$ 2.915,00

Valor da menor remuneração repassa- R$ 600,00
da ao(à) diretor(a)

R$ 500,00

Valor do maior
salário pago ao(à)
empregado(a)

R$ 3.403,50

Valor do menor
salário pago ao(à)
empregado(a)

Salário mínimo

R$ 2.915,00
Salário mínimo
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( )investimentos

(X ) rateio entre os(as) (X ) rateio entre
os(as) cooperados(as)
Destino das sobras cooperados(as)
(X) fundos

( X ) fundos

( ) outro ______

( ) outro ______

( X ) fundo de reserva
Fundos existentes

( X ) fundo para
educação
( X ) outro ____ fundo garantidor______

Espaço de deliberação sobre o
destino das sobras
ou débitos

Parâmetro
utilizado para
distribuição das
sobras entre os(as)
cooperados(as)

( X ) fundo de
reserva
( X) fundo para
educação
( X ) outro ___ fundo
garantidor ______

( ) conselho administrativo

( ) conselho administrativo

( ) conselho fiscal

( ) conselho fiscal

( X ) assembleia

( X ) assembleia

( ) outro _______

( ) outro ____

( ) proporcional às
retiradas

( ) proporcional às
retiradas

( ) em partes iguais
( ) proporcional às
quotas-partes

( ) em partes iguais

( X ) outro ____

( X ) outro___

( ) proporcional às
quotas-partes

Quantidade de assembleias realizadas (2005 )1

46

40

Frequência média nas assembleias pelos(as)
cooperados(as)2 (
2005 )

33,9%

48.06%
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( X ) investimentos

( X ) investimentos

( X ) destino das
sobras ou perdas

( X ) destino das
sobras ou perdas

( ) pagamento de
credores

( ) pagamento de
credores

( X ) novos produtos

(X ) novos produtos

( X) admissão/afastamento de sócio

( X ) admissão/afastamento de sócio

( X) outro ___remuneração dos dirigentes, mudanças
estatutárias___

( X ) outro ______
remuneração dos
dirigentes, mudanças estatutárias_

Comitês de

Comitês de

crédito,COOPERTEC

crédito,COOPERTEC

Renovação dos
cargos diretivos

( ) 1/3 ( X ) 2/3
( ) total ( ) sem
renovação

( ) 1/3 ( X ) 2/3
( ) total

Frequência do(s)
instrumento(s)
de prestação de
contas

(
(
(
(
(

( ) diário
( ) semanal
( ) quinzenal
( X ) mensal
( ) outra ________

Decisões submetidas à assembleia

Outros órgãos sociais
existentes na cooperativa

Critério principal
para admissão
de novos(as)
cooperados(as)

) diário
) semanal
) quinzenal
X ) mensal
) outra __________

( ) sem renovação

( ) experiência

( ) experiência

( ) idade

( ) idade

( ) conhecimento
sobre cooperativismo
( ) participação na
comunidade

( ) conhecimento
sobre cooperativismo

( ) parentesco

( ) parentesco

( X ) outro __agricultor____

( X ) outro _____
agricultor_____

( ) participação na
comunidade
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( ) desempenho na
função

( ) desempenho na
função

( ) cumprimento de
horário

( ) cumprimento
de horário

( ) comportamento
cooperativo

( ) comportamento
cooperativo

( X ) outro ______mu( X ) outro __mudança de residência, dança de residência,
conta inativa_______ conta inativa_______
( ) OCB
Espaços de representação do
cooperativismo em
que a cooperativa
atua

Número de
cooperados(as)
sindicalizados(as)

A cooperativa
apoia a organização de outros
empreendimentos
de tipo cooperativo

( ) OCB

( ) Anteag

( ) Anteag

( ) ADS/CUT

( ) ADS/CUT

( ) Concrab/MST

( ) Concrab/MST
( X ) outro
( X ) outro _UNI_____UNICAFES,
CAFES, ANCOCONFESOL, ANCOSOL _____________
SOL___________
-

( X ) sim, oferecendo ( X ) sim, oferecendo
assessoria
assessoria
( X ) sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos
( ) não

( X ) sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos

( ) outros apoios
_______

( ) outros apoios
_______

( ) não
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Principais parceiras e apoios

Principal fonte de
crédito

( X ) sindicato

( X ) sindicato

( X) ONGs

( X ) ONGs

( ) Sescoop/OCB

( ) Sescoop/OCB

( X ) instituição
religiosa

( X) instituição
religiosa

( X ) governo federal ( X) governo federal
( ) estadual

( ) estadual

( X ) municipal

( X ) municipal

( ) outros ______

( ) outros ______

Recursos próprios e
repasses federais –
PRONAF

Recursos próprios e
repasses federais –
PRONAF

Número total de acidentes de trabalho

Existem medidas concretas em
relação à saúde
e à segurança no
ambiente de trabalho?

A participação de
cooperados(as) no
planejamento da
cooperativa:

( ) não
( ) sim, fornecendo
equipamentos
( ) sim, realizando
campanhas, capacitações e fornecendo
equipamentos
( ) organização de
comissões
( x ) outras ____PCMSO E PPRA_____

( ) não
( ) sim, fornecendo
equipamentos
( ) sim, realizando
campanhas, capacitações e fornecendo equipamentos
( ) organização de
comissões
( ) outras _____
PCMSO E PPRA___

( ) não ocorre

( ) não ocorre

( ) ocorre em nível
de chefia

( ) ocorre em nível
de chefia

( X ) ocorre em
todos os níveis

( X ) ocorre em
todos os níveis
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A cooperativa costuma ouvir os(as)
cooperados(as)
para solução de
problemas e/ou
na hora de buscar
soluções?

( ) não

( ) não

( ) sim, sem data
definida

( ) sim, sem data
definida

( X ) sim, periodicamente com data
definida

( X ) sim, periodicamente com data
definida

A cooperativa estimula a educação
básica, ensino
médio e superior
(supletivo ou
regular) dos(as)
trabalhadores(as)?

( X ) não

( X ) não

( ) sim, para os(as)
cooperados(as)

( ) sim, para os(as)
cooperados(as)

( ) sim, para
todos(as)
trabalhadores(as)

( ) sim, para
todos(as)
trabalhadores(as)

Fonte: Balanço Social, 2009.

Nesses indicadores, pode-se destacar a assembleia
geral ordinária (AGO), pela participação existente, com
a realização conjunta das pré-assembleias, que incluem
o estabelecimento dos assuntos que serão pauta. A participação também acontece no estímulo à formação de
outros órgãos, comitês e ao trabalho de agentes. Além
disso, destaca-se a facilidade de associação, tanto pelo
critério técnico (ser agricultor) como pelo econômico
(parcelamento da cota capital). Para desligamento de
associado, também se parte do cooperado, o que ocorre
em função de o mesmo não movimentar a sua conta na
cooperativa ou por mudança de residência. Tudo isso
ocorre, em muito, em virtude de que as organizações
cooperativas mutualistas, como o Sistema CRESOL,
valorizam a participação democrática dos associados e
optam por uma reduzida complexidade burocrática e
institucional, com escassa diferenciação hierárquica interna, bem como por uma expansão territorial que não
inviabilize a participação mais ou menos direta dos seus
associados (LATTUADA e RENOLD, 1998).
Outro ponto de destaque é o envolvimento das coope-
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rativas com outras organizações, com ênfase dada à UNICAFES, a sindicatos, cooperativas de produtores e ONGs.
Tabela 3 - Indicadores econômicos

Indicadores econômicos

2007

2006

Faturamento bruto

37.004,760,00

25.159,91,00

Receitas sobre aplicações
financeiras em 31/12

629.331,00

628.248,00

Total das dívidas em 31/12
(Pronaf custeio e investimento )

73.944,874,00

21.133,009,00

Patrimônio da cooperativa

38.800,000,00

28.300,000,00

Patrimônio de terceiros (
depósitos à vista e a prazo )

85.900,000,00

60.890,000,00

Impostos e contribuições

295.144,00

215.032,00

(em R$)

Remuneração dos(as)
cooperados(as) - não incluin- 3.423.555,00
do benefícios

2.169.499,00

Folha de pagamento/salários e encargos

4.850.062,00

3.504.056,00

Valor da quota-parte – CAPITAL SOCIAL

31.953,724,00

20.673.065,00

Sobras ou perdas do exercício

3.423.555,00

2.169.499,00

Fundos – FATES + FUNDO
3.367.874,00
DE RESERVA

R$ 2.240.389,00

Fonte: BALANÇO SOCIAL, 2009.

Os indicadores econômicos demonstram o crescimento tanto no faturamento (mais de 50% no período)
como no patrimônio da cooperativa e, principalmente,
no patrimônio dos associados, através dos depósitos e de
sua capitalização junto ao Sistema CRESOL.
As cooperativas do Sistema CRESOL estão conseguindo, portanto, viabilizar-se, garantindo os recursos
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necessários para sua operacionalização e sustentação:
“O Sistema CRESOL tem caminhado para sua viabilização econômica e administrativa, além de contribuir
para a melhoria das condições de vida de seus associados” (BITTENCOURT, 2000, p. 215).
Em relação a sua contribuição à sociedade em termos de impostos, contribuições, salários e encargos, elas
passaram dos cinco milhões de reais em 2007, sendo esse
um valor significativo para as comunidades onde as cooperativas estão inseridas. Outro dado interessante para
o adequado entendimento do BS é a participação dos cooperados com o capital social sobre o total do patrimônio do Sistema, com o valor da cota-parte representando
mais de 90% do total do patrimônio. Isso demonstra a
apropriação do econômico das cooperativas do Sistema
CRESOL Central por parte dos seus associados.
Tabela 4 - Indicadores sociais internos

Indicadores sociais 2007
internos (benefícios
para cooperados(as) e Cooperaempregados(as) - em dos(as)
R$)

2006
Empregados(as)

Cooperados(as)

Empregados(as)

Alimentação

R$
100.162,83

R$ 84.415,16

Saúde

17.883,98

0,00

Segurança no trabalho

R$ 1.232,40 3.945,74

Investimentos em
cultura e/ou lazer

0,00

0,00

R$ 2.042,00
0,00

0,00

nº de bene- nº de bene- nº de bene- nº de beneficificiários
ficiários
ficiários
ários
(as):
Educação/alfabetiza- R$
ção, ensino funda16.938,00
mental, médio

(as):

(as):

(as):
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Ou superior

nº de
beneficiário(as)

Capacitação profissional

R$
18.819,65

R$ 5.764,20

nº de
beneficiário(as)

nº de beneficiário(as)

Creche ou auxíliocreche

0,00

0,00

0,00

0,00

Ações ambientais
relativas à produção/
operação
0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Total dos investimen- R$
tos sociais internos
36.990,00

R$
118.046,81 0,00

R$ 92.221,36

Fonte: BALANÇO SOCIAL, 2009.

Em relação aos indicadores sociais internos que
consideram os benefícios para os cooperados e empregados, destaca-se a ausência de benefícios em termos
de alimentação, saúde (A CRESOL Central argumenta não ser essa a sua finalidade) e a baixa capacitação
do quadro social e profissional, assim como a ausência
de investimento em ações ambientais. Como indicador
positivo, aparece o crescente auxílio aos colaboradores
nos itens relacionados à alimentação (através do valerefeição), à saúde (Plano UNIMED) e à educação (financiamento para cursos de pós-graduação).
Tabela 5 - Indicadores sociais externos

Indicadores sociais externos (investimentos na
comunidade - em R$)

2007

2006

Compras de outras cooperativas

0,00

0,00

Vendas para outras cooperativas

254.385,99

198.705,43
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Venda de bens e/ou serviços terceirizados

0,00

0,00

Investimentos em programas e/ou projetos ambientais externos

0,00

0,00

Investimentos em cultura
e lazer

0,00

0,00

nº de pessoas
beneficiadas ____0_
nº de entidades
beneficiadas
__0___

nº de pessoas
beneficiadas ____0_
nº de entidades
beneficiadas
___0__

0

0,00

nº de pessoas
beneficiadas ___10__
nº de entidades
beneficiadas
__01___

nº de pessoas
beneficiadas ___0__
nº de entidades
beneficiadas
___0__

nº de pessoas
beneficiadas ____0_
nº de entidades
beneficiadas
__0___

nº de pessoas
beneficiadas __0___
nº de entidades
beneficiadas
___0__

Outros

0,00

0,00

Total dos investimentos
sociais externos

R$ 271.323,99

R$ 198.705,43

Investimentos em educação/alfabetização para a
comunidade

Gastos com ações sociais/
doações (financeiras, produtos e/ou serviços)/ajudas
humanitárias

Fonte: BALANÇO SOCIAL, 2009.

Quanto ao tópico relativo aos indicadores sociais
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externos, o que chama a atenção é a ausência de investimentos na comunidade, com exceção das vendas para
outras cooperativas, que, na realidade, incluem os materiais comprados pela Central de forma centralizada e
repassados para as cooperativas do sistema CRESOL.
Dos indicadores – tabela resumo em anexo – já
comentados, o que tem destacada importância é a evolução do número de sócios, que, no período 2006 e 2007,
teve um crescimento de 36.415 para 46.737, perfazendo
28,34%. Esse dado demonstra o interesse dos agricultores familiares se organizarem em torno das cooperativas
do Sistema CRESOL Central SC-RS.
As cooperativas do Sistema CRESOL são dirigidas
por agricultores, eleitos pelos associados na assembleia
geral para os Conselhos de Administração e Fiscal. As
bases microrregionais e a cooperativa central também
são dirigidas por agricultores, sempre oriundos de cargos de direção em outras instâncias do CRESOL, geralmente a cooperativa singular.
O controle, no Sistema, é exercido exclusivamente
por agricultores: associados, dirigentes, funcionários e
gerentes das cooperativas são agricultores familiares ou
têm forte vínculo com a realidade vivenciada por esses
agricultores. Os funcionários, em sua maioria, são filhos
de agricultores familiares, por exemplo, e os gerentes
são conselheiros eleitos na assembleia geral e designados para exercer a gestão operacional e financeira da
cooperativa (SCHRODER, 2004, p. 161).

Considerações finais
Esse trabalho permitiu, através da metodologia
do balanço social proposta pelo IBASE, demonstrar os
potenciais do Sistema CRESOL, bem como os desafios a
serem por ele vencidos.
De um modo geral, o expressivo crescimento do
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número de novos associados, do número de colaboradores, da participação em assembleias, da participação
das mulheres nos quadros de direção, do patrimônio e do
capital dos associados, em conjunto com as sobras (faturamento bruto), demonstra um balanço social positivo.
Como afirmaram Bittencourt e Abramovay,
o Sistema CRESOL oferece a demonstração prática
de que é possível construir uma organização financeira que, sustentada pela coesão de uma rede local
de interconhecimentos, possua, ao mesmo tempo,
formas de obtenção de recursos, controle de procedimentos e prestação de contas que permita a sua
universalização(2001, p. 545).

Por outro lado, o baixo investimento educacional
junto aos associados, a alta rotatividade dos funcionários, o fato de as mulheres receberem as menores remunerações, a escolaridade ainda deficiente do corpo
funcional e a inexistência de ações ambientais externas
apontam como o sistema CRESOL ainda pode evoluir
em termos de balanço social.
O balanço social permitiu, do mesmo modo, identificar as diferenças entre um cooperativismo e um sistema de crédito privado, seja pela maior participação dos
associados nas cooperativas seja pelas limitações em
ações mais amplas no campo educacional e ambiental. A
ligação do pesquisador com a empresa sob análise, bem
como com os respondentes, pode ter inibido os mesmos
de apresentarem todos os fatores relevantes. No entanto, os principais indicadores foram descritos.
A trajetória do Sistema CRESOL demonstra que
sua solidez repousa não somente no valor patrimonial de
cada cooperativa, preservado e monitorado por meio de
um conjunto de instrumentos de gestão técnico-operacional, mas também na preservação dos seus princípios
e da sua identidade, por intermédio dos instrumentos de
controle social e da sua inserção comunitária (SCHRODER, 2004, p. 177).
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Considerando algumas limitações do presente
estudo, em decorrência do reduzido período da análise, bem como o fato de que o mesmo não se propõe a
analisar o caso sob a perspectiva histórica, mudanças
relevantes podem não ter sido analisadas. Do mesmo
modo, aspectos reconhecidamente relevantes não foram
considerados por fugirem do escopo deste trabalho. Não
foram considerados, por exemplo, o desenho e a efetividade dos processos da organização, a sua estrutura de
custos (a qual foi abordada apenas indiretamente), nem
a força e o histórico de suas marcas, fatores que impactam o desempenho de uma organização.
Ainda devido às limitações deste estudo, recomenda-se uma amostragem maior do impacto da participação dos associados na tomada de decisões e na sua operacionalização no Sistema, além de se investigar as razões
do baixo investimento educacional nos associados, bem
como da ausência de ações ambientais mais efetivas.
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Id. nota 9.
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Condições “Ideais” para a
Implantação de Cooperativas
de Crédito
Sebastião Vanderlinde ∗
60

Introdução
A ação cooperativista pode ser vislumbrada nas
mais diversas experiências comunitárias, ocorridas em
tempo e espaços distintos, ao longo da história da humanidade. O cooperativismo é resultado de séculos de
evolução do homem no tocante à associação coletivista,
com o intuito de sobreviver ou viver melhor frente à adversidade que cada época apresenta.
O cooperativismo é o instrumento pelo qual a
sociedade se organiza, através da ajuda mútua, para
resolver diversos problemas relacionados ao seu dia a
dia. Segundo a Política Nacional de Cooperativismo,
as pessoas de uma sociedade cooperativista se obrigam
reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para
∗

Especialista em Desenvolvimento em Cooperativismo de Crédito Solidário
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o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro.

O sistema de cooperativa representa a associação
autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente,
para satisfazer aspirações e necessidades econômicas,
sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de
propriedade coletiva e democrática.
Quando um grupo de pessoas constitui uma cooperativa de crédito, o seu objetivo é propiciar crédito e prestar serviços de modo mais simples e vantajoso para seus
associados, por exemplo, emprestando recursos com juros
bem menores e com menos exigências do que os bancos.

1 A trajetória do cooperativismo no mundo
Durante a história da humanidade, o homem sempre buscou formas de agrupamentos que favoreciam a
cooperação. Desde a pré-história até o início deste século, encontram-se formas rudimentares de associações de
pessoas. Isso demonstra que a cooperação tem sido uma
constante no ser humano, através dos tempos.
Na Antiguidade, essa prática era muito comum, e
com o tempo e as revoluções, essa prática se intensificou.
O cooperativismo moderno surgiu junto com a
Revolução Industrial, quando surgiram as máquinas a
vapor, como forma de amenizar os traumas econômicos
e sociais que assolavam a classe trabalhadora com suas
mudanças e transformações.
Com a industrialização, os artesãos e trabalhadores rurais migraram para grandes cidades, atraídos pelas fábricas, em busca de melhores condições de vida.
Mas foi durante as primeiras décadas do século
XIX que a Inglaterra assistiu à união revolucionária entre sindicatos e cooperativas, combinando a luta política
e a econômica de uma forma tão íntima como jamais se
viu na história dos movimentos sociais:
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A criação desse tipo de cooperativa, estreitamente
ligada à luta de classes conduzida pelos sindicatos,
conferia a essa luta uma radicalidade muito maior.
Os trabalhadores em conflito com os seus empregadores, em vez de se limitar a reivindicações de melhora
salarial e de condições de trabalho, passavam a tentar substituí-los no mercado. A greve tornava-se uma
arma não para melhorar a situação do assalariado,
mas para eliminar o assalariamento e substituí-lo
por auto-gestão. (SINGER, 2002, p. 29).

Era, de fato, um momento singular. As experiências cooperativistas tentavam colocar em prática as
teses dos primeiros utopistas a respeito da criação da
sociedade ideal.
Devido à imigração, somente os ricos empresários podiam comprar as máquinas, obrigando os demais a trabalharem para eles. Com isso, houve excesso de mão-de-obra,
resultando na exploração do trabalho sub-humano; jornada
de até dezoito horas sem direito a férias, sem garantia para
velhice, doença ou invalidez: crianças e mulheres ganhando
menos ainda que os homens e enfrentando as mesmas condições de trabalho: locais mal iluminados e sem higiene.
A expectativa de vida dos trabalhadores das fábricas
e dos mineiros era pequena. Tem-se dito que na indústria de cutelaria de Sheffield, em 1865, a média
da idade dos amoladores de tesouras era de 32 anos,
dos afiadores de utensílios de lâmina de tosquiar, 33
anos, dos afiadores de facas de mesa, 35 anos, enquanto, entre 290 amoladores de navalhas de barba,
então trabalhando, só 21 tinham chegado aos 50 anos
de idade (HENDERSON, 1997, p. 123).

As primeiras cooperativas de crédito surgidas
no mundo nasceram na Alemanha e na Itália, em sua
maioria tendo remuneração para os dirigentes, os quais
tinham responsabilidades limitadas.

De acordo com Pinho (1964), em 21 de dezembro
de 1844, no bairro de Rochdale, em Manchester (Inglaterra), 27 tecelões fundaram a Sociedade dos Probos Pio-
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neiros de Rochdale, com o resultado da economia mensal
de uma libra de cada participante durante um ano.

Tendo o homem como principal finalidade – e não
o lucro –, os tecelões de Rochdale buscavam, naquele
momento, uma alternativa econômica para atuarem no
mercado, frente ao capitalismo ganancioso que os submetia a praticar preços abusivos, a aceitar a exploração
da jornada de trabalho de mulheres e de crianças, que
trabalhavam até 16 horas, e a sofrer com o desemprego
crescente advindo da revolução industrial.
Naquele momento, a constituição de uma pequena
cooperativa de consumo no então chamado Beco do Sapo
(Toad Lane) representou uma mudança dos padrões econômicos da época, dando origem ao movimento cooperativista. Tal iniciativa foi motivo de deboche por parte
dos comerciantes, mas logo no primeiro ano de funcionamento o capital da sociedade aumentou para 180 libras,
e, cerca de dez anos mais tarde, o Armazém de Rochdale
já contava com 1.400 cooperantes.
O sucesso da iniciativa passou a ser um exemplo
para outros grupos. O cooperativismo evoluiu e conquistou
um espaço próprio, definido por uma nova forma de pensar
o homem, o trabalho e o desenvolvimento social. Por sua
forma igualitária e social, o cooperativismo é aceito por todos os governos e reconhecido como fórmula democrática
para a solução de problemas socioeconômicos.
Existem inúmeros segmentos onde o cooperativismo pode ser aplicado em benefício de muitas pessoas,
entre eles: produção, agropecuária, crédito, trabalho,
saúde, turismo e lazer, educação, consumo, habitação,
mineração, infra-estrutura e transporte.
O cooperativismo no Brasil
Antes do descobrimento do Brasil, viviam aqui populações indígenas que tinham um modelo de sociedade
solidária: preocupavam-se com o seu bem-estar, da sua
família e da comunidade.

Desenvolvimento, democracia e gestão do crédito: a agricultura familiar em debate

321

De acordo com Meinen (2002, p. 78-83), o cooperativismo no Brasil surgiu em 1610, com a fundação das
primeiras reduções jesuíticas. Esse modelo deu o exemplo de uma sociedade solidária, fundamentada no trabalho coletivo, onde o bem-estar do indivíduo e da família
se sobrepunha ao interesse econômico.
Calcado na solidariedade humana, onde o trabalho coletivo visava à supremacia do bem-estar da coletividade sobre o individualismo, esse modo de organização
social foi desenvolvido no país por mais de 150 anos.

A ação dos padres jesuítas se baseou na persuasão, movida pelo amor cristão, e no princípio do auxílio
mútuo, por meio de mutirão, prática encontrada entre
os indígenas brasileiros e em quase todos os povos primitivos, desde os primeiros tempos da humanidade.
Nas missões existia a propriedade coletiva do solo,
o gado era abatido e a carne distribuída, gratuitamente, entre as famílias. Guiados pelos jesuítas, os
nativos mantinham bem-sucedidas plantações de milho, fumo, chá, trigo, cevada, arroz, etc., cada redução
possuía de seis a outras hortas e pomares. Extraíamse perfumes de várias flores, os quais eram exportados para a Europa. (MELATTI, 1986, p. 264)

Porém, 1847 pode ser assinalado como o ano de início do movimento cooperativista no Brasil. Foi quando o
médico francês Jean Maurice Faivre, adepto das idéias
reformadoras de Charles Fourier, fundou, com um grupo de europeus, nos sertões do Paraná, a colônia Tereza
Cristina, organizada em bases cooperativas. Essa organização, apesar de sua breve existência, contribuiu, na
memória coletiva, como elemento formador do florescente cooperativismo brasileiro, servindo de referencial aos
novos empreendimentos coletivos.
A primeira norma a disciplinar o funcionamento das
sociedades cooperativas foi o Decreto do Poder Legislativo 1.637, de 05 de janeiro de 1907, que determinou que
as cooperativas poderiam ser organizadas sob a forma de

322

Cláudio Risson; Egon Gabriel Júnior; Jandir Pauli

sociedades anônimas, sociedades em nome coletivo ou em
comandita, sendo regidas por leis específicas.

No setor agropecuário, Minas Gerais despontou
como berço da organização cooperativista quando o governador João Pinheiro estabeleceu o seu programa agrícola,
priorizando a constituição de cooperativas como meio de
se reduzir a intermediação nas transações comerciais, concentradas, à época, em mãos de estrangeiros.
A contribuição dos colonos europeus – especialmente alemães e italianos – para o desenvolvimento do
cooperativismo brasileiro em seus primórdios é inquestionável. Foi no sul do país, onde se concentraram essas
etnias, que o cooperativismo ganhou maior impulso.
No segmento consumo, a primeira iniciativa foi a
Cooperativa de Consumo dos Empregados da Cia. Paulista de Estrada de Ferro, em Campinas (SP).
A gênese do segmento crédito, por sua vez, deuse em 1902, no Rio Grande do Sul, sob a inspiração do
padre jesuíta Theodor Amstadt, que, baseado no modelo alemão de Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888),
implantou as “caixas de crédito cooperativo”.
Os diversos segmentos cooperativos desenvolveram-se no país e, hoje, desempenham importante papel
na economia brasileira. O segmento agropecuário e de
crédito reúnem quase dois milhões de associados em torno de 2,3 mil cooperativas, que geram aproximadamente 115 mil postos de trabalho.
O cooperativismo agrícola brasileiro é tão importante que é responsável pela movimentação de recursos
na ordem de R$ 17 bilhões na composição do PIB agropecuário nacional.

2 CRESOL – um sistema de crédito em
desenvolvimento
O Sistema CRESOL de Cooperativas de Crédito
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Rural com Interação Solidária é resultado da luta de famílias agricultoras por acesso ao crédito e pela participação, como sujeitos, num projeto de desenvolvimento
local sustentável.
Houve um período, na década de 1980 e início dos
anos 1990, em que os bancos elitizaram o crédito, excluindo uma grande faixa da população. Só tinha acesso ao crédito quem possuía bens que podia oferecer em
garantia, acenando com reciprocidade de movimentação financeira ao banco. Quem não tivesse essas condições, estava fora do sistema financeiro. Grande parte
da população, especialmente os pequenos agricultores,
não possuíam bens aceitos como garantias pelos bancos
e nem condições de oferecer reciprocidade financeira a
eles, ficando, então, excluídos do sistema financeiro.
A necessidade de financiar experiências alternativas na agricultura e a luta dos assentados da reforma
agrária nas regiões sudoeste e centro-oeste do Paraná
levaram algumas organizações a estruturar um fundo
de financiamento para a agricultura familiar – o Fundo
de Crédito Rotativo (FCR).
Esse fundo, financiado pela cooperação internacional (Misereor), era administrado por entidades/
movimentos pastorais, sindicais, não governamentais,
associativas e ligadas aos sem-terra. A partir dessa experiência, ficou evidenciada a necessidade de se criar
uma instituição que possibilitasse evitar a burocracia ao
crédito rural, além de administrar os recursos de poupança dos agricultores e prestar outros serviços financeiros que eles demandassem.
No final de 1994 e início de 1995, foram realizados dois
importantes seminários sobre fundos rotativos e cooperativismo de crédito: na Fundação RURECO, em Guarapuava/
PR, e na ASSESOAR (Associação de Estudos, Orientação e
Assistência Rural), em Francisco Beltrão/PR.
Além disso, três intercâmbios foram realizados, em
1995, com visitas às cooperativas de crédito de Quilom-
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bo, Caçador e Itapiranga, no oeste catarinense, apoiadas
pela APACO (Associação dos Pequenos Agricultores do
Oeste Catarinense). Esses intercâmbios contribuíram
para consolidar o projeto de um sistema de cooperativas
de crédito independentes e autônomas, governadas pelos próprios agricultores, com crescimento horizontal e
inclusão social.
Assim, em 1995 foram criadas as primeiras cooperativas do Sistema CRESOL e, em seguida, uma base de
serviços (BASER), encarregada de dar suporte a essas cooperativas nas áreas de formação, normatização, contabilidade, informática, organizando, ainda, a interlocução com
outras organizações, bancos, governos e entidades de apoio.
Com o gradativo aumento do número de cooperativas nos
anos seguintes, novas bases regionais foram criadas.
Em 1998, foram constituídas as primeiras cooperativas do Sistema CRESOL nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A expansão para outros
espaços foi resultado da atuação de organizações da
agricultura familiar desses estados, que se identificaram com a proposta do Sistema CRESOL.
Em 2000, a CRESOL BASER, por orientação do
Banco Central, foi transformada em cooperativa central, com sede em Francisco Beltrão/PR.
Em 2004, conforme o princípio da descentralização
e o crescimento horizontal foi criada a segunda cooperativa central de crédito. A CRESOL CENTRAL, com sede
em Chapecó/SC, tem como filiadas as cooperativas do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina, enquanto a Central
CRESOL BASER tem como filiadas as cooperativas singulares do Paraná e, também, de Santa Catarina.

3 A CRESOL e a consolidação das cooperativas
na atualidade
A partir do momento em que o Sistema CRESOL
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Central propõe-se a expandir e alcançar todos os espaços do sul do Brasil, passa a encarar novos desafios que
precisam ser superados, sendo que o principal deles é
a implantação e a viabilização da cooperativa nos seus
dois primeiros anos de existência. Esses desafios muitas
vezes apresentam particularidades que acabam gerando
dificuldades de viabilização econômica, social e política
das cooperativas. Algumas delas, inclusive, apresentam
muitas dificuldades e sozinhas não conseguem se viabilizar, necessitando do acompanhamento e da intervenção
da Base Regional de Serviços e da CRESOL Central.
Até hoje, o processo de expansão do Sistema CRESOL Central tem se dado por demanda das comunidades e das regiões interessadas em ter sua cooperativa
de crédito. Essa demanda surge normalmente através
de sindicatos, grupos ou associações organizadas, parlamentares e lideranças locais que manifestam interesse em iniciar os debates. Raramente uma cooperativa
nasce a partir de uma estratégia de expansão planejada
a partir da CRESOL Central ou da Base Regional de
Serviços. Essa expansão não planejada e sem critérios
mínimos estabelecidos tem levado a CRESOL Central
a se deparar com inúmeras dificuldades no sentido do
acompanhamento e do controle dos processos. Também
tem ocorrido que algumas regiões têm um crescimento
desenfreado do número de cooperativas, como é o caso da
Base de Serviços Serrana, que no início de 2008, abriu
as portas de cinco cooperativas novas, todas elas nascidas de demandas não planejadas conjuntamente. Cada
uma nasceu a partir de uma estratégia local:
• CRESOL Treze de Maio: é oriunda de um PAC – Posto de Atendimento Cooperativo da Cresol Jaguaruna,
no Litoral Sul Catarinense. Já sendo PAC desde 2004,
possuía em torno de 170 associados. O seu surgimento
enquanto cooperativa se deu por vários motivos, especialmente pela intenção das lideranças locais em terem
a “sua própria cooperativa”, numa visão ‘bairrista’ e
municipalista.
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• CRESOL Ponte Alta: localizada no planalto catarinense. Surgiu de um debate desencadeado pelo poder
público local, que incentivou e apoiou a ideia desde o
início, tendo, porém, uma visão muito bancária.
• CRESOL Irineópolis: surgiu a partir da proposta do
Sindicato Regional dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar de Canoinhas e Região, que apoiou e promoveu o debate e a implementação da cooperativa no planalto norte catarinense, onde não existe nenhuma outra cooperativa do Sistema CRESOL Central, ficando,
assim, em uma região nova para a CRESOL.
• CRESOL Jacinto Machado: surgiu a partir de um
mandato parlamentar que desencadeou o debate local.
Localiza-se no extremo sul catarinense, em uma região
nova para a CRESOL, que conta com uma cooperativa
de crédito ligada ao Sistema SICOOB muito enraizada
na região.
• CRESOL São João do Sul: localizada no extremo sul
catarinense, surgiu a partir do debate de uma Associação Sindical ligada à FETRAF-SUL e do apoio do poder
público local.

O que tem prevalecido em todos os processos de
criação de novas cooperativas é a demanda que vem “de
fora para dentro”, ou seja, as demandas são apresentadas para a CRESOL Central a partir das mais diferentes realidades locais e pelos mais diversos atores, o
que tem causado uma dificuldade muito grande de traçar uma estratégia planejada de expansão. A CRESOL
Central não tem conseguido elaborar e estruturar uma
proposta metodológica para nortear o processo de expansão de suas cooperativas, e, por consequência, tem
apresentado dificuldades em acompanhar e monitorar
o desenvolvimento e a consolidação dessas cooperativas
recém constituídas.

Nos primeiros anos de existência das cooperativas do Sistema CRESOL, a velocidade de crescimento
e expansão de novas cooperativas era menor, o que pos-
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sibilitava um controle muito maior, a partir do acompanhamento in loco das novas unidades. Como se tratava
de um sistema novo e que estava sendo experimentado,
não despertava tanto interesse das comunidades locais,
levando, assim, a um crescimento lento no número de
unidades. Com o passar do tempo e com a consolidação
do Sistema CRESOL enquanto alternativa ao sistema
de crédito tradicional, tornou-se mais difícil controlar a
proliferação de novas cooperativas. Em função disso, várias cooperativas criadas nesse processo têm enfrentado
inúmeros problemas para sua viabilização.
A CRESOL Central tem seguido as demandas
apresentadas pelas localidades naquilo que determinam
as resoluções do Banco Central do Brasil, quanto à elaboração de um plano de viabilidade baseado em vinte
passos, quais sejam:

1. Discutir com a comunidade local se no município ou microrregião existe, no momento, as condições
mínimas necessárias para constituir uma CRESOL.
Essa questão deve ser respondida pelos agricultores familiares e pelos atores locais que apoiam a constituição
da cooperativa.
2. Fazer uma caracterização da base de organização do município e região, destacando a organização
política existente, quais entidades locais apóiam a agricultura familiar e as parcerias locais que podem ser estabelecidas.
3. Identificar o quadro social potencial da futura
cooperativa, analisando a perspectiva de em três anos
se poder chegar a quinhentos sócios.
4. Identificar um possível quadro social de pelo
menos 150 sócios que irão aderir à cooperativa no momento da sua abertura.
5. Planejar a formação da poupança local, considerando o capital social, os depósitos a prazo e os depósitos
à vista.
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6. Planejar a estratégia de aplicação dos recursos
próprios captados pela cooperativa.
7. Planejar a receita total que a cooperativa irá ter
e as suas despesas mensais durante os primeiros meses
a partir da abertura.
8. Planejar as despesas administrativas, operacionais, de pagamento de poupança e de provisão de risco
de crédito.
9. Analisar e planejar a organização financeira por
um período mínimo de oito meses, até que a cooperativa
possa iniciar o repasse de recursos do PRONAF.
10. Ter uma base regional de serviços que possa
dar suporte e orientação aos serviços de informática,
contabilidade, gestão e orientação técnica aos projetos,
além de garantir a representação e a participação política no Sistema.

11. Analisar a avaliação da condição de constituição da cooperativa, a ser elaborada pelos representantes do município ou região, na qual deverá constar uma
proposta de etapas e de cronograma a ser cumprido localmente.
12. Analisar a manifestação por parte do Conselho
de Administração da Central sobre a estratégia de constituição da cooperativa.
13. Planejar questões específicas, como rodada
de reuniões nas comunidades, estratégia em relação à
concessão de crédito e em relação à implementação dos
agentes comunitários de desenvolvimento e crédito.
14. Elaborar um diagnóstico da capacidade de
poupança local e da renda oriunda da agricultura local,
para que se possa planejar e orientar a gestão institucional da cooperativa.
15. Buscar estabelecer parcerias locais que possam contribuir e dar sustentação ao processo inicial da
cooperativa.
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16. Ter clara a concepção em relação ao apoio à
agroecologia como eixo estratégico em relação à concessão de crédito.
17. Analisar o compromisso político assumido pelas
representações municipais e regionais com o Sistema.
18. Realizar agendas locais por parte da Base Regional e da Central para acompanhamento e constituição da nova cooperativa.

19. Monitorar a cooperativa quanto ao cumprimento dos passos e metas estabelecidos em relação à
constituição e ao primeiro período após a abertura.

20. Acompanhar e dar suporte permanente às cooperativas constituídas, a fim de contribuir coletivamente
para a sua consolidação e do Sistema como um todo.
Esses procedimentos de constituição e acompanhamento das cooperativas têm se mostrado, em parte, deficitário, porque não consegue controlar a demanda que se
impõe ao Sistema CRESOL Central, apresentando, além
disso, falhas no acompanhamento às cooperativas.
3.1 Fatores que interferem na implantação e na viabilização
das novas cooperativas
Analisando os mais diversos processos de constituição e de viabilização de novas cooperativas, pode-se
afirmar que inúmeros fatores interferem positiva ou negativamente para o sucesso ou o fracasso da sua viabilização imediata. Tais fatores têm levado diversas cooperativas novas a apresentarem uma dificuldade muito
grande no sentido de viabilização e consolidação nos
seus primeiros dois anos de existência.
Dentre os fatores que interferem negativa ou positivamente destacam-se:
•A CRESOL Central não possui uma estratégia de expansão definida e planejada, visando a um crescimento
planejado e seguro do Sistema. Em função disso, as cooperativas novas vão surgindo de forma desordenada,
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de acordo com realidades e interesses muito distintos
e que acabam produzindo situações difíceis de viabilização das cooperativas. Como a demanda de expansão
tem as mais diversas origens e focos, fica-se vulnerável
à inclusão de cooperativas que não entenderam claramente a missão e os princípios do Sistema. Além disso,
a própria Central não consegue estruturar uma equipe
de formação para fazer frente a essa realidade, o que
faz com que seja necessário, muitas vezes improvisar
cursos de formação.
• A formação nos mais diversos níveis é deficitária
e descontínua. O Sistema CRESOL Central preocupa-se com a formação de seus quadros de dirigentes
e funcionários. Porém, essa formação não se dá de
forma programada e continuada. Prova disso é que
o Sistema não possui uma estratégia de formação
diferenciada e especial para as novas cooperativas.
Pelo fato de as demandas surgirem sem um planejamento, acabam sendo absorvidas, de forma que não
respondem a real necessidade das novas cooperativas. A formação não inicia de forma articulada pelo
grupo de sócios fundadores para que os mesmos tenham uma compreensão de toda a filosofia cooperativista. Posteriormente, os dirigentes acabam sendo
incluídos ao grupo das cooperativas já consolidadas,
tendo de se inserirem em um contexto sobre o qual
lhes falta formação básica, o que inclui conhecimentos relativos aos princípios e à legislação que norteia
as cooperativas. Além disso, os funcionários são selecionados pelas bases regionais de serviços e colocados
em um estágio de aproximadamente trinta dias em
uma cooperativa já em funcionamento, normalmente uma cooperativa grande, com vários funcionários,
tendo que aprender os procedimentos operacionais de
forma mecânica e por repetição. Não há, assim, uma
metodologia de seleção e de capacitação de funcionários implementada pelo Departamento de Recursos
Humanos suficiente para incluir, além dos processos
operacionais, a questão de legislação, da missão e dos
princípios do Sistema.
• As condições locais pré-existentes são determinan-
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tes para o êxito de uma cooperativa. Cooperativas do
Sistema CRESOL Central surgem em meio às mais
diversas realidades locais. Em alguns lugares, temse o apoio do poder público local; em outros, o poder
público ignora a existência da CRESOL; em outros,
ainda, o poder público torna-se adversário político da
cooperativa, o que, sem dúvida, afeta muito o seu desenvolvimento. Tem-se, também, a atuação sindical:
há lugares em que o sindicato é parceiro; em outros, é
adversário. A questão sindical tem dividido o Sistema
CRESOL, especialmente em Santa Catarina, onde a
disputa sindical é forte entre a FETAESC – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Santa Catarina – e a FETRAF-SUL – Federação dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar na Região
Sul. O Sistema CRESOL Central tem tido dificuldades em se posicionar a respeito da questão sindical. A
CRESOL Central tem tido uma posição muito clara e
de parceria em relação à FETRAF-SUL. Porém, quando se fala em cooperativas singulares, essa questão
não é tão clara. Há cooperativas que têm parcerias
importantes com os sindicatos ligados à FETAESC,
mas em alguns lugares, ainda há disputas com a
CRESOL, impedindo o estabelecimento de parcerias.
Há também a questão de associações e ONGs – Organizações Não-Governamentais e outras associações
que por vezes apoiam as cooperativas CRESOL e, em
outras, estão à margem das iniciativas ou competem
com elas. Além disso, há uma diferenciação em relação à sociedade em geral: em algumas regiões a sociedade em geral apoia e valoriza a CRESOL, enquanto
em outras ela ignora a existência da cooperativa.
• A clareza dos objetivos e do papel da cooperativa
por parte dos dirigentes é fundamental para o seu
sucesso. Esses são dois pilares na construção de uma
cooperativa. Algumas unidades novas do Sistema
CRESOL têm tido dificuldades em compreender bem
essas premissas, o que tem causado dificuldades na
sua viabilização e consolidação. A formação não tem
conseguido dar conta dessa demanda de trabalhar
especificamente com as novas unidades.
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• A unidade e a participação de todos os conselheiros
nos trabalhos e decisões da cooperativa é premissa básica. Tem-se percebido que em algumas cooperativas
todos os membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal participam de todas as suas instâncias, tanto nas reuniões, como em outros espaços de
promoção. Isso faz uma grande diferença na evolução
da unidade. Normalmente, em cooperativas em que todos participam, os resultados são satisfatórios, porém,
em casos em que parte dos conselheiros não participa, o
resultado e a evolução é inferior. Outra questão fundamental é a unidade do Conselho de Administração, que
é decisiva para um bom desempenho.
• A interação com as demais cooperativas, com a Base
Regional de Serviços e com a CRESOL Central ajuda
no desempenho e na evolução da cooperativa. Temse observado que uma cooperativa nova que interage com as demais, que participa e segue as orientações da Base Regional de Serviços e da Central, tem
uma maior possibilidade de êxito em menor espaço
de tempo. A Base Regional de Serviços e a Central
têm buscado permanentemente criar uma estrutura
e mecanismos de apoio a todas as unidades. Essa estrutura tem possibilitado um melhor controle, monitoramento e gerenciamento da evolução e crescimento das cooperativas. Porém, tanto a Base Regional
de Serviços quanto a Central apresentam limitações
estruturais, de pessoal, bem como de metodologia de
acompanhamento e aferição do desenvolvimento de
suas cooperativas.

3.2 Condições ideais para a implantação de cooperativas
O Sistema CRESOL Central tem discutido muito
o processo de expansão através da implantação de novas
cooperativas. Muito se tem debatido sobre o tema. Porém, pela sua diversidade, tem sido difícil encontrar um
cenário ideal para a expansão do Sistema.
Algumas premissas são básicas e devem ser levadas em conta para que se tenha um processo de expansão viável, seguro e com o mínimo de garantias de con-
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trole por parte da Central.

Podem-se destacar como condições necessárias ou
ideais para a implantação de novas cooperativas de crédito do Sistema CRESOL Central:
• Elaboração de um planejamento estratégico de expansão, definindo as regiões que se quer atingir, a forma de expansão, as parcerias estratégicas e pontuais,
bem como o diagnóstico detalhado da nova região. O
planejamento das áreas estratégicas a serem atingidas deve ser feito com base em uma visão de conjunto
do Sistema, em um processo coordenado pela Central e não desencadeado por demanda das regiões,
das cooperativas singulares ou de atores externos ao
Sistema, como hoje ocorre, quando o Sistema acaba
por ceder às pressões locais. A forma de expansão
precisa ser bem definida, seja ela por constituição de
novas cooperativas ou por PACs – Postos de Atendimento Cooperativo. O cenário que se tem mostrado
mais favorável é a expansão por PACs – Postos de
Atendimento Cooperativo, devido ao fato de já se ter
uma cooperativa-mãe estruturada, com um Conselho
Administrativo com experiência e conhecimento suficiente para uma alavancagem mais rápida. Além
disso, os PACs possuem uma estrutura mais enxuta,
com menores custos e com o suporte do patrimônio
líquido da cooperativa-mãe. Outro fator fundamental
que se deve considerar são as parcerias locais, assim
como as potencialidades de cada região.
• A formação como elemento agregador de valores, incluindo a missão e os princípios do Sistema CRESOL
Central. A Central precisa desenvolver uma estratégia de formação continuada e voltada para essa demanda específica, ou seja, com um foco na expansão,
demanda que não está sendo priorizada pela Central.
Pelo fato de as regiões buscarem o Sistema CRESOL
Central, é preciso, urgentemente, definir o papel da
formação no processo de expansão. Se a Central conseguir implementar esse processo de formação, certamente grande parte dos problemas enfrentados com
as novas cooperativas estará superada.
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• Análise prévia das condições locais pré-existentes,
considerando todos os atores locais envolvidos e o papel de cada um no arranjo local. A elaboração de um
diagnóstico das condições locais é fundamental para
o êxito de uma CRESOL em qualquer região. É importante saber claramente se na região em que vai se
implantar uma CRESOL o poder público local apoia
ou não a iniciativa, bem como é a atuação de ONGs
e de organizações sindicais. É necessário ter clareza
sobre com que atores locais é possível fazer parcerias
estratégicas ou pontuais e quais são adversárias da
CRESOL. Isso não quer dizer que se existirem alguns atores locais contra a CRESOL não é possível
a implantação da cooperativa. De qualquer forma, é
preciso saber claramente com quem se pode contar
nesse processo inicial da cooperativa.
• Ter clareza a respeito dos objetivos, do papel, da
missão e dos princípios do Sistema CRESOL Central
é o alicerce para o sucesso na implantação de uma
CRESOL. Assim, a formação de quadros dirigentes
tem de considerar e privilegiar tais aspectos. Se a estratégia de formação estiver em sintonia com eles,
certamente aumentam as chances de sucesso das
novas cooperativas, uma vez que a equipe dirigente terá melhores condições de decidir e implementar
as estratégias de crescimento e de consolidação da
cooperativa. Também é necessário que os associados
tenham esses conceitos internalizados.
• Unidade e participação de todos é outra condição
essencial para o sucesso de qualquer cooperativa. É
extremamente necessária uma consciência coletiva e
de participação de todo o Conselho. Não é possível
que em uma cooperativa se tenha apenas um ou dois
dirigentes que assumam todas as responsabilidades
pelo seu processo de implantação e viabilização. Um
Conselho Administrativo e um Conselho Fiscal que
saibam exatamente os seus papeis e as suas obrigações e que coloquem todos os seus esforços em busca
de viabilizar a cooperativa certamente terão melhor
condição de construí-la. Também as ONGs, as entidades sindicais, o poder público local, bem como os
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demais apoiadores precisam ter clareza do papel da
cooperativa e serem seus apoiadores.

Interação e participação em todas as instâncias
do Sistema CRESOL Central são determinantes para
qualquer empreitada. É vital para uma nova cooperativa que ela esteja integrada em todos os espaços de
inter-relação do Sistema. Além da participação, é necessário que ela cumpra todas as normas definidas nos
manuais emitidos pelo Sistema CRESOL Central, bem
como atenda às orientações da gestão, das auditorias e
às decisões tomadas coletivamente e que digam respeito
ao seu funcionamento. Quanto mais aplicada ao cumprimento das normas e das decisões emanadas pelas instâncias superiores, mais êxito tem a nova cooperativa no
seu processo de consolidação.

4 Indicadores de desempenho do sistema de
cooperativas de crédito na economia atual
Analisando os diversos processos de expansão do Sistema CRESOL Central nos últimos anos, com a constituição de
cooperativas a partir de um processo local totalmente novo,
tem-se o caso das seguintes unidades: CRESOL São João do
Sul, CRESOL Jacinto Machado, CRESOL Ponte Alta, CRESOL Irineópolis, CRESOL Tangará. Há também os casos de
processos de desmembramentos de cooperativas-mãe, dentre
as quais se pode destacar: CRESOL Frei Rogério, CRESOL
Rio Fortuna e CRESOL Treze de Maio.
Quanto a isso, conclui-se que o modelo de expansão a partir da constituição de Postos de Atendimento
Cooperativo (PACs) é o mais viável e o que apresenta
menor risco no que se refere à viabilização econômica
financeira e à existência de dirigentes experimentados
e que conheçam o processo de gestão das cooperativas.
Essa visão de expansão através de PACs já é quase que
unânime dentro do Sistema CRESOL Central.
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Com esse modelo de expansão, propõem-se algumas medidas no sentido de criar uma maior segurança
no processo de expansão:
• O Sistema CRESOL Central deverá elaborar um
planejamento estratégico de expansão, considerando
as regiões importantes a serem atingidas, a forma de
expansão, as parcerias estratégicas e pontuais que
possam ser estabelecidas, bem como um diagnóstico
detalhado dessas regiões que se pretenda atingir. Tal
planejamento deverá ser norteador da expansão.
• O Sistema precisa desenvolver uma metodologia de
formação de quadros dirigentes continuada e voltada
à formação de novos dirigentes, pensando na renovação e, principalmente, no processo de expansão.
Assim como a gestão e os controles, a formação tem
que ser um dos pilares de sustentação do Sistema.
É preciso que a formação de quadros dirigentes leve
em conta a premissa da clareza dos objetivos, da missão e dos princípios do Sistema. Se a estratégia de
formação estiver em sintonia com isso, certamente o
Sistema dará um salto gigantesco no sentido de uma
expansão segura e sem riscos.
• O Sistema precisa construir mecanismos que possibilitem intervir em cooperativas que não apresentem
níveis satisfatórios de desempenho e evolução, tanto
no sentido de crescimento como quando se suspeite
de desvios de conduta que possam pôr em risco a
imagem do Sistema ou trazer ônus para os cooperados. Precisa, também, promover um debate amplo e
fraterno sobre as parcerias estratégicas e pontuais.
É necessário estabelecer quais são os aliados estratégicos e com os quais se pode fazer uma aliança, preservando os papéis de cada um. É preciso, ainda, promover um debate sobre a questão sindical, que tem
interferido nos rumos do Sistema, especialmente em
Santa Catarina, possibilitando que o Sistema CRESOL Central seja o protagonista do processo, contando com o apoio das correntes sindicais, as quais não
podem interferir no rumo e nas decisões internas da
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instituição.
• Por fim, entende-se que o Sistema CRESOL Central precisa construir instrumentos e indicadores que
possibilitem fazer a aferição das condições mínimas
necessárias para um processo de expansão sólido e seguro. Esses mecanismos precisam detectar questões
como níveis de organização local, possíveis parceiros,
capacidade de poupança e demanda por crédito local,
possível quadro dirigente apto a iniciar o processo de
formação visando à absorção e à internalização dos conhecimentos mínimos sobre o Sistema, incorporando a
sua missão, os seus princípios e os seus objetivos. Esses
indicadores precisam dar conta daquilo que hoje é frágil no Sistema, ou seja, o diagnóstico efetivo e concreto
de cada local em que se instala uma nova CRESOL.

Conclusão
A agricultura familiar depende de vários fatores
para sua sobrevivência. Um deles é o incentivo ao crédito rural para as pequenas propriedades, crédito esse que
existe, mas dificilmente chegavam aos verdadeiros interessados, algumas vezes por falta de informação, outras
por desconhecimento dos direitos ao crédito rural ou por
dificuldade das entidades financeiras em contemplar os
agricultores familiares com seus incentivos financeiros,
privilegiando aqueles que dão maiores retornos financeiros, através de aplicações ou seguros.
O Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com
Interação Solidária – CRESOL Central – surgiu com o
objetivo de promover a inclusão social de agricultoras e
agricultores familiares, ao facilitar o seu acesso a produtos e serviços financeiros. O Sistema foi criado com a
missão de atuar no fortalecimento e no estímulo da interação solidária entre esses agricultores e suas organizações, por meio da concessão de crédito e da apropriação
de conhecimento, visando ao desenvolvimento local com
sustentabilidade.
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Pelo fato de o Sistema ter se mostrado altamente
viável e facilitador do acesso ao crédito pelos agricultores familiares, ele tem se expandido muito rapidamente,
o que tem levado a algumas dificuldades no controle e
na viabilização das novas cooperativas.
Quando surge uma nova cooperativa, surge junto com ela uma série de dificuldades que precisam ser
superadas, como necessidade de formação e capacitação
dos novos diretores, falta de clareza sobre a missão, os
princípios e os objetivos do Sistema, entre outros.
A CRESOL tem se preocupado em buscar um modelo ideal de expansão, que garanta um processo seguro
e com um mínimo de controle e eficiência. O que tem se
apresentado mais seguro e eficiente é a expansão através de Postos de Atendimento Cooperativo, sendo que,
nesses casos, uma cooperativa consolidada estende sua
área de abrangência e inicia seu trabalho através de um
posto de atendimento vinculado à sede, com um custo
operacional menor e com um Conselho Administrativo
experiente e capacitado.

As constatações feitas ao longo de diversos processos de surgimento de novas cooperativas CRESOL
mostram que o Sistema precisa fazer a expansão de forma planejada coletivamente e com ações pensadas pela
Central, e não por demandas vindas de fora. Dessa forma, terá o controle sobre as áreas que pretende atingir
e sobre o processo de expansão como um todo, evitando
que surjam novas cooperativas em regiões sem articulação, situações em que a Central pode não ter condição de
dar acompanhamento aos processos.
O Sistema CRESOL Central precisa urgentemente fazer um planejamento estratégico do seu processo
de expansão para ter o controle sobre ele e pensar a sua
metodologia. Também é imprescindível articular a formação continuada com um foco voltado para a formação
permanente de novos quadros dirigentes, visando a dar
mais qualidade e segurança ao processo de expansão,
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bem como renovar os quadros das atuais cooperativas.

Sempre tendo presente os seus princípios e a sua
missão, o Sistema CRESOL Central tem uma grande
possibilidade de se tornar cada vez mais sólido e voltado àquilo que os agricultores familiares realmente precisam: o crédito diferenciado e orientado, voltado para
uma nova base tecnológica, baseada na agroecologia,
segundo a qual o agricultor, além de produzir, possa
também dominar o processo de agregação de valor à comercialização.
Os processos de expansão planejados e orientados
pela CRESOL Central, aliados a um processo de formação continuada, vão proporcionar ao Sistema um outro
estágio de organização, o que transformará o Sistema
em um modelo para o Brasil.
Com relação às responsabilidades pela expansão,
a CRESOL Central precisa planejar e coordenar o processo e delegar para as Bases Regionais de Serviço a responsabilidade pela sua execução, controle e implementação, porém, sem abrir mão de conduzir a expansão a
partir do planejamento norteador, visando a uma melhor evolução das novas cooperativas, sem sobressaltos
ou desequilíbrios pontuais.
Por toda a organização que o Sistema CRESOL
Central tem construído no sul do Brasil, a qual tem auxiliado os agricultores familiares, por beneficiá-los com
a construção de uma ferramenta de acesso ao crédito e
com a construção e apropriação do conhecimento, é preciso cada vez mais investir no potencial de cada município, levando esse modelo de cooperativismo de crédito
solidário administrado pelos próprios agricultores a novas fronteiras, de forma planejada estrategicamente.
Para as cooperativas hoje existentes, a CRESOL
Central precisa pensar uma estratégia de formação dos
atuais quadros dirigentes, bem como de formação de
novos quadros, visando à continuidade do Sistema. As
novas cooperativas surgidas a partir do processo de ex-
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pansão têm que nascer de um processo planejado criteriosamente e com a devida formação continuada de seus
dirigentes. Dessa forma, o Sistema CRESOL Central
garantirá vida longa, mantendo os princípios e a missão
que sempre foram a razão da sua existência.
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