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APRESENTAÇÃO

Apresentar um livro sempre é uma honra, em especial
quando trata de um tema que eu goste e que acredito ser importante para o desenvolvimento sustentável do país – o cooperativismo de crédito solidário.
O cooperativismo de crédito, principalmente aquele vinculado à agricultura familiar e economia solidária, tem sido
uma das prioridades do governo Lula nestes últimos anos,
período em que foram adotadas medidas para facilitar a criação, funcionamento e desenvolvimento de cooperativas, bem
como para ampliar o acesso destas aos recursos públicos, com
destaque para o Pronaf.
Falar do Sistema Cresol é sempre um prazer, pois acompanho as cooperativas desse Sistema de crédito cooperativo
desde a sua criação, em 1995, quando da fundação das primeiras cinco cooperativas no estado do Paraná. Participei como
animador dos Planejamentos Estratégicos Participativos
(PEP), realizados com os dirigentes e associados das primeiras cooperativas. Depois, acompanhei as reuniões realizadas
pela Baser, em conjunto com o antigo Departamento Rural da
CUT, no Rio Grande do Sul, quando do processo de expansão
do Sistema Cresol para aquele Estado.
9
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Com minha participação no Governo Federal, primeiro como Secretário da Agricultura Familiar do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, em 2001 e 2002, e depois como Secretário Adjunto de Política Economica do Ministério da Fazenda, desde o final de 2003, tenho acompanhado um pouco
mais distante o desenvolvimento do Sistema e sua divisão em
duas Centrais – Cresol Baser e Cresol Central SC/RS. Entretanto, apesar da menor proximidade da base das cooperativas,
tenho acompanhado o forte desenvolvimento das duas Centrais, com a criação de mais de 150 cooperativas singulares,
a ampliação significativa de sua base de cooperados, o crescimento de sua carteira de crédito e dos ativos geridos e, em
especial, a profissionalização de sua gestão, o que dá a seus
cooperados a certeza de uma atuação participativa, séria, responsável e competente de seus dirigentes e gestores.
A elaboração deste livro pela Cresol Central SC/RS , que
tem a coordenação de Cledir Magri, Cláudio Risson, Affonso
Flach e Egon Gabriel Junior, já é uma demonstração do excelente trabalho que desempenham, de sua constante preocupação com o futuro do cooperativismo de crédito solidário e,
principalmente, da difusão das boas práticas de gestão cooperativista.
A própria forma com que este livro foi organizado já merece destaque, pois conseguiu articular em um mesmo documento, a visão de diferentes pessoas, desde intelectuais, representantes de bancos públicos, diretores da Central, assessores
e, especialmente, dos dirigentes das cooperativas singulares,
com a apresentação de diversos casos de sucesso pelo uso da
boa prática de gestão cooperativista. O Livro ”Cooperativismo
de crédito solidário: reflexões e boas práticas” está dividido
em três partes.
A primeira delas é composta por cinco artigos elaborados por pessoas ligadas a entidades parceiras da Cresol Central
SC/RS. No artigo “Perspectivas de crescimento do Coopera10
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tivismo de Crédito Solidário no Brasil: compartilhando observações e reflexões externas”, Jean Bergervin, do Sistema de
Desjardins, faz uma análise sobre o cooperativismo de crédito
Brasileiro a partir das experiências desenvolvidas pelo Sistema de Desjardins, no Canadá. Em seguida, técnicos do Banco
do Nordeste, responsáveis pela área de agricultura familiar e
microfinanças rurais trazem o artigo “BNB - AgroAMIGO:
Uma bem sucedida Política Pública de Combate à Pobreza no
Meio Rural do Nordeste do Brasil”, descrevendo a experiência
de crédito rural desenvolvidos pelo Banco do Nordeste com
famílias de baixa renda. O terceiro artigo, “Agronegócio Brasileiro e o Banco do Brasil”, elaborado por técnicos da diretoria
de agronegócios do Banco do Brasil, apresenta uma reflexão
sobre o tema do agronegócio brasileiro a partir da atuação do
Banco, procurando demonstrar a relação entre o BB e o cooperativismo de crédito.
Ainda na primeira parte do livro, Gregorio Martirena,
Jacqueline Gómez e José Pedro Lopardo trazem o artigo “Una
experiencia de Microfinanzas Rurales en Uruguay”, onde
apresentam um conjunto de informações sobre o crédito rural
no Uruguai, com destaque para a participação do Estado no
crédito rural e a importância das cooperativas para atender
a demanda de crédito dos agricultores. Esta parte encerra-se
com o artigo “A formação como instrumento de fortalecimento do cooperativismo”, escrito por Cledir Magri, que apresenta
aspectos referentes à necessidade e importância de formação para o fomento do cooperativismo, enfatizando o fortalecimento do Sistema Cresol SC/RS, destacando os avanços
verificados nas cooperativas na medida em que ocorrem os
processos formativos.
A segunda parte do livro é mais conceitual e foi escrita por técnicos e assessores da própria Cresol Central SC/RS.
Affonso Flach, com o artigo “Governança em cooperativas de
crédito”, aborda o tema da governança pela ótica da participa11
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ção dos associados nas decisões sobre um bem comum, dos
seus direitos de propriedade e dos mecanismos para a superação dos problemas e conflitos advindos do uso inadequado
da propriedade cooperativa. Jonas Alberto Klein, com o artigo
“Governança cooperativa: um desafio permanente” desenvolve um conjunto de aspectos que dialogam com a temática da
governança dentro das cooperativas de crédito, dando ênfase
ao Sistema Cresol SC/RS.
Esta parte do livro encerra-se com o artigo “Habitação
Rural: uma ferramenta que muda a realidade na Agricultura
Familiar”, escrito por Cecilia Prompt e Leandro Borella, que
trazem uma reflexão sobre o setor habitacional e as atuais políticas públicas para o setor, com destaque para a extensão dos
programas habitacionais dedicados ao segmento da Agricultura Familiar. O artigo aborda ainda a atuação das cooperativas vinculadas à Cresol Central SC/RS junto aos programas
de habitação de interesse social, destacando a importância das
ações no sentido de promover a sustentabilidade nos projetos
de habitação rural.
A terceira parte do livro merece um destaque ainda
maior, pois traz, a partir dos próprios dirigentes e funcionários das cooperativas singulares, um conjunto de oito artigos
com experiências práticas de gestão.
Esta última parte do livro começa com um artigo de
Cledir Magri e Egon Gabriel Junior, intitulado “O papel da
Base Regional como agente de descentralização, articulação e
fortalecimento do cooperativismo solidário”, onde os autores
apresentam o papel das bases regionais de serviço a partir do
conjunto de ações que estas desenvolvem, descrevendo a sua
estrutura e funcionamento, tendo como referência a Base de
Serviços do Vale do Itajaí. O segundo artigo, “Controle social
a partir da apropriação do conhecimento dos grupos de aval
solidário”, elaborado pela Cresol Pedra Branca, trata de descrever a experiência de liberação de crédito a partir do en12
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volvimento dos agentes comunitários de crédito. Em seguida,
com “A Cresol contribuindo para o desenvolvimento regional”, a Cresol Constantina busca descrever e analisar sua contribuição para o desenvolvimento regional, com destaque para
a articulação que faz com as ações do poder público municipal
e demais entidades locais.
O quarto artigo, elaborado pelas cooperativas singulares,
“Profissionalização: apresentação e funcionamento de alguns
produtos e serviços da Cresol Tenente Portela”, da Cresol de
mesmo nome, apresenta sua experiência na venda de produtos e serviços a partir do envolvimento de toda a equipe
de colaboradores, desde sua capacitação e profissionalização.
Depois, com o artigo “Desenvolvimento e articulação local
promovido pela CRESOL-CREDISEARA”, esta singular Cooperativa, uma das mais antigas do Sistema de crédito solidário, traz um histórico de sua atuação explorando o papel
que desempenhou no fomento e financiamento de ações que
contribuíram para produzir uma nova realidade organizativa
e produtiva daquele município e região.
O próximo artigo desta terceira parte foi elaborado pela
Cresol Quilombo, trazendo “Os dois lados do cooperativismo:
crise na gestão e superação desse desafio”, que apresenta uma
reflexão sobre a experiência da cooperativa que vivenciou
duas realidades opostas: quando esteve na eminência de ser liquidada e, depois, com a intervenção da Central e a ajuda das
demais singulares, quando conseguiu superar a crise e continuar a crescer, contribuindo para o desenvolvimento local. O
sétimo artigo desta parte, “A sustentabilidade da Cresol Erechim”, elaborada pela Cresol do município riograndense, traz
um relato de sua experiência de gestão, com destaque para as
alterações efetuadas após 2006, em decorrência de atividades
de planejamento.
Por fim, o artigo “Cresol Santa Rosa de Lima: sintonia
com a vocação das Encostas da Serra Geral para o desenvol13
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vimento sustentável”, elaborado pela Cresol de mesmo nome,
procura recuperar e analisar a trajetória da cooperativa, criada
em 1999.
Recomendo a leitura deste livro a todos que desejam conhecer mais de perto o cooperativismo de crédito da agricultura familiar, em especial seus desafios e dificuldades, e o que
é mais importante, a forma como procuram superá-los.
Gilson Alceu Bittencourt
Secretaria de Política Econômica
Ministério da Fazenda

14
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PREFÁCIO
BOAS PRÁTICAS COOPERATIVISTAS

Cláudio Risson1
Crise econômica é um momento de oportunidades. É hora de
repensar o atual sistema financeiro. Ao adotar um novo modelo, consideramos os empreendimentos sociais uma saída para a
pobreza. E o investimento não é alto... Os bancos convencionais
estão errados quando não emprestam dinheiro aos pobres. O microcrédito mostrou que essa premissa é errada. Os bancos não
deveriam ser segregadores, mas inclusivos. Agora é a hora de redesenhar o sistema financeiro. O sistema atual falhou.2

A ideia de sistematizar e organizar um livro sobre Boas
Práticas Cooperativistas surgiu a partir da organização de
um Seminário Institucional da Cresol Central, em julho de
2009. Nesse seminário, que cumpriu um papel importante ao
 Pós-Graduado em Desenvolvimento Rural e Cooperativismo de Crédito pela
Faculdade Meridional (IMED). Graduado em Administração pela Universidade
Regional Integrada (URI), Campus de Erechin. Ex-diretor presidente do Cresol
Central SC/RS e atual Diretor de Crédito da Central SC/RS.
2
 Fonte: Muhammad Yunus, Grammeen Bank: <http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/05/19/indiano-ganhador-do-nobel-da-paz-diz-que-bancos-deveriam-ser-inclusivos-916635206.asp>. Acesso em: 22 mai. 2010.
1

15
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apresentar uma visão panorâmica do que realizamos, tivemos
a contribuição de muitas de nossas cooperativas singulares,
representadas pelos seus diretores, e também contamos com
a presença do Banco do Nordeste. Ao despertarmos para as
boas práticas, nós promotores do Sistema nos sentimos desafiados a olhar para o futuro com uma perspectiva de sustentabilidade. O objetivo é trazer novas reflexões que contribuam
com o cooperativismo de crédito, dentro de uma estratégia
de sustentabilidade, reforçando sempre o projeto que tem na
agricultura familiar o seu ponto central.

Um breve histórico
Vivemos em uma sociedade na qual a tecnologia é o
motor de transformação na vida das pessoas. Em pleno século XX, muito daquilo que parecia ficção, virou realidade.
As mudanças acontecem rapidamente, interferindo e mudando a vida humana. Essas mudanças acontecem nas formas de
relacionamento interpessoais, nos processos de produção e
também na organização do trabalho, constituindo novas relações sociais. A comunicação e a informação são as molas
propulsoras dessa transformação. Essas mudanças trouxeram
e continuarão a trazer ganhos para a vida das pessoas, desde
que saibamos utilizar de forma adequada essa tecnologia.
No mundo rural, as transformações têm uma profundidade ainda maior. Em pouco mais de 30 anos, passamos de
um país predominantemente rural para urbano. As famílias
eram constituídas e tinham como objetivo gerar mão de obra
para o trabalho na agricultura, o qual era essencialmente manual ou, no máximo, utilizava tração animal. Aos poucos, a
tecnologia chegou e trouxe mudanças. A mecanização e a
utilização dos insumos agrícolas foi mudando o conceito de
produção e a vida das pessoas no campo. Gradativamente, a
16
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produção voltada para o autoconsumo e para o abastecimento
do mercado local foi dando espaço para a produção de commodities. Entramos em um mercado globalizado.
Entretanto, toda essa revolução e seus ganhos diretos
não resolveram os problemas da humanidade. Por exemplo,
o problema da fome, da saúde, da habitação, da educação, da
inclusão financeira e dos conflitos sociais. Desta forma, precisamos nos questionar e considerar a tecnologia uma aliada
na resolução desses problemas. Porém, necessariamente, isso
deverá vir acompanhado de outros processos fundamentais e
baseado no princípio da cooperação.
A cooperação como forma de organização por meio de
cooperativas surgiu na Europa, na metade do século XVII.
Seu grande objetivo era organizar as pessoas coletivamente a
partir de interesses comuns, intervir em processos produtivos
como forma de organização econômica, para melhorar os ganhos e consequentemente a vida das pessoas. O grande diferencial dessa forma de organização, desde o seu princípio, foi
aliar a união das pessoas, criando uma consciência coletiva,
com a organização produtiva, visando construir novas relações de trabalho e uma sociedade embasada nos princípios
da solidariedade, em busca do bem-estar econômico e social.
Sob esses princípios, o cooperativismo chegou ao Brasil influenciado pela imigração europeia e, principalmente,
fortalecido nos princípios da solidariedade e da organização,
sempre com o intuito de melhorar as condições de vida das
pessoas. Das primeiras referências que conhecemos, o cooperativismo de crédito rapidamente emergiu, no sentido de
organizar a economia local, de captar recursos e dar acesso ao
crédito, procurando resolver os problemas a partir das necessidades da própria comunidade.
Com o passar dos anos, várias cooperativas de crédito
foram criadas, sendo que muitas evoluíram e outras não conseguiram se viabilizar. Como elemento central, tivemos ainda
o estado brasileiro que, raramente, agiu para estimular este
17
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segmento, por vezes fazia uma intervenção paternalista como
forma de cooptá-las, depois criava uma regulamentação rígida
a ponto de desestimular, perseguir e fragilizar as cooperativas.
A impressão era um estado que ora via as cooperativas como
aliada ao estado, ora como ameaça. A partir da década de 80,
com a abertura democrática inicia-se um novo período para
o cooperativismo. A constituição de 1988 deu mais um passo,
reconhecendo o cooperativismo como forma de organização
econômica e social. Cabe destacar que uma nova fase para o
cooperativismo de crédito foi inaugurada a partir de 2002,
quando o governo Lula fez uma opção clara e agiu efetivamente para o avanço deste segmento na sociedade brasileira.
A partir da década de 90, constituiu-se o Sistema Cresol,
(Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidaria). O
Sistema surgiu das organizações dos agricultores familiares,
com o objetivo de ser um instrumento que fizesse a inclusão
financeira dos agricultores familiares, garantindo acesso ao
crédito rural com menos burocracia e, principalmente, fazendo dele um instrumento de desenvolvimento. Rapidamente
esse Sistema criado no sudoeste paranaense, que teve como
base também as cooperativas do oeste de Santa Catarina (CrediQuilombo e CrediSeara), expande-se e se consolida nos três
estados do Sul. A partir de 2004, o Sistema passa a ser coordenado por duas Centrais de crédito, uma no Paraná e outra
para atender Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A Cresol surge utilizando-se de grande “capital social”,
organizado e acumulado no decorrer de muitos anos. Sem
dúvida, esse capital social, construído por muitas pessoas e
organizações, deu o suporte e os princípios de organização
que foram essenciais para fomentar e consolidar os pilares do
Sistema Cresol. Nesta lógica, crédito significa credibilidade.
O crédito é um instrumento que gera uma nova dinâmica no meio rural, promovendo o desenvolvimento local-regional. A constituição de um Sistema de crédito se deu, em
grande medida, pela carência de acesso que os agricultores
18
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familiares tinham aos recursos financeiros. A falta de uma
política de crédito contribuiu para um maior distanciamento
dos agricultores familiares das instituições financeiras. Além
do acesso ao crédito, o objetivo da Cresol foi trazer a inclusão
financeira a muitos agricultores. Cabe destacar que o Sistema
surge como uma crítica aos sistemas tradicionais de financiamento. Foi um período de muito debate, pois antes de ser uma
iniciativa meramente econômica, o foco estava em construir
uma instituição com projeto político e social que se comprometesse com as causas da agricultura familiar.
A Cresol atua no ramo das microfinanças. A concepção
de repasse de crédito foi essencialmente embasada na metodologia do microcrédito. Pequenas operações de crédito, aval
solidário, conhecimento do caráter dos tomadores como fator
de decisão na concessão dos recursos. Vale ressaltar que no
início do Sistema Cresol, o lema de trabalho era “Poupar, Planejar e Investir”. Esse lema foi muito incentivado por um dos
idealizadores do Sistema, o Sr. Valdemiro Kroich.

A realidade atual do Sistema Cresol
Um dos princípios da Cresol é a valorização da formação que deve construir um Sistema autônomo, principalmente
com o objetivo de formar sujeitos que estejam inseridos na
comunidade e que defendam seus interesses. Investir na qualificação do quadro social, incluindo colaboradores e diretores,
é uma meta permanente. Só um processo contínuo de formação garantirá um cooperativismo sólido, equilibrado e eficaz.
A sustentabilidade é a maior garantia para o futuro. As ações
educativas deverão contribuir para consolidar o Sistema, garantindo sempre efetividade econômica, política, social, cultural e ambiental.
Na medida em que cresce o Sistema Cresol, fica evidente
a necessidade da definição de processos operacionais e estra19
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tégicos a fim de trazer solidez a sua condução. Nesse aspecto é
que a sistematização ganha espaço. Sistematizar significa teorizar, refletir e aprofundar o que está sendo realizado. Refletir
é uma necessidade. “Sair” do Sistema Cresol, olhar para o cenário externo, analisar o caminho percorrido e, principalmente, visualizar o futuro para redesenhar os caminhos a serem
seguidos. Desta forma, teorizamos a ação para gerar uma nova
prática, mais elaborada e consistente. Entendemos ser esta a
5
metodologia dialética que nos conduzirá para a construção
deste nosso projeto.
Vejamos
abaixo
alguns
do Sistema
Vejamos
abaixo
alguns indicadores
indicadores do Sistema
Cresol aCresol
partir daasua atuação nos Espartir da sua atuação nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa
tados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Catarina e Paraná.
Indicadores
1. Cooperativas
PACs
2. Associados
3. Prestação de Serviço Custeio/
Sócio
4. Repasse de INVESTIMENTO
5. Total
6. Patrimônio Líquido/
Sócio
7. Depósitos a vista e a prazo /
Sócio
8. Contrapartida Local (% repasse)
9. Contrapartida Local (R$/sócio)
10. Carteira de Re-cursos Próprios/sócio
11. Sistema Financeiro (B.B)
12. Resultado Líquido

Sistema 2009
133
166
153.439
324.757.125
2.117
266.945.425
591.702.550
202.748.901
1.321
394.582.233
2.572
101%
3.893
352.542.496
239.410.059
8.661.512

PR/SC
76
82
76.375
153.783.000
2.014
142.665.000
296.448.000
115.450.000
1.512
208.133.000
2.725
109%
4.237
185.014.000
131.930.000
400.500

RS/SC
57
84
77.064
170.974.125
2.219
124.280.425
295.254.550
87.298.901
1.133
186.449.233
2.419
93%
3.552
167.528.496
107.480.059
8.261.012

Fonte: Dados do Sistema Cresol – dezembro de 2009.

Fonte: Dados do Sistema Cresol – dezembro de 2009.

A partir
da análisedestes
destes indicadores,
podemos
perceberperceo expressivo crescimento
A partir
da análise
indicadores,
podemos
ber odoexpressivo
crescimento
Cresol
seSistema.
comparaSistema Cresol
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para qualificar o processo de expansão e fortalecimento da Cresol. Ou seja, sistematizar aspectos que realizamos e, principalmente, mostrar e aprofundar os resultados do que executamos. Da mesma forma, como atuamos com muitos parceiros, buscamos intercambiar permanentemente as experiências, construindo novas possibilidades, resultados e reflexões. Esse é
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A sistematização e a reflexão sobre nossas ações têm sido
algo cada vez mais constante na prática do Cresol. Por isso,
este livro das Boas Práticas objetiva ser um instrumento para
qualificar o processo de expansão e fortalecimento da Cresol.
Ou seja, sistematizar aspectos que realizamos e, principalmente, mostrar e aprofundar os resultados do que executamos. Da mesma forma, como atuamos com muitos parceiros,
buscamos intercambiar permanentemente as experiências,
construindo novas possibilidades, resultados e reflexões. Esse
é motivo de estarmos trazendo a contribuição de várias instituições financeiras, órgãos governamentais e de pessoas comprometidas com o cooperativismo.
As contribuições que trazemos possuem o peso de outras organizações parceiras, que atuam em outros países. Podemos dizer que além de sermos uma organização cooperativista, sempre apostamos na cooperação com um conjunto
de parceiros de fora. Produzir conhecimento está baseado em
“abrir” o que fizemos a outras pessoas e organizações, fazer
melhor e continuar crescendo. Nesse mundo das microfinanças, o que fizemos é socializado. Este é um sinal claro da solidariedade como princípio da construção de um novo projeto
de desenvolvimento que se baseia na cooperação, e que tem a
agricultura familiar como ator principal.
Do ponto de vista do marco regulatório, tivemos avanços
nos últimos anos. O estado brasileiro e seus órgãos reguladores assumiram o papel de buscar uma evolução da participação do cooperativismo de crédito no Sistema Financeiro
Nacional, o qual hoje movimenta 2,5% do montante dos ativos do Sistema Financeiro. O objetivo é chegar a dois dígitos, 10%. Tivemos uma redefinição dos papéis das Centrais,
Federações e Confederações como instâncias coordenadoras
e reguladoras dos sistemas de crédito. Conseguimos aprovar
uma lei complementar que preencheu diversas lacunas que
haviam do ponto de vista do marco legal. Tivemos ênfase nas
microfinanças e, consequentemente, no cooperativismo de
21

Cresol.indd 21

10/12/2010 10:21:40

crédito. Estes avanços foram demandas geradas internamente
pelos Sistemas, neste ponto de vista a Cresol Central sente-se
um ator do processo, pois fomos participativos e propositivos
em boa parte das sugestões apresentadas.
O avanço do marco regulatório e da atuação do órgão regulador traz solidez, podendo, contudo, induzir e controlar os
sistemas, tornando-os mais burocráticos, formais e essencialmente especializados, o que pode acarretar na perda da essência do cooperativismo. O que pode ainda afastar o cooperativismo e a sua condução de gestão dos seus verdadeiros donos,
os associados. Acreditamos na primeira hipótese, ou seja, que
a atuação do Banco Central traz maior solidez e amadurecimento ao cooperativismo de crédito, pois nosso produto, o
crédito, é extremamente volátil e, desta forma, não podemos
errar. É importante estarmos atentos e sermos críticos dentro
dos princípios de manter o controle sem perder a criatividade
e o compromisso social. Trazer presente o aspecto da governança cooperativa é um ponto que iremos aprofundar nesta
obra. A gestão executiva e estratégica representam o ponto de
equilíbrio de um sistema de crédito. A efetividade somente é
alcançada por meio de um processo de gestão com papéis claros, controles internos, monitoramento de riscos, supervisão,
avaliação e planejamento. Em suma, precisamos de profissionalismo no Sistema, objetivando atender essa efetividade.
A efetividade no cooperativismo é sempre um desafio.
Trabalhar com microfinanças é atender um conjunto de demandas por produtos e serviços financeiros de um conjunto
de pessoas. Para tanto, é preciso estar sempre atento a essas
demandas. Cabe ressaltar também que o crescimento econômico e a emergência de novas classes sociais têm chamado
a atenção de grandes instituições financeiras, tanto públicas
como privadas. Desta forma, por um lado temos mais oportunidades, e, por outro, a crescente competição pelo mesmo
público. O lado crítico é que muitas instituições entram nesse mercado visando maximizar seus lucros e ganhar dinheiro
22

Cresol.indd 22

10/12/2010 10:21:40

crítico é que muitas instituições entram nesse mercado visando maximizar seu

dinheiro para seus acionistas. Evidente que isso tem o lado positivo, e que
para seusnhar
acionistas.
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Na planilha que segue, expomos alguns dados referentes
sileiro, os quais apresentam o número de cooperativas de crédito no Brasil.
ao Sistema
Financeiro Brasileiro, os quais apresentam o número de cooperativas de crédito no Brasil.
Cooperativas de Crédito
Administradoras de Consórcios
Corretoras / Distribuidoras
Sociedades de Crédito ao Microempreendedor
Financeiras
SCI, Repassadoras, APE e CH
Agências de Fomento
SAM Independentes (Leasing)
Bancos Cooperativos
SUB-TOTAL
Conglomerados Não Bancários
TOTAL

1.412
310
188
45
38
19
14
6
2
2.034
19
2.053

Fonte: Banco Central do Brasil, dezembro de 2009.

Entre 2009 e 2010, de acordo com um levantamento feito pela revista Carta Capital, a partir dos últimos balancetes
divulgados pelo Banco Central, o total de ativos em poder das
cooperativas aumentou de 40,4 bilhões de reais para 51,4 bilhões de reais – uma expansão
de 27,3%.
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O maior avanço conquistado nos últimos 20 anos para a agricultura
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operavam passaram a operar com o Pronaf. Com isso, ganha a
Cresol, os agricultores familiares e a sociedade.
O formato institucional da Cresol desde sua origem primou pela descentralização. Nosso Sistema atua em forma de
rede – horizontal. Esta forma procura criar um Sistema democrático e responsável. Um dos temas trabalhados nesta obra
diz respeito a um dos pilares de organização do Sistema Cresol, que é sua Base Regional de Serviços. Mais do que Serviço,
a Base traz uma importante contribuição com debates e articulações que dão maior equilíbrio interno ao Sistema.
O crédito é uma relação de confiança. Para isso, conhecer
as pessoas e comprometer-se com elas é uma condição essencial para o trabalho com o microcrédito. Nesse caso, segundo
Muhammad Yunus, “[...] os pobres são merecedores de confiança, pois pagam as suas contas”. Corroborando esse aspecto,
uma das práticas positivas que desenvolvemos na Cresol são os
Agentes de Desenvolvimento e Crédito. O foco desta equipe está
calcada, de um lado, na democracia, e, por outro, na responsabilidade e na ousadia de inovarmos de forma permanente.
Como princípio de concepção do Sistema Cresol, o crédito deve incentivar processos de desenvolvimento local. Pode
ser que o crédito não gere oportunidades, mas as viabiliza. O
crédito mobiliza as pessoas, pois dialoga com um conjunto de
aspectos relacionados ao ser humano. Esse processo envolve necessariamente um conjunto de organizações e entidades
que tem compromisso e relação com a agricultura familiar.
O crédito aplicado e construído pela ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) gera novos processos produtivos, diversificação da produção e a profissionalização das atividades.
Aprendemos que é necessária a assistência técnica como forma de manter a viabilidade dos empreendimentos financiados.
Quantas alternativas inovadoras surgiram a partir dos pequenos financiamentos, por exemplo, as agroindústrias, o crédito
a pequenas cooperativas de produção, dentre as inúmeras outras operações de crédito que a Cresol realiza. Essa dinâmica,
na prática, é que gera processos de desenvolvimento local.
24
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Um importante parceiro da Cresol no tema do crédito
é o Banco do Brasil, por trazer a sua contribuição nas boas
práticas, principalmente no que diz respeito ao papel que a
instituição desempenha em prol da consolidação do Pronaf,
bem como no fomento ao cooperativismo de crédito dentro
de uma visão de compromisso com a agricultura familiar e
com o conjunto de entidades que a representa.
Outra instituição financeira pública que atua no nordeste
brasileiro também nos traz uma importante contribuição. O
Banco do Nordeste interage nesse processo com uma vigorosa
política pública, o Pronaf, com o foco voltado para o microcrédito, no caso o Pronaf B. O mérito desse agente financeiro
é viabilizar oportunidades às pessoas em uma realidade difícil.
O segredo de sua atuação está na metodologia de concessão e
acompanhamento do crédito. É o crédito gerando cidadania.
Atualmente, temos a responsabilidade de produzir um
novo projeto de desenvolvimento baseado na sustentabilidade
e no cooperativismo de crédito. A preservação dos recursos
naturais passou a ser uma necessidade. Outra abordagem que
apresentamos às boas práticas no campo da habitação é denominada bioconstrução. Talvez não conseguimos fazer o necessário em termos de números, mas em resultados significa
expressivos avanços. Pode não ter novidades, mas faz um resgate de tecnologias sustentáveis pensando a habitação dentro
de um novo conceito: sustentabilidade, viabilidade econômica
com maior conforto térmico.
A agricultura familiar tem suas alianças internacionais.
Neste caso, iniciamos desde 2005 um intercâmbio com o Ministério da Agricultura, Ganedaria e Pesca do Uruguai. A busca desta parceria era construir um programa de crédito para a
agricultura familiar, por uma metodologia de repasse conjunta
à disponibilização de instrumentos que viabilizasse o repasse.
O avanço desse intercâmbio tem como marco o ano de 2009,
quando os Uruguaios criaram uma política pública baseada no
crédito para a agricultura familiar. Uma relevante contribuição
para as boas práticas a partir dessa experiência internacional.
25
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A Cresol Central busca ampliar relações com outras organizações do campo do cooperativismo desde 2007, quando
estabelece parceria com o Sistema de crédito de Desjardins.
Tivemos a oportunidade de estreitar relações com essa importante instituição, que criou um sistema com mais de um
século de existência cujos princípios estão extremamente
comprometidos com o desenvolvimento humano a partir da
poupança e do crédito. O texto que fala sobre essa experiência
e que será exposto neste livro foi escrito pela Cecosol – Caixa
de Economia Solidária – e pelo DSI – Departamento Solidário
Internacional –, de Quebec, província situada no Canadá que
abriga quase 25% da população do país.
Uma reflexão importante que estamos sendo desafiados
a aprofundar diz respeito à geração de poupança local como
forma de gerar investimentos. Partimos do seguinte slogan:
“onde há poupança, não há pobreza”. Apesar de antigo, esse
slogan mantém significado atual. Guardar para o futuro,
planejar para investir, além de ser uma prática importante, deve servir como tema para a educação financeira. Cada
vez torna-se mais necessário promovermos junto aos nossos
cooperados a cultura da poupança. Isso traz um sentido de
fortalecimento à solidez das instituições, bem como amplia a
capacidade de investimento para a comunidade local e gera
novas oportunidades.
As boas práticas devem ser um ideal que sempre devemos buscar. Acreditamos que justamente as boas práticas irão
“denunciar” aquelas que não são e que devemos corrigi-las ou
mesmo abandoná-las. Nesse sentido, temos uma experiência
dentro do Sistema de como não devemos conduzir uma cooperativa. Esse processo trouxe perdas, mas por fim fizemos
uma correção profunda e o resultado é uma cooperativa saneada e gerando novas perspectivas, resgatando sua credibilidade. O adoecer foi ruim, o remédio foi amargo, mas houve um
despertar para uma nova vida. Essa experiência nos deixa um
legado profundo.
26
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Esse conjunto de ideias e contribuições têm por objetivo reforçar o cooperativismo que defendemos e praticamos.
A cooperativa de crédito é um instrumento de intervenção
na economia que provoca transformações. Por meio da solidariedade interna, queremos construir um cooperativismo
capaz de interferir na sociedade, nas relações das pessoas, na
democracia construindo um novo projeto de sociedade. É necessário contarmos sempre com outros parceiros que tenham
afinidade com o nosso modelo de desenvolvimento.
Na perspectiva interna do Sistema Cresol, essa reflexão
deverá continuar aprofundando os desafios rumo ao futuro.
No mundo atual, a mudança é algo constante. Por isso, construir um sistema de crédito significa estar preparado para antever e fazer as “correções de rota” quando necessário. Construir um cooperativismo autônomo onde a autonomia gerada
internamente, principalmente no aspecto econômico, crie
condições de implantação de um projeto político com justiça
social nessas localidades.
Cabe destacar que o cooperativismo de crédito tem papel
estratégico na inclusão financeira, oferecendo uma maior cobertura e acesso a serviços de microfinanças, principalmente o
acesso e a disponibilidade de crédito. Ter um cooperativismo
de crédito mais presente, com maior participação no Sistema
Financeiro, é um ideal, um ponto determinante para o maior
equilíbrio e solidariedade do Sistema Financeiro e da economia como um todo. Nesse sentido, segundo Henrique Meirelles, presidente do Banco Central do Brasil, “[...] a importância do cooperativismo de crédito para a economia brasileira
baseia-se no binômio concorrência e inserção financeira” (Revista SICOOB, Goiás/Tocantins, nº 2, out. de 2007).
Por fim, agradecemos a todos que trouxeram suas contribuições para as Boas Práticas Cooperativistas. Certo que será
um reforço para pensar o desenvolvimento mais solidário,
visando a construção de um cooperativismo comprometido
27
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com um novo projeto de sociedade, procurando sempre incluir mais pessoas, viabilizar oportunidades e gerar cidadania.
Nossa missão como Instituição financeira é muito maior que
gerar lucros, mas fazer a diferença no mundo, gerando sempre
solidariedade e cooperação.
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PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO
DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO
SOLIDÁRIO NO BRASIL:
compartilhando observações
e reflexões estrangeiras
Jean Bergevin*
Claude Dorion**
Angelica Imperador***

Introdução
O presente texto contém elementos de reflexão gerados
da observação e da compreensão do COOPERATIVISMO
DE CRÉDITO SOLIDÁRIO no Brasil3. Nossa reflexão é voluntariamente conceitual e busca, essencialmente, estimular reflexões nas pessoas e nas organizações comprometidas
com o desenvolvimento do cooperativismo de crédito, além
de utilizá-la como meio para favorecer o desenvolvimento
de indivíduos e comunidades, visando colocar a economia a
serviço das pessoas e não o contrário. Tudo isso, culminando
 Assessor da Caixa de Economia Solidária Desjardins. <jean.bergevin@cecosol.coop>.
 Diretor da Rede de Desenvolvimento Solidário Internacional (DSI). <cdorion@
mceconseils.com>.
***
Colaboradora da MCE Conseils. <aimperador@mceconseils.com>.
3
 Algumas partes deste texto foram discutidas com Sr. Gilmar Carneiro dos Santos,
então Presidente da Central ECOSOL. Agradecemos pelos comentários que melhoraram nosso entendimento sobre o cooperativismo de crédito no Brasil.
*

**
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na tentativa de aumentar o acesso aos serviços e de estimular
um contínuo desenvolvimento econômico – justo e sustentável. Essa reflexão emerge de uma experiência estrangeira cuja
comparação com a realidade brasileira poderá permitir uma
releitura dos fundamentos e da missão das cooperativas, observando-se assim como foi e como são aplicados esses mesmos conceitos em outro lugar ou país.
Apresentamos nossa reflexão com muita modéstia e boa
vontade, reconhecendo que nossos conhecimentos acerca
da realidade brasileira são incompletos e podem trazer “deformações” e interpretações errôneas. Ainda com o intuito
de colaborar, reiteramos que a Caixa de Economia Solidária
Desjardins e a Rede de Desenvolvimento Solidário Internacional (DSI) se colocam à disposição para todo tipo de trocas,
sejam de ideias e/ou de ferramentas de gestão, com pessoas e
organizações comprometidas no desenvolvimento do cooperativismo de crédito no Brasil.

Cooperativismo e microfinanças: acessibilidade e
complementaridade
Uma das primeiras observações que fizemos sobre o cooperativismo de crédito no Brasil está associada à própria expressão utilizada para identificar este tipo de organização, ou
seja, a sua nomenclatura, onde observamos que o foco maior
está no “crédito”. Pouco se fala sobre poupança ou economia,
mesmo quando as cooperativas buscam recursos de fundos
(funding) para oferecer como crédito.
No Canadá, ao se falar em cooperativas financeiras (ou
cooperativas de serviços financeiros), em primeiro lugar, considera-se as poupanças dos sócios para atender as necessidades de crédito. Essa diferença observada entre a nomenclatura
e o conceito vale uma reflexão mais profunda. Na realidade,
30
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historicamente, a rede das cooperativas financeiras de Quebec,
província canadense, foi fundada para responder, de forma
autônoma, à oferta insuficiente do setor privado (pouco ou
nulo acesso e custo alto) e à falta de ação do Estado. Portanto,
encontra-se em Quebec, primeiramente, uma rede de captação de poupança, que tem a finalidade de ampliar a capacidade interna de crédito.
Vejamos abaixo quadro com alguns dados do sistema financeiro e cooperativista de Quebec.
Sistema Financeiro e Cooperativas financeiras no Canadá
• População total do Canadá (2010): 33.956.000 habitantes.
• 64 bancos (6 grandes) e 2 grandes sistemas de cooperativas
financeiras.
• Total dos ativos (Bancos e Cooperativas financeiras): CN$
2.426 bilhões, ou seja, 2 vezes o PIB do Canadá e 1,2 vezes o
PIB do Brasil .
• Dois grandes sistemas de cooperativas (Desjardins e Credit
Union Central) com 11,2 milhões sócios (33% da população).
• Cooperativas: 35 % dos pontos de atendimento do Sistema
Financeiro.
Sistema Desjardins
• Ano da fundação: 1900 (Levis, Quebec).
• Sócios: 5,8 milhões (70 % da população de Quebec).
• Rede: 513 “Caixas” (cooperativas singulares), 915 PAC e
uma Central.
• Dirigentes eleitos: 6.299.
• Funcionários: 42.000 (7.200 na Central).
• Ativos: CN$152,3 bilhões.
• Patrimônio líquido: CN$ 9,9 bilhões.
• Instituição financeira mais importante de Québec (6ª no
Canadá).

Assim, refletir sobre a questão da nomenclatura é um
ponto crucial e do qual chamamos atenção. Sugerimos uma
31
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nomenclatura mais abrangente do que a usada hoje no Brasil, por exemplo: Cooperativa de Poupança e Crédito – pode
ajudar a esclarecer a visão e o papel do cooperativismo, com
relação às finanças, em geral, e à intermediação financeira, de
maneira mais específica e ampla.
Outro ponto que podemos observar acerca do cooperativismo de crédito solidário no Brasil, a predisposição em apresentar as iniciativas nesta área como contribuições ao desenvolvimento do que se convencionou chamar “microfinanças”.
Parece existir um consenso mundial que apresenta as microfinanças como uma oferta de serviços financeiros para populações de baixa renda, e que não têm acesso às instituições
financeiras. Geralmente, as microfinanças são vistas como
uma “prática inclusiva”, dado que elas procuram aumentar a
acessibilidade aos serviços financeiros, os quais são desenvolvidos como um meio de luta à pobreza4 .
Concordamos com essa visão inclusiva, de amplo acesso ao crédito, porém, ela não é unívoca. Percebemos também
que a rede de cooperativas de poupança e crédito possui um
papel mais abrangente, ao acompanhar os sócios em seu crescimento e sua evolução de ganhos, quando, por exemplo, estes
saem do estado de pobreza para atingir o status de trabalhador assalariado, ou de empreendedor, com necessidades mais
complexas e elevadas.
No Brasil, em uma publicação recente do Banco Central
(BACEN) sobre microfinanças, os autores distinguem os conceitos de “Microcrédito Produtivo e Orientado”, “Microcrédito” e “Microfinanças”. De acordo com o consenso mundial, os
autores apresentam as “Microfinanças” como “[...] todos os
serviços financeiros para populações de baixa renda, inclusive
financiamento ao consumo”.5 No prefácio dessa mesma publi4 Ver, notadamente, o consórcio “Consultative Group to Assist the Poor-CGAP”.
Disponível em: <www.cgap.org>.
5
SOARES, Marden Marques; SOBRINHO, Abelardo Duarte de Melo. Microfinanças. O papel do Banco Central do Brasil e a importância do Cooperativismo de
Crédito. 2. ed. Brasília: Banco Central do Brasil, 2008.
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cação, Alexandre Antonio Tombini, diretor do setor “Normas
e Organização do Sistema Financeiro” do BACEN, faz referência às “[...] iniciativas que [...] promovem o desenvolvimento
de regiões e públicos que não interessam à banca tradicional”
(sic).
Assim, no Brasil, o cooperativismo de crédito seria complementar aos bancos, no sistema financeiro nacional. Isso é
coerente, mas como visão geral das microfinanças.
No entanto, se a noção de “acessibilidade” inscreve-se
em uma prática de inclusão e, por conseguinte, é portadora
de equidade, a utilização da noção de “complementaridade”
pode limitar e, sobretudo, marginalizar os serviços financeiros
oferecidos pelas cooperativas.
No mercado dos serviços financeiros, o fato de dar ao
cooperativismo um papel “complementar” ao dos bancos,
pode significar a concentração e a limitação deste setor a um
“mercado residual” e, em consequência, reduzir o potencial de
crescimento das cooperativas.
Sabemos que esta complementaridade pode parecer uma
oportunidade, em curto prazo, mas, segundo nossas reflexões,
ela se transformará em um fator de restrição, em longo prazo.
Hoje, ela pode parecer, de certa forma, como um pavimento,
uma facilidade, um apoio às vezes logístico, às vezes financeiro, por parte dos bancos. Porém, em seguida, ela vem como
um teto, no momento em que o sistema bancário recupera os
clientes rentáveis do mercado, limitando, consequentemente,
o crescimento possível das cooperativas em longo prazo.
Sem negar as grandes conquistas do cooperativismo para
aumentar a acessibilidade aos serviços financeiros, sugerimos
a possibilidade de substituir a noção de “complementaridade”
pela ideia de “pluralidade”, para melhor afirmar a pertinência
do cooperativismo, não somente em razão de sua utilidade
social, notadamente pela sua acessibilidade, mas também pelos valores que ele traz e que são, notadamente, diferente dos
bancos.
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A “pluralidade” supõe uma coexistência de práticas, onde
cada uma define-se por si mesma. A pluralidade afirma e respeita as diferenças. No mercado de serviços financeiros, onde
existe uma pluralidade de oferta, o cooperativismo não teria
um papel residual ao dos bancos, mas afirmaria, de preferência, a sua vontade “de fazer o trabalho de intermediação financeira de outra maneira e numa outra finalidade”.
A experiência do cooperativismo financeiro no Canadá
mostra que optar entre uma visão “complementar” ou uma
visão “plural” para o cooperativismo, no mercado de serviços
financeiros, foi e é determinante no posicionamento deste setor e nas escolhas das orientações de base nas estratégias de
desenvolvimento. Numa situação de pluralidade, a acessibilidade e a inclusão associadas ao cooperativismo permanecem
ainda em uma dimensão fundamental, sem, contudo, ser o
único fator justificativo de existência.

Sobre o posicionamento do Cooperativismo solidário
no Brasil
A figura 1, a seguir, é uma tentativa de apresentar de maneira simples o mercado de serviços financeiros no Brasil, de
acordo com:
(A) o eixo horizontal – que apresenta o nível de serviços
procurados ou requeridos pelo usuário [entre – e +]; e
(B) o eixo vertical – que apresenta o nível de renda dos
usuários ou sócios-clientes [entre – e +]. A partir destas duas
variáveis, existe uma infinidade de combinações possíveis.
Para os fins da presente reflexão, identificamos nove posições
[de 1 a 9 na figura], contudo, sublinhamos que as posições
extremas 1 [renda alta com poucos serviços requeridos] e 9
[renda baixa com vários serviços requeridos] aparecem pouco
ou não são realistas.
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partes do publico-alvo das cooperativas. Os bancos públicos
ficariam nas posições 1 a 6, e possivelmente nos segmentos
superiores das partes 7 a 9.
Dessa forma, podemos concluir que, obviamente, os
bancos privados buscam os segmentos mais rentáveis do mercado, os bancos públicos servem a maior parte da população
e as cooperativas visam oferecer serviços básicos às pessoas
de menor renda, porém, em contradição com o discurso da
“complementaridade”, elas já se encontrariam numa situação
de concorrência com os bancos em uma parte de seu quadro
social.
Podemos observar que o posicionamento 1 condena as
cooperativas a terem um custo relativo mais elevado que o sistema bancário, levando em consideração uma mesma faixa de
ativo. Exemplo: para cada 100 reais de ativo, o custo na cooperativa é muito maior em razão do público alvo.
É claro que a grande variedade do setor das cooperativas
de crédito no Brasil não pode ser representada na figura acima. Apesar da forma teórica da figura e do risco de simplificar
ou de fazer uma “caricatura” da realidade, podemos utilizá-la
para levantar alguns elementos de discussão:
• O “monopólio” cooperativo junto aos usuários de menor renda tende a mostrar o caráter deficitário dos serviços
oferecidos ou, pelo menos, uma rentabilidade julgada insuficiente pelos bancos.
• A concentração dos serviços junto aos usuários de menor renda cria uma desproporção entre a capacidade de recolher economias sob forma de poupança, depósitos e quotas-parte de capital, e as necessidades de crédito. Essa situação é
problemática e deflagra várias ameaças. São elas: possibilidade
de ruptura de liquidez; incapacidade de responder rapidamente às necessidades de crédito; imagem negativa da cooperati36
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va; limite do crescimento dos ativos, das rendas e dificuldade
de alcançar o ponto de equilíbrio operacional.
• A dificuldade de viabilizar as operações e a predisposição e vontade em oferecer mais serviços às populações de
menor renda explicariam a estratégia de distribuição de produtos e serviços financeiros das cooperativas, que assumem o
papel de “correspondente” bancário e que buscam parcerias
fundamentalmente para programas específicos de crédito. Em
uma visão mais estratégica, mesmo levando em consideração
as oportunidades que aparecem em curto prazo, e que estão
ligadas à possibilidade de recrutar e reter novos sócios devido
aos novos serviços oferecidos, bem como a aumentar a qualificação e a profissionalização dos dirigentes e colaboradores
das cooperativas por meio de exigências e das relações que decorrem dos acordos de “correspondente” e das parcerias, esta
prática pode traduzir-se em ameaças como: “captação” dos
clientes rentáveis pelo banco (a cooperativa serve de “filtro”)
e o risco de uma brusca redução da oferta de serviços ou de
recursos da cooperativa pela não renovação de um acordo ou
pelo fim de um programa.
• Além do discurso de acessibilidade para as populações
de menor renda e, por conseguinte, a complementaridade das
cooperativas de crédito solidário em relação ao setor bancário
tradicional, o fato é que os sócios das cooperativas formam
uma clientela heterogênea da qual uma parte é cativa e a outra já tem acesso aos serviços dos bancos. Já existe, portanto,
uma situação de concorrência, a qual poderia traduzir-se em
uma ameaça de “migração” de sócios (não cativos) para o setor bancário; é também uma oportunidade de reforçar a oferta
de serviços junto aos clientes de bancos (sócios e não sócios
de cooperativas).
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Crescimento do cooperativismo na perspectiva da finança
solidária
Eixos de crescimento
Ainda com as mesmas duas variáveis usadas para situar
o cooperativismo no setor financeiro [figura 1], sejam elas o
eixo vertical [= nível de renda dos sócios-clientes] e eixo horizontal [= serviços financeiros requeridos], é possível identificar os eixos potenciais de crescimento para as cooperativas.
Para isso, contudo, devemos deixar de lado a visão restritiva
– que se apoia sobre a ideia única da “complementaridade”
do cooperativismo de crédito no mercado de serviços financeiros, e é esta visão que o faz ocupar um lugar “residual” que
nos parece não interessar aos bancos (ainda...) – em função da
visão da “pluralidade” da oferta, onde a finalidade do cooperativismo é de oferecer a seus sócios-clientes serviços e produtos na mesma qualidade que oferecem os bancos, mas de uma
forma diferente e com uma finalidade mais ampla, baseada
nos valores cooperativistas.
Pode-se, então, pensar na oferta de serviços como um
atrativo, ou seja, uma possibilidade de melhorar a renda dos
sócios-clientes mais ricos, permitindo assim o desenvolvimento das sobras e o aumento dos recursos para o crescimento e a solidez da rede, sempre em favor de sua missão.
A história do Sistema Desjardins no Canadá, notadamente da cooperativa singular “Caixa de Economia Solidária”,
mostra que é possível se “fazer o trabalho de banco de outra
maneira” e oferecer uma larga gama de serviços financeiros
concorrenciais para toda a população, empresas solidarias de
médio porte, associações e sindicatos, apoiando-se sobre os
valores da cooperação, da solidariedade e do desenvolvimento
das comunidades. A pluralidade assim é possível, e deve ser
desejável.
38
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Caixa de Economia Solidária Desjardins, alguns números
• 11.735 sócios: 2.694 Pessoas Jurídicas e 9.041 Pessoas Físicas.
• 20 dirigentes eleitos pela assembleia dos sócios: Dez das redes sindicais, um da rede cultural, dois da rede cooperativa e
sete da rede associativa.
• Três pontos de atendimento e 89 funcionários.
• Volume de negócios de CN $ 913,8 milhões (depósitos +
créditos).
• Ativos de CN $ 480,3milhões.
• Uma carteira de empréstimos de CN $ 383 milhões (74 %
para os empreendimentos coletivos e 26 % para as Pessoas
Físicas).
• Depósitos de CN $ 437milhões (em 1º dos sindicatos).
• Patrimônio líquido de CN $ 28 milhões.
• Capital social: CN $ 6,8 milhões.

Em hipótese, podemos imaginar que é possível ter no
Brasil o mesmo sistema que existe no Canadá e em outros países, onde encontramos um mercado que podemos chamar de
“finança solidária”, composto de pessoas, empreendimentos
coletivos, associações e sindicatos que compartilham entre si
valores comuns em relação à finança responsável, ao desenvolvimento sustentável, à solidariedade etc.
Na figura 2, abaixo, esse hipotético “mercado” é ilustrado
pela trama de pequeninos pontos dentro do quadro mercado
de serviços financeiros da mesma extensão. Apesar de sermos
conscientes que existe uma desigualdade no Brasil, com relação às diferentes classes sociais, posições políticas, práticas
profissionais ou setor de atividades, queremos mostrar que o
mercado da finança solidária, embora de “densidade” variável
na sociedade, é voltado a uma grande gama de usuários, seja
pelo critério da renda ou pela necessidade de serviços financeiros.

39

Cresol.indd 39

10/12/2010 10:21:41

10

+

B

A “Finança solidária”
no mercado dos
serviços financeiros

C

Renda dos
Usuários

A

_
Serviços Procurados

_

População de menor renda

+
Cooperativismo de
crédito solidário

A Apartir
do posicionamento atual do cooperativismo de
partir do posicionamento atual do cooperativismo de crédito solidário no Brasil
crédito solidário no Brasil [ver a figura acima], é possível ima[ver a figura acima], é possível imaginar três eixos (ou vetores) teóricos de crescimento no
ginar três eixos (ou vetores) teóricos de crescimento no mermercado da finança solidária dentro do mercado geral de serviços financeiros.
cado da finança solidária dentro do mercado geral de serviços
O primeiro eixo (A) seria o da diversificação, ou seja, do “alargamento” da gama de
financeiros.
serviços oferecidos aos mesmos segmentos, na figura, as populações de menor renda e o conO primeiro eixo (A) seria o da diversificação, ou seja,
junto
dos
públicos-alvo que
inserem
definições oferecidos
dos quadros sociais
do “alargamento”
da segama
denasserviços
aos atuais
mes-das cooperativas
(agricultores
familiares,
servidores
públicos
etc.).
mos segmentos, na figura, as populações de menor renda e o
Compreendemos
que a estratégia
oferta de serviços
(geralmentedos
de crédito) por
conjunto
dos públicos-alvo
que sedainserem
nas definições
meio
de
acordos
de
“correspondente”
ou
de
convênios
de
funding
com
parceiros,
quadros sociais atuais das cooperativas (agricultores familia- inscrevemse nesta
lógica de diversificação.
Sem recordar os riscos já identificados em relação a essas
res,
servidores
públicos etc.).
Compreendemos
quegeralmente,
a estratégia
da oferta de
práticas,
podemos mencionar que,
o desenvolvimento
de serviços
serviços autossustentá(geralmente
de crédito)
meio
acordos para
de “corresponveis é possível somente
quando por
existam
clarasde
necessidades
uma massa crítica de usuádente”
ou deOconvênios
funding
com
parceiros,
rios potenciais.
nível de rendade
dos
utilizadores
é susceptível
em inscrevemlimitar ao mesmo tempo as
-se
nesta
lógica
de
diversificação.
Sem
recordar
os
necessidades e a viabilidade da procura de novos serviços, ainda maisriscos
se não já
contarem com
identificados
em
relação
a
essas
práticas,
podemos
mencionar
apoios externos.
que, geralmente,
o desenvolvimento de serviços autossustenO segundo eixo (B) supõe manter uma gama relativamente estreita de serviços, mas
táveis
é
possível
somente
quando existam claras necessidades
visa oferecê-los aos usuários que tenham todos os níveis de renda. Esta perspectiva de crescimento pela abertura exige, contudo, entrar em concorrência direta com os atores do setor de

40

Cresol.indd 40

10/12/2010 10:21:41

para uma massa crítica de usuários potenciais. O nível de renda dos utilizadores é susceptível em limitar ao mesmo tempo
as necessidades e a viabilidade da procura de novos serviços,
ainda mais se não contarem com apoios externos.
O segundo eixo (B) supõe manter uma gama relativamente estreita de serviços, mas visa oferecê-los aos usuários
que tenham todos os níveis de renda. Esta perspectiva de crescimento pela abertura exige, contudo, entrar em concorrência direta com os atores do setor de serviços financeiros dado
que, exceto por razões de isolamento geográfico, a acessibilidade efetiva a estes serviços aumenta com o nível de renda. Os
membros potenciais não são, por conseguinte, “cativos” já que
têm já acesso aos serviços dos bancos. Este eixo de crescimento poderia apoiar-se numa diferenciação para a oferta de serviços específicos, na medida em que as cooperativas deverão
fazer concorrência aos bancos que aproveitam de economias
de escala e de meios importantes.
Uma estratégia de “nicho de mercado” seria aqui possível
pela concepção e pela distribuição de produtos específicos a
uma clientela bem identificada. Assim, a oferta de produtos de
aplicações com o rótulo de “solidária”, “ética” ou “socialmente
responsável” seria um exemplo de diferenciação, tanto quanto
os rendimentos residem em um nível aceitável para os mercados visados. Além disso, a qualidade “solidária” dos produtos
permitiria o desenvolvimento de uma notoriedade por valorização de uma “marca” (branding) que poderia constituir
uma vantagem concorrencial sobre os bancos. A captação de
recursos por meio da oferta, por exemplo, de produtos com
depósitos a prazo, poderia aumentar a capacidade de crédito
com os recursos próprios e assim diminuir a dependência de
recursos externos.
O terceiro eixo (C) é a adição das duas perspectivas precedentes, ou seja, um crescimento dos serviços adicionado a
um alargamento dos segmentos da população visada (abertura com diversificação). Onde o eixo de crescimento poderia
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fazer-se de maneira progressiva “por escalões”, alternando a
oferta para novos segmentos da população e o aumento dos
serviços (ciclos de desenvolvimento de produtos, de penetração e de consolidação).
Estas estratégias exigem, no entanto, uma abertura do
quadro social das cooperativas que permitem uma abertura
geográfica ou profissional da maneira mais ampla possível,
não somente a fim de agrupar as pessoas de diferentes setores,
mas também àquelas que compartilham dos mesmos valores.
Tal abertura pode trazer também fluidez ao mercado e certa
concorrência entre as instituições, o que, por consequência,
gera uma melhoria na qualidade e nos preços dos serviços oferecidos aos consumidores.

Conclusão: uma visão na busca de ambição positiva dentro
do contexto normativo
Qualquer estratégia de desenvolvimento e de crescimento do cooperativismo financeiro (cooperativas de crédito)
deve se enquadrar no marco legal e regulamentar vigente no
país. Para o Brasil, nós entendemos que o contexto normativo
das cooperativas de crédito tem duas dimensões importantes:
(1) as condições de associação;
(2) a área de abrangência de atuação (geográfica).
A primeira dimensão refere-se ao nível de admissibilidade que será mais ou menos extenso de acordo com a definição
das condições de admissão definidas no estatuto da cooperativa e regulamentado pelo Banco Central.
Já a dimensão territorial pode ser bem mais variável,
onde uma cooperativa pode atuar em apenas um único município, ou atuar no Brasil inteiro, passando pelas escalas intermediárias (grupos de municípios, estados ou regiões).
Se retomarmos as três estratégias de crescimento iden42
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tificadas para o cooperativismo – diversificação, abertura e
abertura com diversificação – e as colocarmos em relação
com as duas dimensões fundamentais definidas pelo contexto normativo, é óbvio que cada uma dessas combinações irá
obrigar-se a levar em conta as condições de associação, de área
de abrangência ou mesmo dessas duas dimensões (salvo para
as cooperativas que já foram transformadas no tipo “livre admissão”).
Dessa forma, vemos que a estratégia de diversificação
dos serviços e produtos exige certo volume de transação, isto
é, uma massa crítica para ser viável. Pode necessitar também
de uma ampliação da área de abrangência para aumentar o
publico-alvo e o total de sócios, no caso de condições de associação restritas e também de uma boa penetração no mercado
atual.
A estratégia de abertura se apoia necessariamente sobre
uma admissibilidade maior (quadro social “misto”) que pode
chegar até a “livre admissão”. A vantagem da estratégia de
abertura é de favorecer ao mesmo tempo uma heterogeneidade e uma concentração maior de sócios no mesmo território,
e de não exigir o aumento da área de abrangência. Na visão
de abertura, a missão cooperativa não se limita em servir os
interesses de pessoas que compartilham, por exemplo, de um
mesmo empregador ou de uma mesma atividade econômica,
mas ela é estreitamente ligada ao desenvolvimento de uma comunidade específica. O caráter aberto e as raízes territoriais
(“ancoragem territorial”) deste tipo de cooperativa correspondem, na província de Quebec, às “Caixas Populares” (Caisses
Populaires) que são o tipo mais numeroso do Sistema Desjardins.
A experiência do Desjardins no Canadá mostra que a
abertura vem acompanhada de uma diversificação. Na verdade, uma concentração de associados que têm características socioeconômicas diferentes (agricultores, servidores públicos, trabalhadores, aposentados etc.), e, por conseguinte,
43

Cresol.indd 43

10/12/2010 10:21:42

necessidades variadas, favorecem a multiplicação de serviços
financeiros autossustentáveis. A complementaridade das necessidades torna possível as operações de intermediação financeira, ou seja, o “casamento” da poupança com o crédito,
bem como todos os outros serviços financeiros.
Concluímos então que a estratégia de abertura pode evoluir para a estratégia de abertura com diversificação, e é a que
nos parece ser a forma mais promissora, ou seja, uma “ambição positiva” para o cooperativismo de crédito brasileiro,
uma visão “plural” do sistema financeiro, onde as cooperativas
oferecem uma “alternativa” aos bancos.
Porém, deve-se lembrar que para a realização dessa ambição positiva, exige-se uma reflexão clara e transparente sobre a forma de se facilitar a associação como também uma
discussão da definição do quadro social, na busca do desenvolvimento local e/ou regional, onde a cooperativa deve, em
tese, ser a mais aberta possível.
Do mesmo modo, para a ampliação do território de atuação - que pode ser realizada por meio da abrangência territorial da cooperativa singular ou da formação de redes integradas de cooperativas como, por exemplo, uma Central que
oferece serviços e apoio – há a exigência de que os órgãos de
supervisão reconheçam que o cooperativismo pode ser uma
“outra maneira” de oferecer todos os serviços financeiros de
qualidade, de maneira autossustentável, respeitando as boas
práticas prudenciais e isso sempre na busca do contínuo desenvolvimento das pessoas e das comunidades.
* *
Acreditamos que a aceleração do crescimento econômico do Brasil tende a favorecer de mais a mais a acessibilidade
aos serviços financeiros. Nesta perspectiva, a sedutora ideia
da “complementaridade” entre as cooperativas e os bancos
dentro do sistema financeiro poderia parecer cada vez mais
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ilusória, em razão da concorrência real entre os serviços oferecidos no mercado e, sobretudo, os interesses das pessoas e
dos empreendimentos. Na medida em que uma parte crescente da população se torna mais “interessante” para os Bancos,
poderia ser útil para o cooperativismo repensar seu papel no
sistema financeiro, afastando-se assim da visão restritiva de
“complementaridade” herdada das microfinanças, e partir
para uma visão mais ampla e realística da “pluralidade”. Essa
visão de “pluralidade” apoia-se na estratégia de que o cooperativismo oferece uma diversificação de serviços financeiros
com qualidade e por “outros meios”, isto é, uma visão comum
de desenvolvimento sustentável das comunidades e das pessoas onde, acima de tudo, o dinheiro não é um fim, mas um
meio importante e que pode ser trabalhado coletivamente.
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BNB - AgroAMIGO:
uma bem sucedida Política Pública de Combate
à Pobreza no Meio Rural do Nordeste do Brasil
Resumo: Este trabalho faz uma retrospectiva dos antecedentes e justificativas que ensejaram a criação do Pronaf, em 1995,
a atuação diferenciada do Banco do Nordeste (BNB) nesse
segmento da agricultura brasileira, por meio do AgroAMIGO,
programa de microcrédito rural do BNB que tem metodologia
diferenciada em termos de identificação das oportunidades,
seleção e acompanhamento dos créditos1. Sua atuação se dá
pela parceria com o Instituto Nordeste Cidadania (INEC),
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP). Os resultados e impactos, até então, comprovam a
eficácia dessa estratégia, estimulando o constante aprimoramento do Programa e o fortalecimento das parcerias institucionais, especialmente com o Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA) e com o INEC, que em muito têm contribuído para o sucesso do Programa.
Palavras-Chave: Pronaf. Agroamigo. Desigualdades. Cidadania. Sustentabilidade.

1 O acompanhamento dos créditos é feito pelos assessores de crédito – técnicos de
nível médio especializados em agricultura –, que são preferencialmente oriundos
das áreas onde atuam, exceto na sua própria comunidade, vinculados ao INEC
(maiores informações na metodologia e nos anexos A e B).
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Introdução
O Nordeste brasileiro, apesar dos esforços governamentais empreendidos nas últimas décadas, particularmente nos
últimos anos, ainda convive com indicadores que revelam
suas desigualdades em relação ao Brasil e às suas regiões mais
desenvolvidas.
A Região sob referência tem aproximadamente 2,187 milhões de estabelecimentos de cunho familiar – 50,1% dos estabelecimentos do país e 89,1% dos estabelecimentos agrícolas
da Região –, e ocupa apenas 37,5% da área2, o que corresponde
a 82,7% das ocupações no meio rural.3 (IBGE, 2006).
Como se percebe, qualquer esforço empreendido para a
redução da pobreza e para a melhoria dos demais indicadores
que refletem as desigualdades regionais passa, necessariamente, por ações efetivas em apoio ao segmento da Agricultura
Familiar. Foi com base nesses argumentos, e alinhado com as
Políticas do Governo Federal para a agricultura familiar, que
o Banco do Nordeste (BNB) inseriu como prioridade nas suas
ações o apoio a esse segmento produtivo, sendo hoje a instituição com maior participação nos financiamentos na Região
Nordeste.4
O presente trabalho se propõe a dar uma visão global
da atuação do BNB junto à agricultura familiar por intermédio do Programa AgroAMIGO, que tem como beneficiários os
 Mesmo com menor participação em área, a região responde por expressiva participação na produção de alimentos básicos: feijão (70,0%); leite (58,0%); milho
(66,0%); aves (50,0%); suínos (59,0%); e mandioca (87,0%). (IBGE, 2006).
3
 Apesar de suas históricas dificuldades, a região conta com grandes oportunidades,
representadas por manchas de bons solos nos vales dos rios e nos cerrados, bem
como a abundante oferta de água para irrigação, especialmente dos rios Parnaíba
e São Francisco, dos lençóis subterrâneos, de açudes e lagos, com amplas possibilidades de exploração para os sistemas agroindustriais de grãos, frutas, hortaliças,
pecuária e outras.
4
 Além disso, o BNB tem participação ativa na definição de políticas e no fortalecimento de parcerias e inovações voltados para o alcance de resultados do Programa, a exemplo do AgroAMIGO.
2
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agricultores familiares do grupo B, cujas características são:
agricultores familiares que explorem a agropecuária, a pesca,
o extrativismo e o artesanato; ribeirinhos, quilombolas e indígenas que desenvolvam atividades produtivas no meio rural,
com renda bruta anual de até R$ 6 mil e que explorem até 4
módulos de atividades rurais.

1. O
 Banco do Nordeste no âmbito do desenvolvimento
regional
O Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) é uma instituição financeira múltipla com sede em Fortaleza (CE), criada
pela Lei Federal no 1649, de 19 de julho de 1952, organizada
sob forma de economia mista de capital aberto, cujo controle
acionário é do Governo Federal.
Atuando em toda região Nordeste, Norte de Minas (inclusive vales do Mucuri e do Jequitinhonha) e no Norte do
Espírito Santo, compreendendo 1989 municípios5, o BNB é a
maior instituição financeira da América Latina voltada para
o desenvolvimento regional e o principal agente de crédito
do Governo Federal na Região Nordeste do Brasil. Além de
sua principal fonte de recursos – o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE) –, mantém ainda aliança
com outras instituições financeiras nacionais (BNDES) e internacionais – a exemplo do BID e BIRD. Tem uma carteira
de clientes expressiva e bastante diversificada – em torno de
2,5 milhões de clientes de todos os portes, em todos os setores de atividades econômicas, incluindo o setor público
(PRODETUR).6
Diferenciando-se das demais instituições financeiras, o
BNB tem como missão atuar, na qualidade de instituição fi Trata-se de área predominantemente semiárida, conhecida como o “polígono das
secas”, que apresenta, ainda, baixos indicadores econômicos e sociais.
6
Recursos do BID.
5
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nanceira pública, como agente catalisador e promotor do desenvolvimento sustentável do Nordeste, integrando-o à dinâmica da economia nacional.
Em busca do cumprimento de sua missão, o BNB, por
intermédio de um conjunto de instrumentos diferenciados7,
executa uma política de desenvolvimento abrangente e ao
mesmo tempo ágil. Assim, associando recursos financeiros e
capacitação ao aproveitamento das potencialidades e oportunidades do setor produtivo regional, o BNB contribui para a
melhoria dos indicadores sociais e econômicos da Região.8

2. Programa Nacional de Agricultura Familiar - Pronaf B9
2.1. AgroAMIGO: antecedentes, definição, objetivos e estrutura
operacional
As experiências exitosas de microcrédito em alguns países latino-americanos e asiáticos, inclusive no Banco do Nordeste, por intermédio do CrediAmigo10 , mostraram que este
instrumento poderia ser adaptado para utilização no meio rural, para geração de ocupação e renda das camadas mais pobres e, consequentemente, para reduzir a pobreza, proporcionando bem-estar e qualidade de vida às famílias beneficiadas.
Foi com base nessas convicções que o BNB juntamente com
 A exemplo dos Agentes de Desenvolvimento e dos Assessores do CrediAMIGO –
Programa de microcrédito urbano –, e Assessores do AgroAMIGO – Programa de
microfinanças rurais.
8
 Contribui para a geração de empregos, ocupação e renda e, consequentemente,
para a redução da pobreza e para a superação do quadro de desigualdades do
Nordeste em relação ao Brasil e as suas regiões mais desenvolvidas.
9
Pronaf B com a metodologia AgroAMIGO.
10
 Um programa de microcrédito produtivo do Banco do Nordeste para as zonas
urbanas, que tem metodologia específica de seleção e acompanhamento dos créditos por assessores de crédito treinados, os quais atuam junto aos microempreendedores de espaços geográficos definidos.
7
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o MDA, dentre as várias estratégias destinadas a estimular a
ocupação da mão de obra e o aumento da renda no meio rural, para a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais,
adaptou e aplicou o modelo utilizado com sucesso nas áreas
urbanas ao meio rural, instituindo o AgroAMIGO - Programa
de Microcrédito Produtivo Rural11. Vislumbrava-se, portanto,
a possibilidade concreta de conciliar avanços significativos na
concessão de crédito e ampliação do programa, com melhoria
na qualidade do ativo.
O AgroAMIGO é um instrumento que tem metodologia
de crédito acompanhado e orientado para atuação junto ao
seu público-alvo, cujo segmento tem participação bastante expressiva na agricultura familiar.
O objetivo geral do programa12 é construir um padrão
de desenvolvimento sustentável com inclusão dos agricultores
familiares e suas famílias – inicialmente do Grupo B –, na área
de atuação do BNB, mediante a concessão de microcrédito às
atividades agropecuárias e não agropecuárias (turismo, artesanato rural, comércio e serviços rurais etc.) de forma sustentável, destinado ao aumento e à diversificação da produção, à
 O AgroAMIGO foi criado exatamente para operar com o público do Pronaf B,
ou seja, trata-se de uma estratégia diferenciada com orientação para continuar
expandindo o programa, em busca de mais segurança e qualidade. O supracitado programa atende aos agricultores familiares que explorem a agropecuária, a
pesca, o extrativismo, o artesanato; aos ribeirinhos, quilombolas e indígenas que
desenvolvam atividades produtivas no meio rural, que explorem até quatro módulos rurais e que tenham renda bruta anual de até R$ 6.000,00, cuja mão de obra
empregada seja familiar. Esse mesmo público conta também com um diferencial
importante nas condições de financiamento até R$ 2.000,00 – prazo de até 24
meses, com até 12 meses de carência; juros de 0,5% a.a e bônus de adimplência de
25% para as parcelas pagas em dia (principal + juros).
12
 São objetivos específicos: conceder crédito orientado e acompanhado aos agricultores familiares – atividades agropecuárias e não agropecuárias; promover
o aumento da renda e das ocupações no campo; ampliar a oferta de alimentos
às populações no campo e na cidade; agilizar o processo de crédito; expandir o
atendimento aos agricultores familiares, com redução de custos para os clientes;
proporcionar maior proximidade com os agricultores familiares e atendê-los nas
suas próprias comunidades, à luz das suas necessidades de serviços financeiros;
ofertar outros produtos de microfinanças aos clientes e contribuir para a inclusão
social das famílias assistidas.

11
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agregação de valor e comercialização dos produtos das unidades familiares, visando a melhoria dos níveis de renda e de
emprego e/ou ocupação da mão de obra.13
Nesse programa, o BNB, em parceria com o MDA e com
INEC, opera com o AgroAMIGO em 158 agências, contemplando atualmente 1.611 municípios, contando com 604 assessores de microcrédito rural treinados, vinculados ao INEC,
que atuam junto aos beneficiários.
Em consonância com as estratégias do BNB, o AgroAMIGO prevê, para 2010, a ampliação do volume financiado, bem
como da quantidade de clientes a serem atendidos pelo programa. Para atingir tal objetivo, entre as metas estabelecidas
está a ampliação da área de atuação do programa sob referência, para todos os municípios que disponham de público-alvo,
cerca de 1.900 municípios.

2.2. Metodologia do AgroAMIGO
O AgroAMIGO tem como premissas atuar focado no
atendimento personalizado ao cliente, com crédito orientado
e acompanhado, com atendimento ao produtor na sua própria comunidade, na diversificação da carteira – número de
parcelas e valores não padronizados, mas compatíveis com as
necessidade e possibilidades do cliente –, e no incentivo à pluriatividade, por meio do seguinte processo metodológico:
Abertura da área - Ação antecedente ao trabalho de
campo, que define os municípios com prioridade para atuação do programa, com base em aspectos quantitativos e qualitativos.
13

 O fortalecimento da agricultura familiar representa a possibilidade concreta de
manter jovens e suas respectivas famílias no campo, contribuindo decisivamente
para a redução do êxodo rural.
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Mapeamento do Mercado - Feito com base em visitas
aos municípios e localidades selecionadas, quando são mantidos contatos com lideranças e realizada a identificação do
público-alvo, com base nos indicadores socioeconômicos do
município escolhido. A formação de parcerias nessa etapa é
fundamental, o que é facilitado pelo fato do assessor de crédito já ter experiência na área e conhecimento dos atores locais.
Promoção de Palestras Informativas - Visam divulgar
o AgroAMIGO ao seu público, de modo a torná-lo um produto conhecido e gerar aceitação, além de permitir ampliar a
percepção da realidade socioeconômica dos clientes e de suas
próprias necessidades de crédito14.
Elaboração e Formalização de Proposta - Proposta
simplificada de crédito elaborada juntamente com o produtor,
compatível com a atividade financiada, com as características
do imóvel rural e com sua capacidade de geração de receitas,
para apreciação pelo comitê de crédito da Agência do BNB.
Aprovação da Proposta de Crédito - Aprovação pelo
comitê de crédito da agência, à luz das regras da política de
crédito do BNB: informações cadastrais do cliente, limite de
endividamento da família rural, viabilidade técnica e capacidade de pagamento.
Desembolso do Crédito - Feito conforme o cronograma
estabelecido para implantação do plano de negócio, onde o
assessor de crédito participa ativamente.15
 São realizadas com o auxílio de audiovisuais, quando são mostradas as condições
do Programa de crédito, as atividades financiadas, os documentos necessários
para a concessão do crédito, as obrigações e direitos dos beneficiários, a importância do retorno dos ativos ao Banco, sanções e penalidades pelo não cumprimento das obrigações financeira dos tomadores de crédito. Após as palestras, os
assessores de crédito realizam visitas prévias em parte dos empreendimentos daqueles que manifestarem interesse em formalizar negócio.
15
 Essa participação visa construir e fortalecer laços com o cliente, chamando-o à
atenção para as condições do crédito – datas de pagamentos, importância da correta aplicação dos créditos, dentre outros aspectos. Nessa etapa o cliente recebe
o carnê com as respectivas parcelas, cujos pagamentos podem ser efetuados em
qualquer banco, além de calendário com as datas de pagamento.
14

53

Cresol.indd 53

10/12/2010 10:21:42

Administração do Crédito - Feito por intermédio de
visitas periódicas de acompanhamento e verificação, acompanhamento grupal, participação em eventos locais que possibilitem uma maior proximidade com o cliente, dentre outras
ações que visem assegurar a adequada aplicação e o retorno
dos ativos.
Renovação do Crédito e Acesso a Novos Produtos Financeiros - Feito de forma gradativa, a partir do histórico do
cliente, inclusive com a oferta de novos produtos.
Educação Financeira - Processo conduzido pelo assessor de crédito, por intermédio do qual os beneficiários aprendem lidar com o Banco, são sensibilizados para a prática do
planejamento financeiro e da poupança, além de serem orientados sobre as melhores formas de alocação de recursos e de
como ter acesso a novas oportunidades de negócios e a novos
produtos e serviços.

2.3. Evolução e Resultados do AgroAMIGO
As aplicações passaram de R$ 21,0 milhões em 2005, para
R$ 443,1 milhões em 2009, representando um crescimento de
114,3% a.a. No período, o programa atendeu a milhares de famílias de agricultores familiares do Grupo B, por intermédio
da contratação de 818,4 mil operações, correspondente a um
volume de crédito de aproximadamente R$ 1,17 bilhão; em
valores constantes de dezembro de 2009 (Tabela 1).
No ano de 2009, foram contratadas no âmbito do Pronaf
B – AgroAMIGO, 286,2 mil operações, correspondentes à aplicação de R$ 443,1 milhões (Tabela 1).
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2009, representando um crescimento de 114,3% a.a. No período, o programa atendeu a milhares de famílias de agricultores familiares do Grupo B, por intermédio da contratação de 818,4
mil operações, correspondente a um volume de crédito de aproximadamente R$ 1,17 bilhão;
em valores constantes de dezembro de 2009. (Tabelas 1).
No ano de 2009, foram contratadas no âmbito do Pronaf B – AgroAMIGO, 286,2 mil
operações, correspondentes à aplicação de R$ 443,1 milhões.(Tabela 1).
Tabela 1

Tabela 1 – Quantidade de Operações e Valores Contratados (período 2005 a 2009)
AgroAMIGO

AgroAMIGO – Quantidade de Operações e Valores Contratados (período 2005 a 2009)
Valores em R$ 1,00
ANO
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL

Quantidade de Operações
18.088
138.442
192.736
182.947
286.175
818.388

Valores Contratados
17.453.083
150.550.682
259.514.208
253.343.523
443.137.439,34
1.123.998.935,34

Valores constantes
dez. 2009*

21.041.560
174.871.845
279.387.987
250.003.928
443.137.439
1.168.442.759

Fonte: BNB - Ambiente de Controle de Operações de Crédito.

Fonte: BNB - Ambiente de Controle de
Operações de Crédito.
*Valores atualizados para dez. 2009 pelo IGP-DI.
*Valores atualizados para dez. 2009 pelo IGP-DI.

No que tange à distribuição das operações contratadas no período 2005 a novembro
de 2009, dois aspectos chamam a atenção: i) a expressiva participação do segmento de pecuá-

No que tange à distribuição das operações contratadas
no período 2005 a novembro de 2009, dois aspectos chamam
pecuária apresente a maior participação, o que reflete de certa forma a afinidade cultural do
a atenção: i) a expressiva participação do segmento de pecuánordestino com a pecuária bovina, as operações e os respectivos valores contratados são disria; ii) a participação dos serviços em segundo lugar, com 93,7
tribuídos em um conjunto bastante diversificado de atividades (bovino de corte, bovino de
mil operações.16 Embora a pecuária apresente a maior particileite, ovinos, caprinos, aves, suínos etc.).17 Veja o gráfico a seguir.
pação, o que reflete de certa forma a afinidade cultural do nordestino com a pecuária bovina, as operações e os respectivos
De aproximadamente 769.271 operações contratadas no período de 2005 a nov. 09, 585.581 destinaram-se
valores contratados são distribuídos em um conjunto bastante
à pecuária, 93.719 aos serviços no meio rural, 72.084 à agricultura e 17.887 ao extrativismo. A participação
dos serviços
em segundo lugar,
observado no gráfico
1, reflete
do apoio àsde
atividades
diversificado
decomo
atividades
(bovino
dea importância
corte, bovino
leite,
não agrícolas no meio rural, no contexto da pluriatividade e da complementaridade das atividades, essencial
17
à redução
da sazonalidade
nas demandas
de mão
de obra.etc.). Veja o gráfico a seguir.
ovinos,
caprinos,
aves,
suínos
ria; ii) a participação dos serviços em segundo lugar, com 93,7 mil operações.16 Embora a

16

17

Mesmo observando-se a distribuição das operações de pecuária em várias atividades, a diversificação é
importante e constitui objeto de permanente esforço da instituição financiadora.

 De aproximadamente 769.271 operações contratadas no período de 2005 a nov.
09, 585.581 destinaram-se à pecuária, 93.719 aos serviços no meio rural, 72.084
à agricultura e 17.887 ao extrativismo. A participação dos serviços em segundo
lugar, como observado no gráfico 1, reflete a importância do apoio às atividades
não agrícolas no meio rural, no contexto da pluriatividade e da complementaridade das atividades, essencial à redução da sazonalidade nas demandas de mão
de obra.
17
 Mesmo observando-se a distribuição das operações de pecuária em várias atividades, a diversificação é importante e constitui objeto de permanente esforço da
instituição financiadora.
16
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Gráfico 1
Distribuição das operações contratadas no AgroAMIGO por segmento (período
2005 a nov. 09

O AgroAMIGO prevê um trabalho de concessão de crédito gradual e sequencial, de acordo com as necessidades do
empreendimento. O gráfico 2 espelha a aplicação e os resultados dessa estratégia, apresentando crescimento gradual dos
valores médios das contratações.
Gráfico 2
Valores médios das operações contratadas no âmbito do AgroAMIGO (período
2005 a 2009)
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Dentro do contexto de redução das desigualdades, o
programa tem como um dos seus objetivos o apoio à mulher
no meio rural. Assim, conforme se pode observar, 46% dos
contratos do período foram realizados com mulheres, o que
espelha um relativo equilíbrio na distribuição dos recursos
por gênero.
Gráfico 3
Distribuição das Contratações do Pronaf B – AgroAMIGO por Gênero

No que tange à qualidade do ativo, tem sido constatado sensível melhora, ano após ano, em função dos aprimoramentos do programa e do efetivo gerenciamento18 . Quando
considerados os saldos em atraso, em relação ao acumulado
dos valores contratados, verifica-se uma melhora bem mais
expressiva na adimplência, fechando em novembro de 2009
uma inadimplência acumulada de apenas 1,89%19.
São possíveis impactos do programa: a redução da dependência de alimentos básicos de outras regiões ou de importações; o aumento da produção e a melhoria da segurança
 Adimplência de 95,15%, em 2007; 95,31%, em 2008; e 95,83%, até novembro de
2009, apurada em função dos valores em atraso e dos saldos líquidos das operações.
19
Trata-se de dado gerencial provisório, portanto ainda sujeito a ajustes.
18
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alimentar das famílias beneficiadas; a ampliação das ocupações no meio rural; a melhoria na renda das famílias e comunidades beneficiadas e uma relação custo-benefício positiva20 .

2.4. Diferenciais do Programa
O AgroAMIGO é um programa de microcrédito produtivo rural, lançado em 2005 pelo Banco do Nordeste para atuar
junto ao público do Pronaf Grupo B, após experiência piloto
realizada no Piauí, em 2004.
Inspirada no modelo do Crediamigo, o programa conta
com metodologia própria adaptada às condições do meio rural, que propicia atendimento personalizado aos seus clientes,
com orientação e acompanhamento do crédito em todo o ciclo do negócio, que se traduz em melhores resultados para o
programa e seus beneficiários.
A parceria com o MDA e o Instituto Nordeste e Cidadania (INEC) confere dois importantes diferenciais ao AgroAMIGO: primeiro, por ser o órgão em nível nacional que tem a
missão de atender a esse público e que dispõe de instrumentos
de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural
sustentável que complementam as ações do programa; segundo, por permitir um plano de execução abrangente, contínuo,
ágil e de baixo custo.
Outro diferencial importante do AgroAMIGO diz respeito ao processo de educação financeira aos seus beneficiários.
Durante todo o processo, conduzido pelos assessores de crédito, os beneficiários exercitam suas capacidades de endividamento, aprendem a lidar com o banco, a fazer controles e
planejamento financeiros, a importância de poupar, as melho20

 Mais informações sobre o Pronaf AgroAMIGO em MACIEL (2009) e SOUSA
(2009), referências bibliográficas do capítulo.
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res formas de alocação dos recursos, como ter acesso a novas
oportunidades de negócios e a novos produtos e serviços.

Considerações finais
Os resultados, até então, do AgroAMIGO, revelam a importância e a eficácia dessa estratégia diferenciada de concessão de crédito para os agricultores familiares do Brasil, particularmente do Nordeste.
O conjunto de ações diferenciadas no âmbito do modelo
desenvolvido e implantado pelo BNB, destacando-se a metodologia específica empreendida pelos assessores de crédito,
que atuam junto aos clientes em todo o ciclo do processo, associado às parcerias institucionais com o MDA e INEC, têm
permitido grandes avanços em termos de aprimoramento e
expansão do programa.
A avaliação do programa, até o momento, revela impactos positivos ao meio e uma relação custo-benefício favorável,
o que indica a necessidade de sua continuidade e expansão.
Integrá-lo a outras políticas públicas do Governo Federal
é um ponto essencial para que os resultados sejam cada vez
mais positivos.
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ANEXO A
Premissas Básicas do Programa
São premissas básicas do Agroamigo:
CRÉDITO ORIENTADO e ACOMPANHADO: os
créditos concedidos recebem acompanhamento e orientação
permanente de um profissional especializado, Assessor de
Crédito, o que confere mais segurança ao desenvolvimento
das atividades financiadas (um diferencial dos outros programas);
ACESSIBILIDADE: possível atuar nos lugares mais longínquos junto ao público alvo, por intermédio do assessor de
crédito;
CAPILARIDADE: o Agroamigo está presente em toda
Região Nordeste, Norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, atendendo a 1.611 municípios, com perspectivas de
ampliação;
SUSTENTABILIDADE DO CRÉDITO: um dos programas de maior adimplência;
ADMINISTRAÇÃO: Calcada em controles rígidos de
custos, inadimplência e produtividade, inclusive no que tange
ao acompanhamento dos assessores de crédito21.
O assessor de microcrédito rural é um profissional de
nível médio com qualificação em extensão rural, preferencialmente técnicos agrícolas, técnicos em agropecuária e assemelhados, vinculados ao INEC, que tem parceria com o BNB.
Além de ser um profissional com essas qualificações, o assessor deve demonstrar habilidade para promover e facilitar processos, preferencialmente deve pertencer a comunidade local
 Os assessores são vinculados ao Instituto Nordeste e Cidadania, uma OSCIP –
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -, que tem parceria com
o Banco. Essa estratégia foi utilizada com o objetivo de permitir a execução do
Programa com abrangência necessária a custos compatíveis, de modo a conferir
agilidade e flexibilidade ao processo. O controle da qualidade e do desempenho
dos assessores de crédito constitui elemento fundamental para garantir o sucesso
desse Programa.

21
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e com vivência na zona rural, com vistas a facilitar o diálogo
e compreensão dos processos produtivos, permitir a fluidez
nos trabalhos de campo e gerar co-responsabilidade com os
agricultores familiares.
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ANEXO B

Principais atribuições do Assessor do AgroAMIGO
Atuar como agente de microcrédito rural, junto às comunidades rurais;
Mapear e conhecer os agricultores familiares do Grupo B
do Pronaf de sua jurisdição;
Promover e divulgar o Agroamigo, por intermédio de
palestras e informativos;
Realizar visitas prévias ao financiamento;
Realizar visitas após a concessão do financiamento para
comprovar a aplicação dos recursos e para a orientação ao
agricultor;
Conduzir e orientar a elaboração de propostas simplificadas de crédito da área rural;
Conduzir e orientar o estudo de viabilidade econômica
de pequenos empreendimentos agropecuários;
Realizar levantamento de dados cadastrais de clientes
Utilizar planilhas específicas para elaboração das propostas simplificadas de crédito;
Manter a carteira de crédito com boa performance,
mantendo forte proximidade com o cliente;
Acompanhar o crédito.
Em suma, o Agroamigo utiliza metodologia própria
desenvolvida pelo Banco do Nordeste, na qual os assessores
de crédito executam as atividades de orientação, acompanhamento e concessão do crédito, envolvendo o cadastro de
clientes, elaboração de propostas simplificadas de crédito,
acompanhamento e renovação do crédito. As atividades de
deferimento, cadastramento, desembolsam e recebimentos
são de competência das agências, sendo que o deferimento é
feito por um colegiado.
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O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
E O BANCO DO BRASIL
O agronegócio é um dos principais setores da economia
brasileira, tendo fundamental importância para o desenvolvimento do país. A agropecuária brasileira responde por 26,5%
do PIB, 42,5% das exportações e 33% dos empregos, contribuindo substancialmente para o superavit da balança comercial brasileira.
O Banco do Brasil, no seu papel de agente de políticas
públicas, representa um elo entre o governo e o produtor rural. Pioneiro na assistência creditícia ao setor, atua historicamente como o maior financiador do agronegócio brasileiro,
em todos os segmentos e etapas da cadeia produtiva, do pequeno produtor às grandes empresas agroindustriais.
Com cerca de 60% de participação no crédito agropecuário do país, e de 70% dos valores aplicados no Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, o Banco amplia a cada Plano Safra sua atuação no apoio
à agricultura familiar, à agricultura empresarial e ao cooperativismo, contribuindo de forma expressiva para o suprimento
da demanda de crédito do segmento.
O crédito rural financia o custeio da produção e da comercialização de produtos agropecuários, e estimula os investimentos rurais, incluindo armazenamento, beneficiamento e
industrialização dos produtos agrícolas, e incentiva, ainda, a
introdução de métodos inovadores no sistema de produção.
Participando na construção das alternativas que conferem e mantém, de forma sustentável, a eficiência e a compe65
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titividade do agronegócio brasileiro, o Banco desenvolve um
amplo portfólio de serviços específicos para atendimento às
demandas dos diversos agentes. Atualmente, o BB tem mais
de dois milhões de clientes que atuam na cadeia do agronegócio, envolvendo agricultores familiares, produtores rurais,
empresas de pequeno a grande porte, agroindústrias e cooperativas de produção agropecuária e de crédito rural.
O Banco do Brasil assinou, em 2009, um protocolo de
intenções com a Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), de forma a referendar as ações de parceria e de relacionamento negocial entre as duas entidades na divulgação de
produtos e serviços para o segmento e no desenvolvimento
do mercado cooperativista no país, além de disseminar e incentivar a utilização dos contratos e estratégias de proteção de
preços agropecuários e de moedas junto ao público cooperativista.
O BB tem estimulado a utilização de mitigadores de riscos – seguro de preços e seguro agrícola pelos produtores. Na
contratação do seguro agrícola, o Banco vem ampliando, a
cada safra, as áreas de coberturas nos estados e de culturas
abrangidas, conjugando o financiamento à adoção de mecanismos de proteção.
A partir da safra 2009/2010, os produtores rurais do
segmento empresarial que operam com o Banco do Brasil
passaram a ter a opção de contratar a proteção contra queda
acentuada de preços por meio de opções de venda. Nesse novo
modelo de oferta privada de proteção de preço, o BB lança
no mercado opções de venda a custos acessíveis, de modo a
garantir o preço de suporte ao produtor na época da colheita,
com prêmio compatível com os custos de produção. Os procedimentos de contratação foram simplificados com o desenvolvimento de um sistema automatizado que permite facilidade e
agilidade no atendimento aos produtores.
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O Banco do Brasil e a relação com o Cooperativismo de
Crédito Rural
O cooperativismo é reconhecidamente uma das formas mais apropriadas de organização da sociedade e tem-se
mostrado um instrumento eficaz para melhorar e organizar
os diversos arranjos produtivos, disponibilizar informação e
difusão tecnológica, além de fortalecer vínculos com seus cooperados.
Fundamenta-se no conceito de economia social e se propõe a obter um desempenho econômico eficiente, por meio da
produção e disponibilização de bens e serviços de qualidade
destinados aos seus cooperados e clientes.
O modelo cooperativista é uma alternativa para o crescimento econômico, e alicerce organizacional para muitos
segmentos de mercado, principalmente para países em desenvolvimento.
No Brasil, o cooperativismo está amplamente disseminado, em seus diversos segmentos, em todo o território nacional, e tem consolidado cada vez mais sua participação na
economia brasileira. No país, estimam-se em 25 milhões de
brasileiros envolvidos em cooperativas, conforme estudo da
Organização das Cooperativas Brasileiras. Até 2008, os 13 ramos de atividades cooperativas atingiram o patamar de 6% de
participação no Produto Interno Bruto (PIB), correspondendo ao montante de R$ 126,6 bilhões.
O Banco do Brasil, como maior instituição financeira do
país e principal agente financeiro do agronegócio brasileiro,
dispõe de estruturas específicas para atender às cooperativas
de produção agropecuária e crédito rural de maneira diferenciada.
O Banco identificou, recentemente, as macrotendências
mais importantes no segmento financeiro que afetam o mercado cooperativista, entre elas, destacam-se: maior necessida67
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de de harmonizar interesses e estabelecer estratégias de intercooperação; aumento dos debates quanto às questões legais e
tributárias que envolvem o sistema cooperativista; apoio governamental ao setor, como forma de facilitar a competição
bancária e permitir o acesso ao crédito das micro e pequenas
empresas e população de menor renda; crescimento dos movimentos no sentido da organização e profissionalização do
segmento cooperativista no Brasil; preocupação com a comunidade e a responsabilidade social.
Entre as ações voltadas para estimular o desenvolvimento socioeconômico nas diversas regiões do país, o Banco, em
conjunto com as cooperativas de crédito, tem incentivado e
apoiado projetos empreendedores nas formas associativista e
cooperativista, promovendo a criação ou manutenção de postos de trabalho e a geração de renda, além de contribuir para a
permanência do produtor rural no campo.
Em relação ao cooperativismo, essas ações têm-se refletido em mudanças no comportamento do produtor rural, principalmente no que se refere à busca de competitividade em
um ambiente cada vez mais globalizado, profissionalizando
sua gestão, ampliando a utilização de recursos tecnológicos e
aumentando sua produtividade e a busca de eficiência.
No intuito de estreitar o relacionamento com o segmento, e atender integralmente suas demandas, o Banco disponibiliza produtos, serviços e promove parcerias.
Desde 1999, o Banco do Brasil desenvolve ações visando
disponibilizar acesso ao crédito para custeio e investimento a
um maior número de produtores rurais, por meio dos convênios com cooperativas de crédito rural, mediante a sistemática
de repasse e, para a agricultura familiar, mediante convênios
para contratação de operações do Pronaf com o uso dos aplicativos Canal Facilitador do Crédito (CFC) e Cadastro Massificado Rural (CMR) – programas desenvolvidos e disponibilizados às cooperativas pelo BB.
68

Cresol.indd 68

10/12/2010 10:21:43

Tais convênios têm propiciado aos produtores rurais
cooperados acesso ao crédito no ambiente das cooperativas,
valorizando o papel da cooperativa como canal alternativo e
ampliando a capacidade de atendimento ao produtor familiar,
especialmente nas localidades não atendidas pelos bancos.
No processo de crédito, as cooperativas singulares prestam os seguintes serviços: identificação dos mutuários para
contratação das operações, acolhimento de propostas, pré-análise cadastral, pré-estudo das operações, confecção dos
títulos de crédito, conferência de assinaturas, organização dos
dossiês das operações a serem entregues ao Banco, acompanhamento e fiscalização das operações.
Entre os objetivos desse modelo de negócio, destacam-se: o fortalecimento do relacionamento com cooperativas
de crédito rural; ampliação da capacidade de atendimento ao
agricultor familiar, especialmente nas localidades não atendidas pelo Banco.
As premissas de negócios que estabelecem a parceria
entre o Banco e as cooperativas partem da convergência de
interesses que há entre as instituições. Assim, de acordo com a
estratégia definida pelo Banco do Brasil particularmente para
esse segmento, a formalização das parcerias e alianças entre as
partes tem alavancado um crescente volume de negócios, com
crescimento real e sustentável.
O Banco do Brasil sempre dedicou especial atenção aos
negócios com as cooperativas, oferecendo apoio creditício nos
momentos adequados e buscando soluções inovadoras para
um atendimento ágil e desburocratizado.
Iniciativas como essa contribuem para que sejam atingidas as metas do Governo Federal, tanto na aplicação de recursos do crédito rural familiar como no desenvolvimento das
localidades mais distantes do país, reduzindo o êxodo rural e
permitindo a inclusão social.
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Agricultura familiar no Brasil
A agricultura familiar é um importante segmento do
agronegócio do País, sendo grande geradora de empregos no
campo e responsável pela maior parte da produção que abastece o mercado interno, contribuindo com cerca de 70% dos
alimentos consumidos nos lares brasileiros, conforme dados
do Censo Agropecuário de 2006.
Segundo o Censo, os agricultores familiares respondem
por cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, desempenhando papel crucial na economia de um grande número de municípios, o que a torna indispensável para o desenvolvimento do Brasil.
Entretanto, por várias décadas, essa parcela de agricultores ficou alijada do processo de crédito, cujas concessões
privilegiavam as transações de maior volume e menor custo
administrativo, gerando distorções regionais, ampliando a diferença de renda entre as regiões e os próprios agricultores.
A precariedade do crédito foi agravada ainda mais em
1986, com o fim da Conta Movimento, principal fonte de recursos do crédito rural à época, o que ocasionou uma drástica
redução no volume desses recursos a serem disponibilizados
pelo Banco.
A redução da oferta combinada com uma crescente demanda por créditos, gerada, principalmente, pela abertura
de novas fronteiras agrícolas nos estados de Rondônia, Mato
Grosso, Tocantins, entre outros, propiciaram a criação dos
Fundos Constitucionais de Financiamento para as regiões
Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Mesmo assim, os agricultores familiares continuaram disputando com os demais produtores, sem nenhuma diferenciação, os escassos recursos.
Diante desse contexto, o Governo Federal decidiu estabelecer uma política voltada ao fortalecimento da agricultura
familiar, com o intuito de promover o desenvolvimento sus70
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tentável, o aumento da capacidade produtiva, a elevação da
renda e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida
desses agricultores.
Para isso, o Conselho Monetário Nacional aprovou, por
meio da Resolução Bacen nº. 2.101, de 28 de agosto de 1994,
o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (Provape), dando condições especiais para o financiamento das
despesas de custeio da safra verão 1994/1995.
Sendo assim, o Provape serviu de base para a criação, em
1995, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), criado por meio da Resolução CMN/
Bacen nº. 2.191, de 24 de agosto de 1995, e que estabeleceu
uma linha de crédito especial destinada ao custeio e investimento das atividades desenvolvidas pelos agricultores familiares, consolidando assim uma política de crédito específica
para o segmento.

A agricultura familiar no Banco do Brasil
Reconhecendo o seu valor e importância para toda a sociedade brasileira, e atendendo ao compromisso de promover
políticas públicas de geração de trabalho, renda e promoção
da qualidade de vida no campo, o Banco do Brasil, principal
agente financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, desde a sua criação, desenvolveu
sistemas e tecnologias exclusivas, dentro do que há de mais
moderno em tecnologia bancária, para a operacionalização
do Pronaf, buscando oferecer mecanismos que facilitassem e
agilizassem o acesso dos produtores ao crédito.
Um exemplo dessas tecnologias é o cartão Pronaf que,
isento de qualquer tarifa, permite o saque nos Terminais de
Autoatendimento BB e o pagamento direto dos bens às empresas agropecuárias. Outro exemplo é o sistema Canal Fa71
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cilitador de Crédito (CFC), que possibilita a contratação de
operações por meio de entidades parceiras do agricultor e do
Banco, tais como cooperativas, sindicatos, empresas de assistência técnica e extensão rural, entre outros, conferindo maior
agilidade, comodidade e abrangência na disponibilização do
crédito.
No Banco do Brasil, é possível contratar todas as linhas
de crédito de custeio e investimento no âmbito do Pronaf, inclusive aquelas destinadas a programas especiais do governo,
como o Pronaf Semiárido, o Pronaf Jovem, o Pronaf Mulher, o
Pronaf Mais Alimentos, e as linhas voltadas para a adequação
ambiental das propriedades, produção agroecológica e implantação de tecnologias de energia renovável, como o Pronaf
Florestal, o Pronaf Agroecologia e o Pronaf Eco.
O BB também oferece ao agricultor familiar mecanismos
de proteção que visam mitigar os riscos próprios da atividade
rural e salvaguardar o crédito. São três tipos de seguro: o Proagro Mais, um seguro de produção que cobre eventos climáticos naturais, doenças fúngicas ou pragas sem método difundido de combate, controle ou prevenção, e que ainda garante
uma renda mínima ao produtor; o Programa de Garantia de
Preços (PGPAF), um seguro de preço que garante o valor de
comercialização apurado pela Conab, cobrindo a diferença
quando o preço praticado pelo mercado estiver mais baixo; e o
Seguro de Vida Agricultura Familiar, que garante aos herdeiros a quitação ou amortização de dívidas assumidas, em caso
de morte natural ou acidental do segurado, e ainda oferece
uma indenização extra.
Além de atuar na garantia da qualidade do crédito, o
Banco busca, também, conhecer os anseios dos agricultores
familiares e atender melhor às necessidades desse segmento.
Para tanto, realiza, periodicamente, os Fóruns BB da Agricultura Familiar, junto com o Ministério do Desenvolvimento
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Agrário (MDA) e demais entidades envolvidas com a Agricultura Familiar.
Além desses Fóruns, em 2008, o Banco realizou, em
conjunto com mais de 140 entidades parceiras, seis encontros regionais para discutir questões relativas à importância
da aplicação de novas práticas e tecnologias da boa gestão, a
fim de proporcionar êxito e sustentabilidade aos negócios da
agricultura familiar.
A partir das sugestões coletadas nesses eventos, o Banco
tem aprimorado sua atuação. Um exemplo disso foi a disponibilização, na página do Agricultor Familiar no portal do BB
na Internet, de textos divulgando tecnologias de produção,
técnicas de gestão e comercialização, em parceria com algumas entidades. Outro exemplo, o aprimoramento da Cartilha
da Agricultura Familiar, publicação que o Banco disponibiliza
a cada safra, em versão impressa e digital, visando manter o
agricultor informado sobre as questões relevantes do Programa. As informações da cartilha também podem ser acessadas
na Internet (http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/agro/
dwn/WorkshopAF.pdf) na página do Agricultor Familiar.
Os números da Agricultura Familiar no BB:
• Cerca de 1 milhão de operações em cada safra.
• 94% das operações com risco do BB – safra 2008/2009.
• 78% dos recursos disponíveis são próprios – safra
2009/2010.
• 2.856 agências operando com o Pronaf.
• 79% dos créditos são de valor inferior a R$ 10 mil.
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UNA EXPERIENCIA DE
MICROFINANZAS RURALES
EN URUGUAY
Ing. Agr. Gregorio Martirena
Ing. Agr. Jacqueline Gómez
Prof. José Pedro Lopardo

Algunas características socioeconómicas del país
PBI y Finanzas
El PBI de Uruguay ha sufrido grandes variaciones en la
última década, pasando de 300 millones de pesos en 1998 a
250, en 2002, y de nuevo a más de 300, en 2007 (último año
con estadística consolidada). Y según todos los datos primarios, siguió creciendo en 2008, hasta sobrepasar largamente el
nivel de 1998.1
Dentro de ese PBI, las actividades financieras, inmobiliarias y de servicios a las empresas (que se presentan como un
único ítem de las cuentas nacionales) ocupan un papel destacado si se las compara con los dos sectores productivos por
excelencia, industria manufacturera y agropecuaria (Cuadro I
y gráfico 1), aún cuando hayan venido perdiendo importancia
en los años de las post-crisis del 2002.
1 Se trata de miles de pesos de 1983, cuyo tipo con el US$ era de 0.035 $ actuales
por US$; pero esto es apenas anecdótico, los 345 millones de aquellos pesos producidos en 2007 significaron 23.000 millones de US$.
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Durante 3 décadas a partir del fin de la dictadura, el país
había acentuado su perfil de “plaza financiera”, un eufemismo
para designar actividades de refugio de capitales externos –
especialmente argentinos y en menor cantidad brasileños – y
la “off shore” por la que a su vez salían, en particular dineros
de residentes, a colocarse en el exterior.
De dónde, la actividad financiera si bien engrosó el producto interno bruto, no estuvo mayormente vinculada – al
menos su sector privado (totalmente extranjero), mayoritario
– con las producciones nacionales que al final del período se
mostraron dinámicas, mientras aquella perdía fuerza y sólo
probablemente pudo cumplir un papel relevante en el comercio exterior, especialmente en la financiación de importaciones.
Dentro de las características socioeconómicas del país
que más interesarían como marco de una experiencia de mi76
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crofinanzas rurales están la distribución poblacional rural/urbana, la densidad de aquella, la distribución del ingreso entre zonas rurales y el total del país y los niveles de pobreza asociados.
Se cuenta con información con distintos grados de actualidad sobre todas esas variables.
Distribución demográfica
3.334.052 Total
3.127.318 Urbana
206.734 Rural
INE: Uruguay en Cifras 2009.
La población urbana en esta versión del INE parece incluir a los poblados menores de 5.000 habitantes.

Densidad demográfica rural
Un primer problema; las 206.734 personas que habitan el
ámbito rural se distribuyen en 160.000 kms2 aproximadamente, lo que arroja una densidad de 1.29 habitante por unidad
de superficie, que para la población dispersa es en realidad
menos de la mitad.
A estos pobladores no llega ninguna oferta de crédito comercial, ni privado ni público, sencillamente porque es muy
costoso en términos de transferencias.

Distribución etárea
Tampoco es un “gran negocio”; se trata de una población
envejecida como la de todo el Uruguay, pero que de cualquier
manera conserva probablemente un 30 % de menores (no se
77
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encontraron estudios específicos) similar a la media nacional,
por lo que, para un volumen de clientes potenciales escaso (menor a 150.000 personas) incurrir en importantes costos fijos es
poco estimulante para cualquier tipo de empresa financiera.
			El Uruguay
3,241,003
242,582
268,951
264,073
257,955
32		

Total
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
% Menores
INE, Censo 2004.

Distribución geográfica del Ingreso y pobreza rural
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Las estimaciones indican que la pobreza rural aumenta entre el
año 1999 y el año 2007 pasando del 17.8% al 26% del total de las
personas que habita en estos espacios. Este aumento se da tanto
en las zonas urbanas menores, como en el área rural dispersa; sin
embargo los indicadores de pobreza son sensiblemente mayores
en las primeras. Estas observaciones se mantienen si en lugar de
observar la incidencia de la pobreza, nos remitimos a los otros
indicadores, es decir la brecha y severidad.2
La constatación de que el acelerado crecimiento económico de los
últimos años no ha logrado reducir la pobreza a los niveles previos a la crisis, avala la hipótesis de que la profunda fase recesiva
que atravesó la economía entre 1999 y 2002 afectó la capacidad
de generación de ingresos de ciertos hogares pobres de manera
permanente.3

La tabla de ingresos per cápita desde 2007 no permite
tampoco una proyección optimista si se mide con relación a la
evolución del total del país. Los ingresos rurales se mantienen
estables en términos relativos o con una leve tendencia a la
baja.
Al tiempo que esos resultados constituyen un desafío
para cualquier gobierno que pretenda un desarrollo rural con
justicia socioeconómica, son también otra dificultad para instalar herramientas cuyo éxito depende, en gran parte, de la
capacidad de repago de los destinatarios de las mismas, esos
pobres para los que ninguna otra alternativa de crédito está a
su alcance.
Naturalmente, los instrumentos financieros por sí solos
no sacarán de la pobreza a los habitantes del campo de menores ingresos y con necesidades básicas insatisfechas, pero
combinados con otras palancas de desarrollo, tales como la
dotación de mayores cantidades de recursos naturales, extensión tecnológica, apoyo a la organización, capacitación y acceso a los servicios, si puede constituirse en útil complemento.
2 PAOLINO, Carlos (coord.); PERERA, Marcelo.Estudio Sobre Pobreza Rural en
Uruguay. FIDA. Septiembre 2008, inédito.
3 Ibid.
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Esa es la hipótesis con que Uruguay Rural, un programa
del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) de
este país, dirigido al combate de las causas de la pobreza en el
agro, ha intentado utilizar varias herramientas financieras, de
las que en este artículo se pretenderá describir una: el Microcrédito Rural.

El Microcrédito Rural
El microcrédito es una herramienta financiera descentralizada, ya que la decisión del otorgamiento de los créditos
es realizada por un Comité de Crédito Local (CCL), conformado por vecinos, es una herramienta donde se ha intentado
volver a darle valor a la palabra, porque una de las limitantes
de la población con la que se trabaja, es el no acceso al crédito
formal por la carencia de garantías, entre otras cosas, siendo la
palabra la única que les queda.
Es por esto que para poder acceder al microcrédito, el solicitante sólo precisa tener el documento de identidad vigente
y el aval del CCL, o sea la confianza de sus vecinos de que va
a cumplir con la comunidad devolviendo el dinero que se le
presta.
El Microcrédito Rural del MGAP cuenta con dos líneas,
una de libre disponibilidad y otra productiva, teniendo ambas
como límite de devolución un año, con pagos mensuales.
La de libre disponibilidad puede ser utilizada para cualquier tipo de necesidades que tenga la persona, siendo las más
comunes: arreglos de dentaduras, adquisición de lentes, compra de colchones y ropas para los hijos. Este crédito tiene un
tope de $ 3.000, en la primer oportunidad, $ 4.500, en la segunda, y $ 7.000, a partir de la tercera vez que accede el crédito.
La línea productiva es para financiar emprendimientos,
tanto rurales como urbanos, usándose para agrandar los pro80
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yectos productivos como para mejorar las condiciones laborales en el caso de asalariados. Este crédito tiene como máximo
para una primer oportunidad, $ 12.000, para una segunda, $
18.000, y a partir de la tercera vez, $ 24,000. Esta línea a diferencia del de libre disponibilidad no necesariamente tiene que
realizar pagos de amortización mensuales, sino que se busca
que acompañe al ciclo de la producción que se está financiando, pero de cualquier manera los intereses si deben ser pagados mensualmente.

Instalación de la Herramienta
La forma de instalación de la herramienta se da en base a
definiciones de la Mesa de Desarrollo Rural de la zona (mesa
organizada por el MGAP, donde participan las organizaciones rurales representativas de la localidad), o por la demanda
de beneficiarios de otras herramientas del Proyecto Uruguay
Rural.
Una vez constatada la demanda, se realizan charlas informativas a las comunidades donde se desarrollará la herramienta, explicándoles el funcionamiento de la misma y las
responsabilidades a asumir como comunidad si es que se decide implementarla.
La exigencia desde el MGAP para el desarrollo del Microcrédito, es que la comunidad forme un CCL con personas
referentes de la zona y con un importante conocimiento de los
habitantes de la misma, estas personas son la base de la herramienta y su trabajo es honorario.
Una vez conformados varios CCL en la región, se procede a realizar un llamado para la contratación de un Analista de
Microcrédito para que trabaje con todos esos CCL y los que se
puedan conformar en el futuro en la misma.
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Acceso al crédito
Para poder acceder al crédito el beneficiario comunica a
algún integrante del CCL su interés. Dicho integrante se lo comunica al analista, para que cuando éste concurra a la reunión
mensual de evaluación de solicitudes por parte del CCL, previamente llene los formularios y evalúe las solicitudes realizadas.
El analista se entrevista con el beneficiario, llena el formulario de solicitud y analiza junto con el solicitante el uso
que se le piensa dar al crédito, la pertinencia del emprendimiento si corresponde y la capacidad de repago que tiene, a
partir de los datos relevados el analista le debe presentar su
opinión al CCL sobre las solicitudes, a lo cual el CCL en base
al conocimiento que tiene de los solicitantes y de la información que pueda conseguir sobre el cumplimiento de las personas en la zona, les aprobará o no las solicitudes.

Seguimiento
Una vez aprobada una solicitud se envía la misma a las
oficinas centrales del Proyecto Uruguay Rural y a las de FUNDASOL, ONG especializada en microfinanzas, que apoya la
gestión, donde se realiza consulta al Clearing de informes
(base de datos de deudores a nivel nacional), y se aprueba la
liberación de fondos. Es de destacar que jamás una solicitud
negada por el CCL puede ser aprobada a nivel central. Por
otro lado en el caso de que una solicitud que fue aprobada por
un CCL aparezca en el Clearing de informes, esta información
es devuelta al CCL para que evalúe si mantiene la aprobación
de la misma.
La cobranza de los créditos la realiza el analista, concurriendo a las localidades todos los meses, evitando que los
usuarios de la herramienta deban realizar gastos de traslado
para poder cumplir con la misma.
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En estas oportunidades es que el analista va realizando
un seguimiento de si el dinero fue efectivamente utilizado
para lo que se solicitó o si fue usado para otra cosa. Esto se
suma al control social realizado por los integrantes del CCL,
que por su proximidad con los usuarios pueden estar más informados no sólo de si el dinero fue usado efectivamente
para lo solicitado, sino en que trayecto se encuentra el deudor
respecto a su capacidad de reembolso.

Desarrollo y perspectivas
Hoy en día el microcrédito se encuentra desarrollado
en 14 regiones del Uruguay, donde se han priorizado las de
mayor pobreza del país, en el mapa siguiente los tonos más
fuertes. Los CCL se muestran en verde. Y ese desarrollo se ha
conseguido en 6 años con una progresión muy fuerte como se
puede observar en el gráfico siguiente.
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Al 31-07-09 se contaba con una cartera de $ 21.873.606,
y 2.755 créditos activos con el 12% de atrasos mayores a 30
días, en promedio, y los mejores índices de cumplimiento en
los territorios en donde el control social es mayor, destacándose las poblaciones en que se realizan asambleas periódicas
de usuarios y se le da a la comunidad la información de la
herramienta y de las problemáticas existentes, permitiéndole
buscar alternativas para mantener el crédito protegido.
El Proyecto Uruguay Rural, del que depende el Microcrédito, está buscando realizar ajustes en las diferentes carteras, como forma de darles sustentabilidad con el mínimo de
subsidios, previéndose que una vez finalizado el Proyecto se
mantenga dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural
del MGAP, creada por ley en el 2005 y puesta en funcionamiento en el 2008.
Por otra parte, en aquellas regiones en que los indicadores son mejores y se mantienen a lo largo del tiempo, es intención de Uruguay Rural promover la organización cooperativa
de sus beneficiarios, para que, al principio en cogestión pero
con perspectiva de autonomía completa, se encarguen de los
fondos que actualmente están en sus territorios, más otros que
la administración pueda proveer y muy especialmente de los
que ya han comenzado a constituir como ahorro propio para
asegurarse contra eventuales pérdidas de capital.
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A FORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE
FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO
Cledir Assisio Magri1

1. Considerações iniciais
Em todas as organizações sociais, o processo de formação apresenta-se como importante instrumento na busca
de qualificar as intervenções desenvolvidas pelas entidades.
A formação desenvolvida com uma metodologia adequada
permite ampliar e melhorar processos organizacionais. Acredita-se que toda organização necessite formar e capacitar os
membros que a compõe, caso contrário, incorrerá em isolar e/
ou fragmentar suas ações, podendo perder o foco de atuação
pela estagnação no tema do conhecimento por parte dos seus
membros.
A partir desta afirmação é que desenvolveremos, na reflexão que segue, um conjunto de aspectos referentes à necessidade e importância da formação para o fomento do cooperativismo, enfatizando o fortalecimento do Sistema Cresol
SC/RS. Pretendemos apontar um conjunto de avanços impor1 Mestre em Educação pela Universidade de Passo Fundo (UPF); pós-graduado
em Gestão em Desenvolvimento Rural e Cooperativismo de Crédito Solidário
(IMED); pós-graduando em Direitos Humanos pelo Instituto Superior de
Filosofia Berthier (IFIBE); graduado em Filosofia pelo IFIBE; educador popular e
assessor pedagógico do Cresol Base Noroeste. Bolsista da CAPES no Programa de
Pós-Graduação e Mestrado em Educação na Universidade de Passo Fundo (UPF),
sob orientação do Dr. Eldon Henrique Muhl. E-mail: <cledir@cresolcentral.com.br>.
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tantes dentro das cooperativas, na medida em que aconteçam
processos formativos com os sujeitos envolvidos.
Na primeira parte do texto, faremos uma apresentação
do histórico do Sistema Cresol SC/RS visando compreender
sua missão e estrutura. Na segunda, traremos para o debate alguns aspectos do construto teórico de Freire, principalmente
no que diz respeito a sua metodologia, pois acreditamos que
bons processos formativos demandam de bons referenciais
teóricos e, deste modo, Paulo Freire possui expressivas contribuições nessa área. Apresentaremos também alguns limites
e potencialidades do tema da formação na área do cooperativismo.
A tese central deste debate é a importância do ato formativo como garantia e fortalecimento do cooperativismo em
sua essência, princípios e missão. Mas para que isso se efetive
satisfatoriamente é necessário uma metodologia.

2. Sistema Cresol SC/RS
O Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural com
Interação Solidária é resultado da luta de famílias agricultoras
por acesso ao crédito e pela participação, como sujeitos, em
um projeto de desenvolvimento local sustentável.
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 e 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 são constituídas as primeiras cooperativas do
Sistema Cresol nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do
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Sul. A expansão para outras localidades foi resultado da atuação de organizações da agricultura familiar desses estados,
que se identificaram com a proposta do Sistema Cresol.
Em 2004, conforme o princípio da descentralização e do
crescimento horizontal, foi criada a segunda cooperativa central de crédito, o Cresol Central, com sede em Chapecó/SC,
tendo como filiadas cooperativas do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina.
Atualmente, o Cresol Central SC/RS possui 57 cooperativas e mais de 80 postos de atendimento, abrangendo mais de
85 mil associados nos estados de Santa Catarina e Rio Grande
do Sul.
Entre os vários fatores que influenciaram e influenciam
a expansão e o crescimento do cooperativismo, em geral e de
forma específica, o Sistema Cresol é o processo formativo que
coexiste nos diferentes segmentos2 que o compõe. Nesse sentido, o Sistema Cresol busca fundamentar sua ação em autores
que possuem afinidade e compromisso político com o projeto do cooperativismo. O construto teórico desenvolvido por
Paulo Freire possui grande contribuição no processo que ora
estudamos.
Agora, após este breve panorama do Sistema Cresol, buscaremos refletir acerca de alguns aspectos do pensamento de
Freire, principalmente, como sua metodologia contribui para
a formação dentro do Cresol.

3. A formação no Sistema Cresol
Em seu processo formativo, o Cresol observa a lógica das
relações intersubjetivas, passando pelo encontro com os ou2 O Sistema Cresol é constituído por associados, conselho de administração e
conselho fiscal; colaboradores e agentes de crédito – normalmente, lideranças que
atuam nas comunidades.
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tros, constituindo assim um “estado” de relações. É nesta perspectiva, do sujeito em relação aos outros, que Freire afirma
que: “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho,
os homens se educam juntos mediados pelo mundo” (1977, p.
27). Ou seja, não se trata mais de um educador do educando,
nem de um educando do educador, mas de um educador-educando com um educando-educador. Portanto, nos encontros
de formação, os assessores (as) buscam implementar esta premissa da construção conjunta do conhecimento a partir dos
saberes distintos.
Segundo Freire, as relações possuem características próprias de quem pensa:
A de refletir sobre um ato. Existe uma reflexão do homem face
à realidade. O homem tende a captar uma realidade, fazendo-a
objeto de seus conhecimentos. Assume a postura de um sujeito
cognoscente de um objeto cognoscível. Isto é próprio de todos os
homens e não privilégio de alguns, por isso a consciência reflexiva
deve ser estimulada: conseguir que o educando reflita sobre sua
própria realidade (1981, p. 30).

Com esta afirmação, o Sistema Cresol, no processo formativo, busca a formação de sujeitos críticos e conscientes da
sua realidade social, buscando construir um cooperativismo
que atenda as necessidades dos seus cooperados. Por isso a
necessidade de sempre partir da realidade dos sujeitos envolvidos no processo para fazer os debates temáticos.
No momento em que o ser humano entende e compreende a sua realidade, pode começar a levantar problemáticas
referentes à sua realidade e, consequentemente, a buscar soluções e respostas. Quando chegar a tal estado, terá elementos
suficientes para entender a sua própria ação, para refletir acerca de si mesmo, reconhecendo-se como um ser inacabado, de
relações, vocacionado a ser mais. Eis o sujeito, em Paulo Freire.
Nesse sentido, o ser humano desenvolve um processo de
liberdade, baseando-se nos seguintes princípios:
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• Analisa com profundidade os problemas do dia a dia.
Não se satisfaz com as aparências que lhe são mostradas;
• Reconhece que a realidade é mutável, que não é algo
dado e acabado, mas é suscetível de mudanças, transformações etc.;
• Substitui situações ou explicações mágicas por princípios autênticos de causalidade;
• Procura verificar ou testar as descobertas; está sempre
disposto a rever suas ações;
• Ao deparar-se com um fato, faz o possível para se livrar
dos preconceitos. Ama o diálogo, nutre-se dele;
• Possui grande abertura ao novo, sem ser arrogante ao velho por ser velho;
• Ama a justiça e a pratica;
• Luta por um ideal de vida e é coerente a ele (FREIRE,
1981, p. 40).
Para Freire, a autorreflexão contribui na construção da
liberdade política e da participação social, pois não se trata
de uma liberdade descomprometida com o mundo, com a
realidade, mas, pelo contrário, trata-se de uma liberdade que
impulsiona o sujeito ao compromisso político com a transformação social.
Nesse sentido, Tânia Maria M. Sampaio escreve em seu
artigo sobre a Questão Freriana da educação como práxis político-filosófica que:
Atinamos que, distanciando-se do seu mundo, problematizando-o, “decodificando-o” criticamente, no mesmo movimento da
consciência, o alfabetizando em Freire redescobre-se como sujeito
instaurador desse mundo e de sua experiência. Testemunhando
objetivamente sua história, mesmo a consciência ingênua acaba
por despertar criticamente, para identificar-se como personagem
que se ignorava e é chamada a assumir seu papel. A consciência
de si e a consciência do mundo crescem juntas e em razão direta;
uma comprometida com a outra. Evidencia-se a intrínseca relação
entre conquistar-se, fazer-se mais a si mesmo e conquistar o mun-
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do. Aí a essência humana existencia-se, auto desvelando-se como
história. Mas essa consciência histórica, objetivando-se reflexivamente, surpreende-se a si mesma, passa a dizer-se, torna-se consciência historiadora: o alfabetizando é levado a escrever a palavra
escrita em que à cultura se diz e dizendo-se criticamente deixa de
ser repetição intemporal do que passou para temporalizar-se, para
conscientizar sua temporalidade constituinte, que é o anúncio e
promessa do que há de vir. E isto é práxis freiriana (1995, p. 83).

No momento em que o sujeito começa a conscientizar-se de seu papel no mundo, consequentemente, assumirá sua
função de agente transformador da realidade opressora. Ele
passa a ser sujeito de sua história, passa a escrever sua história e, ao escrever sua história de forma consciente, será um
sujeito livre. E sendo livre estará se comprometendo com a
sua realidade concreta. Tal comprometimento é práxis, ação e
reflexão, que acontece no exercício de transformação da realidade opressora.
A conscientização do sujeito pela educação faz com que
o sujeito se comprometa com a transformação da realidade,
buscando a libertação. Desta forma, vemos como a Pedagogia
de Freire é uma proposta de libertação para todos os homens
oprimidos. Por isso, Freire não é apenas uma caixa de ressonâncias dos gritos dos oprimidos, mas é portador da mensagem real da libertação dos mesmos. Libertação conseguida
através da educação que provoque o educando a conhecer a
realidade objetiva, a opressão e agencia o seu processo de libertação em comunhão com os outros (SIMÕES, 1981, p. 19).
No processo formativo dos distintos segmentos sociais,
bem como no cooperativismo, a escolha da metodologia, do
método ou do caminho é fundamental, no sentido de garantir
que a formação tenha êxito, alcance o resultado desejado ou
esperado, em vista de fortalecer a lógica da organização social
a partir do cooperativismo.
Em nosso trabalho como educador popular compreendemos a capacitação e a formação como um conjunto de
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condições que possibilitam aos participantes envolvidos o desenvolvimento e a qualificação de determinadas competências
e atitudes. A formação vai além de atividades pontuais como
cursos e palestras. Envolve um conjunto de técnicas e dinâmicas a serem utilizadas, de acordo com os objetivos da ação
formativa.
O horizonte da formação encontra-se no objetivo estratégico do projeto a ser construído e desenvolvido, propondo
desenvolver um processo que ajude os sujeitos nele envolvidos
a se construírem e afirmarem-se como sujeitos individuais e
coletivos, nos processos organizativos sociais dos quais façam
parte. Esses sujeitos sociais precisam capacitar-se interdisciplinariamente para agir com autonomia e incidir nos processos sociais. Por outro lado, o conhecimento produzido conjuntamente precisa ajudá-los a criar e/ou construir atitudes e
responsabilidade comprometidas com a transformação social.
Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, afirma: “Dizer
que os homens são pessoas, e, como pessoas, são livres, e nada
concretamente fazer para que esta afirmação se objetive, é
uma farsa” (FREIRE, 1970). Assim, a formação e a capacitação
têm a finalidade de ajudar e qualificar os sujeitos envolvidos
processo cooperativista a assumirem práticas éticas nas lutas
populares.
A essência desta metodologia é fundamentada na educação popular3 , a qual, em um processo de formação e desenvolvimento do ser humano que interage individual e coletivamente, constrói experiências que, sistematizadas, produzem
novos conhecimentos. A educação popular é entendida como
o processo educativo que contribui para que o povo se constitua como sujeito coletivo, capaz de ser protagonista na definição e satisfação de suas necessidades imediatas, articuladas
3 Cf. Texto produzido pelo CEAP (Centro de Educação e Assessoramento Popular),
Caderno II, Projeto de Capacitação de Agricultores e Agricultoras Familiares da
Região da Produção do RS. Elaborado por Rene Cecconello com a colaboração de
Volmir Brutscher e Valdevir Both, p.12, 2006.
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com o projeto global de sociedade, visando à construção de
hegemonia das classes populares.
O método de educação popular4 no trabalho com os movimentos sociais não pode ficar restrito às técnicas empregadas na educação tradicional, restringindo-se apenas ao ato de
educar como a transmissão de algo acabado, fornecendo-se
um banco de dados sem significação para a vida dos educandos, mas sim envolver as pessoas no processo de construção
do conhecimento, como sujeitos da própria emancipação que
se dá dentro de uma perspectiva política de classe e que toma
parte ou se vincula à ação organizada do povo para alcançar o
objetivo de construir uma nova sociedade.
O processo formativo implica numa estreita relação entre o assessor/educador popular e o público envolvido. Ambos
são postos numa relação de coeducação, e, como sujeitos da
ação, buscam fundamentalmente três objetivos: o primeiro é
a troca de conhecimentos entre o educador e o público com o
qual interage, oportunizando para que as diferentes concepções ou visões de mundo/realidade sejam explicitadas a partir
da linguagem, e confrontadas mutuamente; o segundo trata de
abrir mediações que facilitem o fluxo de conhecimento, remetendo para um esforço metodológico em que o conhecimento
(sempre entendido como processo) tenha canais de trânsito
simplificados entre educador e participantes. Este exigente
processo de educação ocorre à medida que o educador/assessor e o público envolvido partilham os seus conhecimentos e
os aprimoram conjuntamente no cotidiano de suas práticas;
sem esta interação permanente, não se desenvolvem processos
de formação e capacitação.
A educação popular tem a função de contribuir metodologicamente na organização política das classes populares,
criando condições para superar o padrão cultural imposto pe4 
Que parte da realidade dos envolvidos, passa pela produção coletiva
(intersubjetiva) de conhecimento e contribui na organização sócio-política dos
Sujeitos Sociais Populares.
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las elites. Os movimentos sociais, quando tem ousadia, criam
as condições de produzir uma nova cultura, fundamentada no
diálogo intersubjetivo dos agentes políticos, a fim de constituir novos espaços e estruturas sociais calcados na ideia da
emancipação popular e do princípio da justiça social.
Assim, a concepção de educação popular a qual estamos
nos referindo tem compromisso político com as classes populares, apontando para a constituição de uma cultura popular
que contém no seu cerne a ideia de transformação da atual
forma de organização social. Estamos falando, portanto, que a
educação popular tem enlaces profundos com o que é chamado de projeto político da sociedade, tendo comprometimento
teórico e prático com a emancipação dos sujeitos individuais
e coletivos para a libertação do ser humano de qualquer tipo
de opressão.

4. Limites no processo de formação das cooperativas
Apesar de termos a clareza da importância dos processos
formativos, no intuito de fortalecer o cooperativismo, isso não
nos exime de apontarmos o conjunto de limites que muitas
vezes é percebido no decorrer da formação dos múltiplos segmentos sociais. E nas cooperativas também não é diferente.
As partir das experiências vivenciadas com cooperativas,
apesar de toda compreensão da importância da formação e capacitação, no sentido de garantir um processo consistente e sólido em vista das conquistas dos objetivos a qual a cooperativa
se propõe, é notório que, em alguns casos, a formação acaba
não sendo a prioridade dentro do processo. Ou seja, não é dada
a devida atenção para este tema que acaba tornando-se secundário diante da infinidade de ações que precisam ser desenvolvidas e, a partir desta premissa, coloca-se em jogo um processo
social importante, devido à escolha de foco que é feita.
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Esta escolha é feita pelas pessoas que coordenam o processo, neste caso, a direção da cooperativa, pois o foco acaba
sendo outro, talvez mais importante, mas devido à ausência da
formação acaba sendo mais difícil de ser alcançado.
Atrelado a estes limites percebe-se que, em alguns casos,
quando a formação é assumida pela coordenação da cooperativa, devido à falta de uma metodologia adequada e que
dialogue com a realidade, o processo formativo, teoricamente,
pode acontecer, mas não terá o êxito, o retorno e o resultado
esperados. Pois não aglutinou os elementos necessários, no
sentido de garantir um processo participativo que prime pela
construção do conhecimento de forma conjunta e coletiva,
sendo o assessor, o educador juntamente com educando e o
cooperativado sujeitos do saber, sujeitos do conhecimento.
Em alguns casos, o tema da formação está presente no
planejamento das ações da cooperativa, mas acaba não sendo
executado, por diferentes motivos: a falta de tempo, de recursos, de prioridade, de articulação. Temos que entender, a formação, no processo cooperativo, não se restringe ao espaço
do encontro próprio para a formação, pois o processo, a organização em si é ação formativa. O que estamos apontando
é a necessidade de encontrar-se a circunstância adequada e os
espaços específicos para o aprofundamento de temas geradores que qualifiquem o processo.
Outro limite percebido nos processos de formação das
cooperativas é o pouco envolvimento de todos os cooperativados, o que acaba gerando o descomprometimento com o
objetivo maior, pois a formação deve despertar nos cooperativados o sentimento de grupo, sentir-se parte da cooperativa e
não alguém externo ou paralelo a ela.
A nossa intenção, neste primeiro momento, foi apresentar alguns dos principais limites existentes nos processos
formativos das cooperativas. E que a ausência da formação
prejudica o fortalecimento e a expansão do cooperativismo.
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5. Potencialidades no processo formativo nas cooperativas
Como no item anterior socializamos alguns dos limites
que são percebidos, com frequência, na formação dentro das
cooperativas, o objetivo neste é dialogar sobre os pontos fortes
e seus desdobramentos.
Uma primeira afirmação importante é que, diante das
experiências que vivenciamos, em todas as situações houve
uma formação permanente e aprofundada. As mudanças e os
resultados são perceptíveis dentro do processo. Fica evidente
que a formação possibilita um conjunto de transformações e
que estas geram a qualificação do processo e o fortalecimento
da ação cooperativada.
No Sistema Cresol (Cooperativa de Crédito Rural com
Interação Solidária), assim que o processo vai sendo construído e desenvolvido, sempre de forma conjunta e participativa,
percebe-se um maior comprometimento dos cooperativados
nas ações, pois estes passam a enxergar-se como atores sociais
do projeto e não como meros espectadores, o que os torna
comprometidos e engajados com as mínimas decisões.
Na medida em que o processo de formação vai se desenvolvendo, percebe-se também o aumento da participação
nas assembleias, tanto quantitativa quanto qualitativamente,
pois os cooperados passam a ser mais proativos e propositivos
visando construir ações que venham ao encontro dos anseios
da cooperativa.
A formação é planejada de forma permanente e em diferentes escalas de acordo com o papel e a responsabilidade de
cada um dentro da cooperativa, isto porque a responsabilidade da coordenação é diferente do papel dos cooperativados,
em geral.
O processo de formação acontece tanto com a direção
quanto com os colaboradores, as lideranças e associados em
geral, na medida em que a formação avança e se expande nos
diferentes segmentos, com um planejamento específico para
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cada, observa-se significativos avanços que refletem no desenvolvimento dos trabalhos que são feitos.
Trata-se de um conjunto de ações que são desenvolvidas
dentro das cooperativas e a partir destas ações formativas buscar o desenvolvimento e o fortalecimento do cooperativismo.
O que se percebe é que, com a formação das lideranças das
Cooperativas Cresol, a participação na vida e dinâmica da cooperativa tem aumentado de forma significativa, fazendo com
que estas lideranças passem a incidir de forma mais direta nas
atividades desenvolvidas pela cooperativa.
No Sistema Cresol, na medida em que as cooperativas se
desafiam a construir e a pensar ações formativas para os sujeitos envolvidos no processo, sendo “fiéis” a um dos sete princípios do cooperativismo que trata exatamente da formação,
educação e informação, ou seja, é missão, função do cooperativismo fazer com que seus cooperativados possam receber
formação, capacitação, informações e que este processo lhes
traga primeiramente a qualificação pessoal e esta qualificação
possa ser colocada a serviço da cooperativa no sentido de garantir o fortalecimento da mesma.
É fundamental que as cooperativas promovam a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos
e dos trabalhadores envolvidos diretamente em suas atividades, de forma que todos também possam contribuir, eficazmente, para o seu desenvolvimento. Este processo formativo
deve despertar interesse público sobre a natureza e as vantagens da cooperação.

Considerações finais
As partir das experiências vivenciadas com cooperativas,
apesar de toda compreensão da importância que a formação
e a capacitação têm, no sentido de garantir um processo con96
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sistente e sólido, é notório que em alguns casos esses aspectos
essenciais acabem não sendo priorizados. Ou seja, nem sempre é dada a devida atenção para o tema e ele acaba se tornando secundário diante da infinidade de ações que precisam
ser desenvolvidas. A partir desta premissa, coloca-se em jogo
um processo social importante, devido à escolha de foco que
é feita.
Atrelado a estes limites, percebe-se, em alguns casos, que
quando a formação é assumida pela coordenação da cooperativa, devido à falta de uma metodologia adequada que dialogue com a realidade, o processo formativo teoricamente pode
acontecer, mas não terá o êxito, o retorno e o resultado esperados. Pois não aglutinou os elementos necessários no sentido
de garantir um processo participativo, que prime pela construção do conhecimento de forma conjunta, coletiva, sendo o
assessor, o educador juntamente com educando, o cooperativado sujeito do saber, sujeito do conhecimento.
Atrelado a estes limites percebe-se que, em alguns casos,
quando a formação é assumida pela coordenação da cooperativa, devido à falta de uma metodologia adequada e que
dialogue com a realidade, o processo formativo, teoricamente,
pode acontecer, mas não terá o êxito, o retorno e o resultado
esperados. Pois não aglutinou os elementos necessários, no
sentido de garantir um processo participativo que prime pela
construção do conhecimento de forma conjunta e coletiva,
sendo o assessor, o educador juntamente com educando e o
cooperativado sujeitos do saber, sujeitos do conhecimento.
Em alguns casos, o tema da formação está presente no
planejamento das ações da cooperativa, mas acaba não sendo executado por diferentes motivos, que vai desde a falta de
tempo, de recursos, de prioridade, de articulação e ocorre que
passa o tempo e a formação não acontece. Temos que entender que a formação no processo cooperativo não se restrinja
ao espaço do encontro próprio para a formação, pois o processo, a organização em si é ação formativa, mas o que estamos
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apontado é a necessidade de momentos, espaços específicos
para o aprofundamento de temas geradores que visam aprofundar e qualificar o processo.
Em alguns casos, o tema da formação está presente no
planejamento das ações da cooperativa, mas acaba não sendo
executado, por diferentes motivos: a falta de tempo, de recursos, de prioridade, de articulação. Temos que entender, a formação, no processo cooperativo, não se restringe ao espaço
do encontro próprio para a formação, pois o processo, a organização em si é ação formativa. O que estamos apontando
é a necessidade de encontrar-se a circunstância adequada e os
espaços específicos para o aprofundamento de temas geradores que qualifiquem o processo.
No Sistema Cresol é perceptível que, na medida em que
o processo seja construído e desenvolvido, de forma conjunta
e participativa, ocorre um aumento no comprometimento de
todos para com as ações da cooperativa, pois os cooperados
passam a perceber-se como atores sociais do projeto e não
como meros espectadores,.
No Sistema Cresol (Cooperativa de Crédito Rural com
Interação Solidária), assim que o processo vai sendo construído e desenvolvido, sempre de forma conjunta e participativa,
percebe-se um maior comprometimento dos cooperativados
nas ações, pois estes passam a enxergar-se como atores sociais
do projeto e não como meros espectadores, o que os torna
comprometidos e engajados com as mínimas decisões.
A formação é planejada de forma permanente e em diferentes escalas de acordo com o papel e responsabilidade de
cada um dentro da cooperativa, isso porque a responsabilidade da coordenação é diferente do papel dos cooperativados
em geral.
A formação é planejada de forma permanente e em diferentes escalas de acordo com o papel e a responsabilidade de
cada um dentro da cooperativa, isto porque a responsabilidade da coordenação é diferente do papel dos cooperativados,
em geral.
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Com a formação obtivemos uma maior aproximação entre os cooperativados e uma aglutinação no sentido de somar
forças em vista de alcançar o objetivo na qual a cooperativa se
propõe, pois estes conscientizam-se que o caminho do cooperativismo, associativismo é o adequado em vista da conquista
daquilo na qual os cooperativados se propõem.
O processo de formação acontece com a direção, com
os colaboradores, com as lideranças e com os associados em
geral, na medida em que a formação avança e se expande nos
diferentes segmentos, com o planejamento para cada um deles, observa-se significativas mudanças nestes sujeitos e tais
avanços refletem no desenvolvimento e trabalhos que são feitos por estas cooperativas de crédito.
O processo de formação acontece tanto com a direção
quanto com os colaboradores, as lideranças e associados em
geral, na medida em que a formação avança e se expande nos
diferentes segmentos, com um planejamento específico para
cada, observa-se significativos avanços que refletem no desenvolvimento dos trabalhos que são feitos.
Trata-se de um conjunto de ações que são desenvolvidas
dentro das cooperativas e a partir destas ações formativas buscar o desenvolvimento e o fortalecimento do cooperativismo.
O que percebe-se é que com a formação das lideranças das
Cresois, a participação na vida e dinâmica da cooperativa tem
aumentado de forma significativa, fazendo com que estas lideranças passem a incidir de forma mais direta nas atividades
desenvolvidas pela cooperativa.
Trata-se de um conjunto de ações que são desenvolvidas
dentro das cooperativas e a partir destas ações formativas buscar o desenvolvimento e o fortalecimento do cooperativismo.
O que se percebe é que, com a formação das lideranças das
Cooperativas Cresol, a participação na vida e dinâmica da cooperativa tem aumentado de forma significativa, fazendo com
que estas lideranças passem a incidir de forma mais direta nas
atividades desenvolvidas pela cooperativa.
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Na medida em que as cooperativas se desafiam a construir e pensar processos formativos para os sujeitos envolvidos no processo sendo “fiéis” a um dos sete princípios do
cooperativismo que trata exatamente da formação, educação
e informação, ou seja, é missão, função do cooperativismo fazer com que seus cooperativados possam receber formação,
capacitação, informações e que este processo lhes traga primeiramente a qualificação pessoal e esta qualificação possa
ser colocada a serviço da cooperativa no sentido de garantir o
fortalecimento da mesma.
É fundamental que as cooperativas promovam a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos
e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento das suas cooperativas. Este
processo formativo deve despertar no público em geral sobre
a natureza e as vantagens da cooperação.
É fundamental que as cooperativas promovam a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos
e dos trabalhadores envolvidos diretamente em suas atividades, de forma que todos também possam contribuir, eficazmente, para o seu desenvolvimento. Este processo formativo
deve despertar interesse público sobre a natureza e as vantagens da cooperação.
A prática educativa, sob orientação popular, oportuniza
a apropriação do conhecimento, possibilitando desenvolver
instrumentos de crítica a esse conhecimento e capacitando a
produção de novos saberes a partir da análise da realidade em
questão. Esse processo tem em si a capacidade de assegurar
uma ação transformadora, superando o dogmatismo e a retransmissão de verdades prontas.
Com os processos formativos desenvolvidos nos diferentes segmentos sociais –entre eles o cooperativismo –, buscamos de forma permanente despertar nos sujeitos envolvidos
o compromisso de assumirem o protagonismo da história. O
trabalho está pautado pela lógica da construção do saber de
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libertação para a emancipação do povo; onde são afirmados
os direitos humanos e a valorização da cidadania.
Deste modo, um dos pressupostos importantes é de que
o conhecimento é algo que se constrói coletivamente a partir
da realidade e da vivência cotidiana, sendo o sujeito da educação o próprio educando. A formação construída sobre estes
princípios estimulará o chamado “trabalho de base”, para que
toda a ação seja de fato enraizada no meio do povo e que reflita efetivamente a vontade da população envolvida.
Sendo assim, estaremos construindo um processo formativo que possibilite o efetivo fortalecimento do cooperativismo e que com isso também se fortaleça e se construa novas
formas de relações sociais, onde o ser humano seja o centro e
não o lucro e o capital ocupem esse lugar, como muitas vezes
percebemos na nossa realidade. Para que isso efetivamente
aconteça, necessitamos priorizar a formação e fazer dela uma
bandeira de luta, um fator de organização social para o cooperativismo em suas mais distintas áreas.
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GOVERNANÇA EM
COOPERATIVAS DE CRÉDITO
Affonso Augusto Bulcão Flach1
A governança cooperativa pode ser definida como um conjunto
de mecanismos, práticas de direção, controles, supervisões internas e externas, que envolvem os relacionamentos entre associados, conselhos (administração e fiscal), diretoria e auditorias.
Com isso, permite aos cooperados definirem e assegurarem a
execução dos objetivos e os princípios cooperativos, contribuindo
para a sua perenidade (BACEN, 2009; IBGC, 2003).

1. Introdução
As cooperativas de crédito podem ser caracterizadas
como associações autônoma de pessoas, com fins econômicos, mas não lucrativos, que visam prestar serviços financeiros
aos seus cooperados por meio do mutualismo e da cooperação. Assim, as cooperativas, segundo os seus princípios, são
conhecidas como uma “sociedade de pessoas”. (OCB, 2009).
Em relação ao exposto acima, elas devem dispor de mecanismos internos de participação, confiança mútua e voluntarismo nas ações.
Por isso, a existência de um modelo adequado de participação, de baixo custo e alta representatividade, mostra-se es1

Engenheiro Agrônomo e Assessor da Cresol Central SC/RS.
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sencial para o sucesso das cooperativas de crédito e para o próprio fortalecimento dos ideais cooperativistas (BACEN, 2009).
Também, agrega-se na definição que o cooperativismo
constitui-se em uma propriedade comum dos seus associados. Com isso, tem-se o risco, denominado de “Tragédia dos
Comuns”.2 Sendo, por definição, “[...] que o livre acesso e a demanda irrestrita de um recurso finito terminam por condenar
estruturalmente o recurso por conta de sua superexploração”,
ou da sua má gestão. Assim, envolvendo conflitos entre interesses individuais (associados ou gestores) e um bem comum (cooperativa) no uso de recursos escassos e/ou finitos (crédito).
A partir dessas afirmativas inicias, abordaremos a governança cooperativa que se realiza pela participação dos associados, nas decisões sobre um bem comum, dos seus direitos
de propriedade,3 bem como dos mecanismos para a superação dos problemas e conflitos advindos do uso inadequado
da propriedade cooperativa. Ainda cabe destacar a definição
de Gonçalves (2005), onde a governança é entendida como a
capacidade de a organização cooperativa planejar, formular,
implementar políticas e cumprir funções. A forma de exercer
o poder, a autoridade, controle e a administração dos recursos
sociais e econômicos.
Dessa forma, o objetivo deste texto é analisar os mecanismos da governança cooperativa a partir das diretrizes
do projeto estratégico do Banco Central do Brasil (BACEN,
2009) e de uma rápida revisão bibliográfica sobre ele. Tal estudo se justifica, pelo fato de que, segundo Desrochers e Fischer
(2002), a principal causa de quebra de instituições financeiras decorre de problemas relacionados à governança e, ain2 Disponível em: <http://www.wikipedia.org/ wiki/ Tragédia_dos_Comuns>.
3 Direito que indivíduos ou organizações têm de controlar o acesso a recursos ou
ativos de que são titulares. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
_de_propriedade>.

106

Cresol.indd 106

10/12/2010 10:21:46

da, segundo Lima (2008), citando Cuevas e Fischer (2006), as
cooperativas de crédito estão entre as instituições financeiras
menos estudadas no que se refere à governança.
Cabe salientar que este tema ganhou destaque com a crise nas corporações internacionais, principalmente nos casos
da Enron e da Parmalat, no inicio da década de 2000, e, mais
recentemente, na crise financeira mundial de 2009. Na crise,
os bancos e corretoras demonstraram falta de fundamentos
sólidos em matéria de governança, tanto no monitoramento
desempenhado pelos conselhos destas empresas como na atuação dos gestores, com o aparecimento de fraudes contábeis e
ainda na forma imprópria de remuneração, por meio de bônus milionários aos executivos das organizações em processo
falimentar.
Como afirma o BACEN (2009): “Há cerca de 20 anos que
as questões sobre a governança das empresas de capital aberto
têm ocupado um espaço crescente na mídia, nos mercados de
capitais, e na atenção dos formuladores de políticas públicas.”
Quanto à estrutura de governança, demonstra-se (figura
01) a presença dos sócios proprietários, órgãos estatutários,
Assembleias, Conselhos de Administração e Fiscal, Diretoria
Executiva, tendo como foco prioritário a missão e a estratégia
do sistema cooperativo.
A estrutura de gestão compreende a direção executiva,
coordenadores de departamentos e equipes de colaboradores.
O foco está na realização de estratégias por meio da execução
de atividades operacionais do sistema. Também, observa-se o
papel da diretoria que faz a ligação – interface – entre as estruturas de governança e de gestão, sendo o principal “local”
onde ocorrem os problemas de agência e de assimetria de informações, como será visto a seguir.
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2. Governança e o Problema de Agência

A governança tem origem nos conflitos de agência e na sua
superação. A teoria da agência, segundo Tosini (2008), citando
Jensen e Meckling (1976), afirma que a cooperativa,enquanto
organização é comandada nas suas ações por um conjunto de
relações contratuais. Este contrato se dá entre uma ou mais
pessoas (principal) que agenciam uma outra pessoa (agente)
na prestação de serviços por meio de delegação de autoridade.
Os sócios proprietários da cooperativa (principal) contratam
ou elegem diretores e/ou gerentes (agentes) que administram
a cooperativa para os proprietários (principal). Para isso, os
diretores recebem um mandato eletivo e os colaboradores um
contrato de trabalho e uma remuneração na forma de pró-labore ou salarial.
O foco principal dessa teoria está no relacionamento entre agente e principal, no qual o agente (diretores ou gerentes) dispõe de informações privilegiadas e suas ações afetam o
bem-estar entre as partes, sendo dificilmente observáveis pelo
principal (proprietários). Este tipo de relação coloca em cena
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o problema da assimetria de informações entre o agente e o
principal. Tosini (2008), citando Jensen e Meckling (1976) e
Eisenhardt (1989), afirma que se beneficia o primeiro em detrimento do segundo.
A teoria analisa, então, o ator econômico (principal) que
estabelece um sistema de compensação (contrato) motivador
do outro ator (agente), com ações favoráveis ao interesse do
primeiro. A questão primordial é a dificuldade de monitorar o
esforço dos atores econômicos envolvidos em uma transação,
o que torna ainda mais complexa a elaboração dos contratos.
Por esta razão, são incluídos esquemas de incentivos ou sanções baseados no desempenho observado.
Da análise dos contratos surgem dois conceitos básicos
dessa teoria, a saber: a seleção adversa e o risco moral. A “seleção adversa” deriva do custo de acesso à informação e consiste
no fato de que a seleção do produto a ser demandado ocorre
de forma ineficiente, portanto adversa, em função da assimetria de informação entre os ofertantes e demandantes (CARVALHO [et. al], 2000). Um exemplo seria a contratação de um
técnico que se apresenta como capaz, mas não corresponde
àquilo a que foi contratado.
Os pesquisadores Desrochers e Fischer (2002) identificam entre as principais causas de problemas relacionados à
governança e à quebra de instituições financeiras, o “risco moral” que ocorre quando há probabilidade de comportamento
oportunista após um evento contratual (KREPS, 1990). Os
gestores (diretores ou gerentes) podem, após a contratação,
agir de forma a maximizar os seus próprios interesses em detrimento dos associados e dos objetivos pelo quais foram contratados. O risco moral surge devido à dificuldade de se assegurar o comportamento ético dos agentes4 econômicos, uma
4

S egundo Zylbersztajn (1995), citando Williamson (1985): “Oportunismo é o
outro pressuposto comportamental, sendo um conceito que resulta da ação dos
indivíduos na busca do seu auto interesse. Oportunismo parte de um princípio
de jogo não cooperativo, onde a informação que um agente possa ter sobre a
realidade não acessível a outro agente, pode permitir que o primeiro desfrute de
algum benefício.
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vez que eles têm uma propensão diferente para agir de forma
oportunista; não fosse por isto, qualquer comportamento poderia ser governado por regras. A tomada de decisões pelos
dirigentes, sobre o nível de exposição desses riscos, embora
sejam próprios da atividade financeira, pode ser no interesse
dos associados tomadores de empréstimos – aumentando a
exposição aos riscos de maneira que prejudique os associados
que são credores (depositantes, poupadores, aplicadores etc.);
ou assumindo uma posição mais conservadora, ou seja, com
menor alavancagem, dando mais conforto para os poupadores
e menos oportunidades para os tomadores. Nessa decisão há,
portanto, um conflito de interesses entre os credores e tomadores.

3. Principais Conflitos
Para Lima (2008), citando Cuevas e Fischer (2006), existem dois conflitos principais de agência que dominam as cooperativas de crédito. São eles: o conflito tomador de empréstimo x poupador e o conflito associado x gestores. Os autores
também afirmam que o conflito tomador de empréstimo x poupador tem recebido relativamente pouca atenção por parte dos
pesquisadores. Apesar disso, há uma forte evidência empírica
que este conflito possa ser significativo e ter contribuído para
muitos dos fracassos encontrados nas cooperativas de crédito latino-americanas. Naquela região, um grande número de
distorções contribuiu para criar um viés em direção aos tomadores de empréstimo, o que explicaria os fracassos citados.
Dessa forma, seria fundamental proteger os interesses tanto
dos poupadores quanto dos tomadores de empréstimos, impedindo que a direção seja controlada pelos interesses dos tomadores de empréstimo (Vide comparação na tabela anexa 01).
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Em concordância, Lima (2008), citando Westley e Branch (2000), observa que há uma tendência dos tomadores de
empréstimo dominarem a direção da cooperativa de crédito e
a administrarem de acordo com o interesse desse grupo. Esse
fenômeno faz com que as pessoas procurem a associação à cooperativa de crédito com o intuito principal de tomar empréstimos de forma mais acessível, ou com juros menores, e não
para depositar recursos, o que cria condições de potencializar
o aumento da inadimplência.
Já Lima (2008), citando Branch e Baker (2000), observa
que as diferentes visões dos associados em relação à cooperativa gerarão diferentes formas de comportamento. Aqueles
cooperados que se associarem com o objetivo de depositar
suas economias levarão em consideração a segurança da instituição e o adequado nível de remuneração de seus depósitos,
com preocupação a respeito dos custos das transações. Dessa
forma, apoiarão também a melhoria de sua estrutura, o que,
entre outros critérios, inclui a profissionalização da gerência e
dos funcionários.
Por outro lado, os que se associam com o objetivo de
obter empréstimos, verificarão taxas mais baixas para os empréstimos e depósitos, e terão um comportamento mais indulgente em relação à concessão do crédito e à inadimplência.
Além disso, serão mais agressivos em relação à mobilização de
depósitos e menos preocupados com a profissionalização da
administração e do corpo funcional.
O conflito associado x gestores é outra importante fonte
de vulnerabilidade na governança nas cooperativas de crédito
e tem sido objeto de um grande número de estudos acadêmicos (Lima, 2008).
Ainda segundo Lima (2008), citando Cuevas e Fischer
(2006), uma das vertentes mais importantes no estudo do
conflito associado x gerência foca suas atenções no efeito de
separar a propriedade (associados) dos controles (gerência),
visto que os interesses de ambos divergem em alguns pontos
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básicos. A relevância no controle desse conflito se justifica
pelo fato das decisões dos gerentes, em relação à aplicação dos
recursos disponíveis, ser a principal fonte de fracasso das cooperativas de crédito, o que deveria ser um foco central das
regulamentações prudenciais e da supervisão externa.
Este conflito é agravado pela noção de que em cooperativas não existem conflitos decorrentes de assimetrias de poder entre os proprietários, uma vez que o princípio que rege
a divisão de poder nessas instituições é “um sócio, um voto”,
independente do capital. Apesar de não existir concentração
de propriedade, há outro problema de comportamento igualmente danoso para a governança e que indiretamente gera
assimetria de poder – o chamado “efeito carona” (free rider).
Os “free riders” (caroneiros) são aqueles que pegam carona
no investimento dos outros, auferindo benefícios em proporção maior do que sua participação relativa aos custos. Esse
comportamento está diretamente relacionado ao sentimento
de pertencer à cooperativa e dela ser de propriedade dos associados. Ela se manifesta quando as pessoas sentem que sua
contribuição individual representa pouco para o todo, ou não
lhe permite capturar benefícios individuais. Isso é agravado
quando os associados não possuem muita experiência associativa, empresarial ou mesmo grande conhecimento financeiro.
Com a separação incompleta entre propriedade cooperativa – dos sócios – e o controle, no caso, delegado aos gestores (diretores ou gerentes). O que leva, em muitas situações,
à existência de interesses divergentes. Esses interesses, muitas vezes, não se equivalem – os gerentes e os diretores nem
sempre atuarão no melhor interesse dos associados, gerando
conflitos que podem ser:
• Conflito por divergências entre gerentes e diretores. E
entre eles com os cooperados;
• Conflito quando os cooperados não conseguem, a um
custo razoável, supervisionar as atitudes dos gerentes ou
diretores;
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• Conflito quando os cooperados, a um custo razoável,
devem tomar conhecimento das informações da cooperativa que estão em posse dos diretores ou dos gerentes;
Nessas situações, os associados necessitam implementar controles, monitorar as ações dos conselheiros e gerentes.
Sendo que as perguntas mais comuns feitas pelos cooperados
aos gestores são: “Para quem e como dirigem, gerenciam, controlam e como deveriam fazê-lo?”
Com isso, haverá uma geração de custos, que são os chamados “custos de agência”. Estes custos serão tanto maiores
quando (houver):
• Assimetria (diferenças) de informações e conhecimento
entre os gestores (mais informados) e os associados;
• Os custos de acesso à informação (pela assimetria), chamados de “Seleção Adversa”;
• Mudança do comportamento dos administradores após
serem eleitos ou contratados, o que se denomina “Risco
Moral”;
• A separação entre propriedade e controle (os sócios não
se sentem donos da cooperativa), o que eleva o comportamento oportunista por parte dos administradores;
• Menores os benefícios adquiridos pelos associados em
acompanhar a administração dos conselheiros ou gerentes;
• Mais disperso o quadro social cooperativo, tanto geograficamente como em relação aos interesses envolvidos;
• Mais difícil o acesso pelos sócios aos resíduos (sobras)
gerados pela cooperativa, maior a sua ineficiência e a redução do comprometimento dos associados em relação
a ela;
• Maior o “Efeito Caroneiro” – os que pegam carona no esforço alheio dentro de um grupo social (os trapaceiros);
• Em um processo decisório deficiente e com resultados
maléficos, os gestores não são constrangidos ou punidos
adequadamente, deixando de arcar com as consequências de suas decisões;
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O conflito está no comportamento (tomada de decisão) dos gestores, gerando um circulo vicioso (vide figura 02)
quanto a agir no melhor ou no comum interesse dos sócios, e
no poder de definir os objetivos da cooperativa.
Estes vícios são agravados, pois os sócios, na sua maioria,
estão dispersos e distantes do controle, muitas vezes com interesses heterogêneos e com objetivos divergentes no seu corpo
social. Ainda, com os poucos benefícios em acompanhar de
perto a atuação do gestor, diminui o seu conhecimento (assimetria) e, consequentemente, sua capacidade de direção sobre
a cooperativa.

O circulo vicioso (figura 02) acima expõe um processo
de decisão e participação – antidemocrático e não cooperativo – que tem como consequência uma negativa exposição do
sistema cooperativista e o risco de geração de prejuízos para
a maioria dos associados, em detrimento de poucos serem
beneficiados. Ainda, como possível consequência, teremos a
“quebra” da organização.
Segundo o BACEN (2009), dadas as dificuldades em se
quantificar esses riscos de comportamento melhor denominados como “incertezas de comportamento”, a única maneira de
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reduzi-los é por meio de efetivos instrumentos de fiscalização
e controle. O comportamento oportunista dos agentes somente é possível naquelas organizações em que os mecanismos de
controle são falhos ou insuficientes

4. Alguns fatores que contribuem para a atual importância
na discussão de governança cooperativista
A atualidade e a importância dos debates sobre a governança, os conflitos de agência e de problemas no uso de propriedade em comum têm como possíveis fatores de estímulo:
• A crescente influência teórica da Economia Institucional;
• O Crescimento das Cooperativas de Crédito Rural no
Sistema Financeiro Nacional (SFN);
• O Aumento dos Requisitos Normativos por parte do BACEN.

4.1. A Influência da Economia Institucional
[...] a incapacidade de desenvolver mecanismos de baixo custo de
cumprimento dos contratos é a mais importante fonte tanto da estagnação histórica como do subdesenvolvimento presente no Terceiro Mundo (North, 1990/1994, 54). É exatamente por isso que o
segredo do desenvolvimento não reside em dons naturais, na acumulação de riqueza, nem mesmo nas capacidades humanas, mas
nas instituições, nas formas de coordenar a ação dos indivíduos e
dos grupos sociais (ABRAMOVAY, 2001, p.05).

Em 2009, o Prêmio Nobel na área de economia foi para
os professores Elinor Ostrom e Oliver E. Williamson. A primeira, por sua análise da governança, na qual demonstrou
115

Cresol.indd 115

10/12/2010 10:21:46

como a propriedade comum pode ser gerenciada com sucesso
por associações; e o segundo, pela teoria das organizações hierárquicas, como as empresas representam estruturas alternativas de governança para a resolução de conflitos de interesse.
Este prêmio Nobel somado ao de 2003, do economista
Douglass North, reforçam a crescente influência da abordagem da teoria institucional para explicar o bom funcionamento dos mercados e organizações em vários países.
Diante disso, a partir de citações do professor Abramovay (2001), reforçamos os argumentos da importância das
instituições e a sua relação com a governança da organização
cooperativista.
Então, segundo Abramovay (2001, p. 02):
As instituições são fundamentais para explicar o desempenho
sócio-econômico, e é o que dá sentido da noção de desenvolvimento. A constatação de que um conjunto significativo de nações
havia conseguido um padrão de crescimento econômico em que
a pobreza absoluta tornara-se francamente minoritária em seus
organismos sociais. A razão deste desempenho é que a organização econômica eficiente constitui a chave para o crescimento […]
A organização eficiente implica o estabelecimento de arranjos
institucionais e direitos de propriedade que criam um incentivo
para canalizar o esforço econômico individual para atividades que
aproximam as taxas privadas e sociais de retorno.

A afirmação acima expõe a relevância do papel da organização eficiente como principal agente do desenvolvimento.
O destaque à coordenação das ações humanas na explicação
das diferentes trajetórias e resultados, em termos de crescimento individual, organizacional e até mesmo das nações.
Ainda Abramovay (2001, p. 04) afirma:
A divisão do trabalho resulta de uma propensão espontânea dos
indivíduos à comunicação e à troca, e fundamenta-se no interesse
de cada um em oferecer aos outros o resultado de seus talentos.
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A generalização das trocas estabelece uma ordem natural e auto-regulada: mas o próprio ato de negociar e trocar não é computado como parte dos custos de uma economia. Os problemas e os
imprevistos decorrentes das trocas são inerentes a um sistema que
se baseia na sinalização que os agentes recebem dos preços – parte
da premissa de que comprar, vender, estabelecer contratos e exigir seu cumprimento, em suma, as transações de que dependem
a vida material da sociedade são fundamentais na determinação
dos custos de uma economia. A diminuição destes custos supõe
que as condutas humanas sejam estabilizadas e minimamente
previsíveis: as instituições cumprem o papel de reduzir a incerteza
e por aí incentivar o avanço das ações humanas coordenadas.
A distinção de instituições de organizações, a primeira relacionada
ao conjunto de restrições formais (e.g. regras, leis, constituições),
restrições informais (e.g. normas de comportamento, convenções,
códigos de conduta auto impostos) e suas características em fazê-las cumprir, que regulam a interação humana na sociedade. O
ambiente institucional é definido pelo conjunto das regras políticas, sociais e legais que estabelecem as bases para produção, troca
e distribuição, i.e., as próprias regras do jogo social.
Elas, em conjunto, definem a estrutura de incentivo das sociedades e especialmente das economias. As instituições formam a
estrutura de incentivo de uma sociedade e as instituições políticas e econômicas, em consequência, constituem os fundamentos
determinantes da performance econômica. O tempo, relacionado
à mudança econômica e societal, é a dimensão na qual o processo
de aprendizado dos seres humanos produz a forma como as instituições evoluem.
As Organizações desenvolvem-se dentro do ambiente institucional, refletindo as estratégias dos atores que criam as estruturas políticas, sociais, econômicas, limitados pelas regras institucionais,
buscando otimizar ou maximizar a sua função objetivo. Mas este
caráter obscuro do mundo social pode ser contrabalançado pelas
instituições, que oferecem aos indivíduos um horizonte previsível
para a maneira como agirão os outros. As instituições reduzem a
incerteza fornecendo uma estrutura para a vida do dia a dia incluem qualquer forma de restrição que os seres humanos imaginam para conformar a interação humana.
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As premissas expressas pelo autor, no texto acima, evidenciam uma correlação entre o desenvolvimento das organizações, de forma consistente, por um longo período de tempo,
e o sólido desenvolvimento das suas instituições. Aqui, frisando, na existência de uma legislação clara, que garanta os direitos de propriedade (a exemplo dos associados terem acesso
aos recursos e a controlar os ativos das suas cooperativas) e
também o cumprimento dos contratos.

4.2. O Crescimento das Cooperativas de Crédito Rural no Sistema Financeiro Nacional (SFN)
O crescimento da participação das cooperativas de crédito no SFN é relativamente recente, mas extremamente vigoroso (vide tabela 01). Fruto da mobilização dos setores sociais,
cooperativistas e governamentais, busca:
Ampliar o acesso ao crédito, tornando-o mais fácil, rápido e menos burocrático; mais barato e com melhores condições de encargos e taxas; permitindo o acesso aos serviços financeiros pela
população mais pobre. Facilitando o acesso aos serviços financeiros em localidades onde não existe ou são deficientes. Assim, contribuindo para a redução das taxas de juros nos financiamentos
(BITTENCOURT, 2009).

Esse crescimento, segundo o BACEN (2009), foi acentuado principalmente pela estabilização da economia brasileira
na segunda metade da década de 1990, com a redução das taxas de inflação e queda das receitas de spread. As instituições
financeiras promoveram uma reestruturação de seu modelo
de negócios e de localização geográfica, permitindo às cooperativas de crédito atender a esse público.
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Tabela 01
Evolução do Cooperativismo de Crédito no Brasil – Dezembro 2002 a Dezembro 2007

Fonte: Bittencourt (2009).

A partir do ano 2000, uma conjugação de fatores no ambiente técnico e institucional das cooperativas contribuiu para
reduzir sua taxa de crescimento absoluto. Destacam-se, conforme o BACEN (2009), entre eles, a consolidação das mudanças no sistema bancário, a atuação de novos agentes no
setor de microfinanças, o lançamento de novos produtos e
inovações financeiras, e o aumento nos requisitos normativos.
O sistema cooperativista de crédito vem passando por transformações significativas com a sua consolidação em busca de
ganhos de escala e de eficiência, com vistas a ser uma organização financeira alternativa em um contexto de menores taxas
de juros e aumento na concorrência na concessão de crédito.

4.3. Aumento dos Requisitos Normativos por parte do BACEN
O cooperativismo de crédito no Brasil vem sofrendo mudanças normativas importantes, principalmente nos últimos
anos. Essas mudanças visam um maior desenvolvimento do
setor cooperativista por meio do ganho de sua participação no
Sistema Financeiro Nacional (SFN).
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O Conselho Monetário Nacional (CNM) e o Banco Central (BACEN), com o crescimento do ramo crédito, estão promovendo uma série de mudanças institucionais importantes
na regulação e na supervisão das cooperativas de crédito. Para
isso, com a possibilidade de qualificar a supervisão das cooperativas, foi criada uma área específica no BACEN, o Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições não
Bancárias – DESUC.
Em 2003, no Relatório de Estabilidade Financeira, o
BACEN já indicava a criação e a necessidade de avanços na
regulamentação do setor de crédito cooperativista. O marco
inicial das alterações normativas recentes é o início da vigência da Resolução CMN 3.106, de 25 de junho de 2003, com a
constituição de novas cooperativas e postos de atendimento,
e pela transformação de cooperativas para a modalidade de
livre admissão de associados.
Nesse sentido, em relação à regulação, a Resolução
3.442/2007 do CMN contém dispositivos que exigem adoção
de instrumentos de fiscalização e controle mais rigorosos e incentivos para as cooperativas se integrarem em sistemas de
rede.
Ainda como exemplos, temos as cartas Circulares 3.400,
de 1º de agosto de 2008, no seu artigo 3º, para o desempenho
do processo de inspeção direta e periódica, previsto no artigo
1º, inciso I. As cooperativas centrais de crédito devem executar procedimentos de avaliação das cooperativas singulares
filiadas quanto a:
I - adequação das políticas institucionais;
II - regras e práticas de governança;
Também na Carta Circular 3.337, de 27 de agosto de
2008, no seu artigo I, inciso II, onde diz:
“Governança: avaliar as regras instituídas, bem como a
atuação da diretoria, do conselho de administração e do conselho fiscal.”
Na aplicação da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril
de 2009, que tem os seguintes destaques:
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A cooperativa de crédito pode estabelecer critérios mais
rigorosos5 para a concessão de créditos e garantias aos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração – conselheiros
e diretores eleitos e/ou contratados –, bem como às pessoas
físicas ou jurídicas que com eles mantenham relações de parentesco ou de negócios. Porém, tais critérios deverão ser referendados/aprovados em Assembleia Geral.
O mandato dos membros do Conselho Fiscal foi esten6
dido.
Importante destacar, ainda, que os representantes do BACEN, ou de entidade devidamente autorizada (p. ex., a cooperativa central de crédito) que vier (em) a realizar supervisão
em cooperativa de crédito têm a faculdade de convocar Assembleia Geral Extraordinária.7
Não configura quebra de sigilo bancário o acesso a informações das cooperativas de crédito pelas cooperativas centrais de crédito quando se der no exercício de atribuições de
supervisão, auditoria, controle e de funções operacionais das
cooperativas de crédito.8
As cooperativas centrais de crédito poderão – temporariamente e em regime de cogestão – administrar cooperativa
de crédito filiada ou conveniada que apresente riscos de solidez.9
Pelo exposto acima, só vem a confirmar a relação e o
5 Vide art. 2º, § 4º da LC nº 130/2009: “[...] critérios mais rigorosos: adoção de
procedimentos mais rígidos para aprovação e controle dispensados/utilizados em
operações de crédito realizadas em favor dos integrantes de órgãos estatutários,
assim como às pessoas físicas ou jurídicas que com eles mantenham relações de
parentesco ou negócio.”
6 Vide art. 5º da LC nº 130/2009.
7 Vide o art. 12, § 2º da LC nº 130/2009.
8 Vide art. 13 da LC nº 130/2009: “[...] são atribuições da cooperativa central de
crédito a supervisão, a auditoria, o controle e a execução de funções operacionais
das cooperativas de crédito. Quando a central de crédito apurar crimes ou
infrações administrativas, é DEVER da central comunicar ao BACEN e/ou Polícia
Federal, dependendo do tipo de ilicitude criminosa envolvendo recursos das
cooperativas de crédito.”
9 Vide art. 16 e seus incisos da LC nº 130/2009.
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aporte dado pela governança aos atos normativos do BACEN.
Com isso, fica demonstrada a influência da teoria institucional na regulamentação de um segmento em rápida expansão.

5. A Governança em Cooperativas de Crédito
Para uma melhor compreensão da governança, neste texto, tomamos como base os estudos do BACEN (2009), onde
se investigou as principais questões e problemas em relação
à governança das cooperativas de crédito no Brasil. Por isso,
adaptamos e resumimos os principais tópicos, destacando –
por opção pessoal – pontos considerados relevantes. Assim,
separamos didaticamente as seções em: 1) Gestão Executiva;
2) Direção Estratégica; 3) Fiscalização e Controle; e 4) Representatividade e Participação. Também caracterizamos, esquematicamente, os problemas relacionados aos mecanismos de
governança.
Antes, queremos destacar as diferenças e semelhanças
entre a empresa privada tradicional e as cooperativas, em relação às estruturas de propriedade e os principais conflitos existentes, conforme a Tabela 02. Na qual observamos que:
A empresa privada possui elevada concentração de poder econômico e de decisão, com poucos mecanismos de
participação dos minoritários. Também, com os conselhos
bastante fragilizados nas suas funções, remuneração e responsabilidades. Com isso, resultando em conflitos entre acionistas
pelo controle do capital societário.
As cooperativas apresentam conselhos enfraquecidos,
apesar de a legislação ser mais favorável a uma melhor participação. Caracteriza-se por uma estrutura econômica pulverizada, mas com forte centralização nas tomadas de decisão
político-financeiras. Com a existência de conflitos entre “associados x gestores” e “poupadores x devedores”.
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Tabela
2
Tabela 02
Empresa Privada

Cooperativas

1. Estrutura de propriedade:
 Forte concentração de ações com direito a voto*;
 Alta emissão de ações sem direito a voto;
 Resolução de questões relevantes acordadas por poucos
acionistas;
 Acionistas minoritários pouco ativos;
 Baixa proteção legal aos acionistas minoritários;
 Elevada sobreposição entre propriedade e gestão – conselho
representa os acionistas controladores;
 Falta de clareza na divisão de papéis entre conselho e
diretoria;
 Conselhos de administração pouco profissionalizados;
 Remuneração dos conselheiros como fator de baixa
relevância;
 Conselhos de administração com estrutura informal e
ausência de comitês de auditoria e sucessão.
2. Principal conflito de agência entre acionistas majoritários e
minoritários.

1. Estrutura de propriedade:
 Incompleta separação e/ou sobreposição de conselho
de administração, direção (executiva), entre
propriedade (associados) e gestão (controle);
 Pulverização das cotas-partes (ações);
 Cada pessoa, um voto;
 Conselho com função estratégica, administrativa e
executiva;
 Conselho com baixa educação formal e grau de
profissionalização;
 Remuneração dos conselheiros percentualmente
pequeno em relação à diretoria;
 Conselhos formalizados e com presença de comitês
(caráter pró-forma).

3. Principal conflito entre gestores e associados.
4. Com potencial conflito, entre associados poupadores e
tomadores de empréstimos.
*Os acionistas controladores nas empresas brasileiras detêm, em média, 88% das ações com direito a voto (com o
maior acionista detendo em média 58% das ações e os três maiores, 78% destas).

Fonte: Adaptação de Alexandre Las Casas, 2007.

5.1. Gestão Executiva

BACEN (2009).

5.1. Gestão Executiva

a) Conceito

a) Conceito

Os administradores com dedicação integral à cooperaadministradores com dedicação
integral à do
cooperativa
temnaa imtiva temOsa responsabilidade
pela execução
negócio,
responsabilidade pela execução do negócio, na implementação das estratégias e
plementação das estratégias e objetivos da cooperativa. Tem
objetivos da cooperativa. Tem como papel a prestação de contas – em forma de
como
papel a prestação de contas – em forma de relatórios e
relatórios e demonstrativos financeiros – de forma confiável e clara, disponível para
demonstrativos financeiros – de forma confiável e clara, distoda a organização.
ponível para toda a organização.
b) Os Problemas – Conflitos de Interesse

b) Os Problemas – Conflitos de Interesse

• A concessão de benefícios (exagerados) a si mesmos ou a
pessoas com proximidade pessoal, econômica e política;
• A gestão está focada no curto prazo e associada a garantias de elevação salarial;
• Atuação baseada na estratégia de autodefesa com a finalidade de perpetuação no poder;
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• Tomar decisões fora de sua alçada, de forma isolada, sem
a base normativa e desrespeitando as outras instâncias
da organização;
• Exercer suas atividades na cooperativa como atividade
secundária (gera transferência de responsabilidade a funcionários e desconhecimento da rotina cooperativista);
• Não exercer o controle/vigilância sobre as áreas da cooperativa (exemplo: monitoramento do desempenho de
funcionários e das atividades de maior risco);
• Ter conhecimento, capacitação técnica e gerencial e habilidades incompatíveis para o exercício de cargo de administrador (Resolução nº 3.041/02).

5.2. Direção Estratégica
a) Conceito
A direção estratégica é composta pelo Conselho de Administração em conjunto com a Direção Executiva, mesmo
que os dois apresentem funções e responsabilidades diferentes.
Na prática, existem sobreposições de atividades e atribuições,
principalmente da direção executiva, impedindo assim a recomendação de separar as funções estratégicas das executivas.
Em linhas gerais, temos:
Quadro 1

Quadro 1
DIRETORIA EXECUTIVA
 Formula as estratégias, elabora
planos operacionais e estabelece
metas.
 Faz a gestão, estabelece os riscos
e acompanha os resultados.
 É, extremamente, influenciada
pela personalidade do líder.

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
 Analisa, aprova, corrige ou
desaprova a estratégia.
 Monitora e avalia o desempenho da
gestão e os resultados.
 Valoriza a diversidade de pontos de
vista, complementaridades,
independência e busca o consenso.

Fonte: Adaptado do BACEN (2009).
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Este quadro demonstra a necessidade de delimitar responsabilidades/papéis
que, muitas vezes, não são bem compreendidos e principalmente executados.
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Este quadro demonstra a necessidade de delimitar responsabilidades/papéis que, muitas vezes, não são bem compreendidos e principalmente executados.
b) Caracterização
• A direção estratégica em cooperativas de crédito tem
como características:
• A elevada concentração de poder na diretoria executiva
e presidência (toma decisões estratégicas e executivas),
em detrimento dos mecanismos institucionais;
• Os membros da direção executiva, geralmente, não têm
dedicação exclusiva e acumulam vários cargos ao mesmo
tempo;
• O Conselho de Administração, na maioria das vezes,
conta com pouca independência para discordar das
ações da direção executiva;
• A Direção Executiva sem um plano estratégico e de definição clara de metas;
• A tendência dos mandatos da direção terem pouca renovação (42% dos presidentes das cooperativas de crédito
estão exercendo o quinto ou mais mandatos);
• A renovação dos mandatos, quando acontece, a partir do
artigo nº 47, da Lei 5.461/71, incide prioritariamente sobre os dirigentes não executivos;
• As cooperativas sem impor limites estatutários à reeleição dos membros da Direção Executiva;
• Há grande diferença de remuneração e/ou formação/informação dos membros da Diretoria Executiva em relação ao Conselho de Administração;
• A falta de reuniões exclusivas e periódicas do Conselho
de Administração;
• A baixa qualidade e o atraso das informações (a pauta,
os documentos e as atas) que chegam ao Conselho de
Administração;
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• De não possuir plano mitigador de risco de conflito;
• A composição dos membros do Conselho e Direção geralmente em número par, o que dificulta a tomada de
decisões.

5.3. Fiscalização e Controle
A montagem da estrutura e mecanismos de fiscalização e
controle resultam numa série de custos de agência. No sentido
de buscar um equilíbrio entre os interesses dos associados e os
dos dirigentes e colaboradores, estes custos podem ser:
• Custos de elaboração de contratos;
• Custos com auditorias;
• Custos com a produção de relatórios e pareceres;
• Custos pela divergência de interesses e de escolhas mal
feitas;
• Custos com o Conselho Fiscal;
• Custos de controles internos, supervisão adequada e instrumentos de controle.
Neste ponto, cabe ressaltar a assimetria de informações,
que se traduz na necessidade de maior transparência para
obtê-las, impactando na sua qualidade e quantidade o que é,
muitas vezes, fator de limitação na melhoria da fiscalização.
Os mecanismos de fiscalização e controle se dão em três
níveis:
• Por meio da participação dos associados;
• Do Conselho Fiscal;
• De Auditorias.
Estes níveis apresentam uma série de problemas, que vão
desde a baixa participação dos cooperados (problema de ser
a cooperativa uma propriedade coletiva e difusa), dos Conselhos Fiscais desconhecerem o seu papel, de terem baixa independência e imparcialidade.
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Nas auditorias que são delegadas à central. Com o Conselho de Administração definindo o seu papel, e também com
as auditorias externas tendo um caráter de pró-forma.
Um outro problema se dá com a excessiva acumulação
de cargos dos conselheiros, o que os leva a:
• Supervisionarem as suas próprias ações;
• Ampliarem os conflitos de interesses;
• Diminuírem o de tempo para lidar com os problemas da
sua área;
• Potencializarem os defeitos de uma má administração.
• Estes problemas, se incluídos num contexto de:
• Falta de estrutura hierárquica, em rede, composta por
base (regional) e central;
• Baixa eficiência ou ausência de controles informatizados;
• Inexistência de produzir e divulgar indicadores/comparativos entre as cooperativas;
• Restrição legal que dificulta o afastamento dos Conselhos de Administração que apresentem resultados danosos pelas centrais de crédito;
• Sistemas cooperativos com fundos garantidores insuficientes e/ou inexistentes;
• Indefinição dos graus de parentesco entre diretores e entre eles e seus colaboradores;
• Conselhos de Fiscalização sem:
• Pré-requisitos de conhecimento e capacitação técnica;
• Estruturas de apoio ao trabalho;
• Remuneração adequada;
• Frequência e tempo necessário na realização da fiscalização.
Todos esses pontos são extremamente inibidores de boas
práticas de fiscalização e controle e dificultam o desenvolvimento de políticas efetivas de governança cooperativa.
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5.4. Participação e Representatividade

A organização cooperativista demanda comprometimento e participação de seus associados. A participação é condição fundamental para sua plena existência e para o cumprimento de sua
missão. Todos os esforços devem ser empreendidos para estimulá-la. A participação contribui para a gestão democrática da organização, melhor fiscalização e aumento da solidez, alinhamento
dos interesses internos e atendimento à expectativa dos associados (BACEN, 2009, p. 96).

As Cooperativas de Crédito têm como princípio a gestão democrática, estrutura de autogestão e a distribuição de
sobras. Para que esses princípios se fortaleçam, é necessária a
criação de mecanismos que estimulem e qualifiquem a participação dos cooperados, ampliando a sua representatividade
nas decisões e na condução das cooperativas.
A resolução dos conflitos de interesse contidos na teoria
de agência pode ser debatida a partir de questões como:
• Quais são as motivações e incentivos e a que forma de
mobilização é submetido o quadro social das cooperativas para que efetivamente participem de suas instâncias
de representação e na tomada de decisões?
Um fator restritivo à motivação dos cooperados se dá
pelo “efeito carona” (já comentado anteriormente). Também a
sua responsabilidade e risco são limitados – artigo 11 da Lei nº
5.764/71 -, pela determinação dos parâmetros de responsabilidade no valor (geralmente de pequeno valor) da cota capital
estar previsto em texto constitucional. Com isso, o cooperado
transfere aos outros este “esforço adicional” e esta responsabilidade. Filho (2008, p. 04) endossa esse argumento ao afirmar que:
Do ponto de vista estritamente econômico, a motivação do associado em acompanhar os atos dos gestores deve ser proporcional ao risco que corre. De modo geral, o participante é tentado
a avaliar os benefícios e custos de seu envolvimento individual
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segundo uma racionalidade econômica. Se os benefícios ou riscos
associados à decisão de participar, ou não, são pequenas, as motivações para transferir a outros essa responsabilidade serão ampliadas, gerando espaço para uma postura de carona (free rider).

Existem outros fatores importantes que dificultam o
maior comprometimento do associado com a cooperativa,
tais como:
• Baixa educação cooperativista dos quadros associativos
dessas organizações;
• A forma de propriedade – anteriormente definida como
difusa – e a percepção do associado, decorrente de sua
insuficiente capacidade de influenciar as decisões da cooperativa;
• Os agricultores familiares têm maiores diferenças de
área de atuação, quando administram as cooperativas de
crédito, em relação a sua atividade tradicional (agropecuária) e a outros ramos que também dirigem (cooperativa de produção, trabalho, serviços), o que dificulta
o entendimento e a sua participação no ramo de crédito
cooperativista;
• A partir da ampliação da cooperativa – do número de
associados, da sua área de abrangência, da variedade de
serviços prestados (seguros, consórcios, cartões, financiamentos) –, há uma tendencia dos sócios controladores ampliarem a transferência do controle a outros membros, notadamente, de fora do seu quadro social;
• A cooperativa, por ser uma sociedade de pessoas, por
ter características de proximidade, de confiança e de ser
fortemente associada à liderança (ao presidente, gerente,
diretores), faz com que a fonte de informações, esclarecimentos, de resolução de conflitos e acesso aos seus produtos e serviços se deem no contato individual e pessoal
entre os membros;
• Diferentemente de sociedades de capital, onde os acionistas pressionam e as ações são negociadas em bolsas
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de valores e por elas supervisionadas, nas cooperativas,
pelas características anteriormente expostas, as ações sofrem menor influência dos cooperados;
• No exercício de propriedade comum – cooperativa –, as
decisões coletivas e a estrutura montada para mantê-la
são, na maioria dos casos, de menor agilidade e maior
custo;
• Como uma organização de caráter mutualista, associada
a poucos incentivos para participar (financeiros e motivacionais) pode levar a captura dos interesses e decisões a grupos orientados pelos stakeholders¹ ._ partidos
políticos, candidatos em processo eleitoral, organizações
sindicais ou de grupos econômicos privados.
Os pontos acima elencados têm coerência na pesquisa
realizada pelo BACEN, 2009, evidenciando que:
• Nas Assembleias Gerais Ordinárias (AGOs), a participação dos associados é pouco expressiva – a maioria com
frequência inferior a 10%, já 55% afirmam que nunca
participaram de AGOs, mesmo considerando-a como o
mais importante evento do calendário de uma organização cooperativista;
• A baixa participação é assim justificada pelos cooperados, sob a argumentação de que: “não faz diferença ir”, “o
tempo gasto é muito grande”, “há dificuldade de deslocamento para o local da assembleia”;
• Somente 25% das cooperativas realizam pré-assembleias, com caráter microrregional ou local. E somente
9%, quando tem mais de três mil filiados ou que tenham
moradia situada em um raio maior que 50 quilômetros
da sede da assembleia, possuem mecanismos de representação através de delegados;
• No entendimento do edital da AGOs, 47% dos cooperados afirmaram compreender parcialmente ou não compreender os assuntos que ele contém;
• Entre os associados, 40% responderam desconhecer como
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se dá o processo eleitoral e em 58% das cooperativas, inexiste formalização de comitês eleitorais independentes;
• Somente 6,4%, dos entrevistados já tinham sido candidatos a algum cargo eletivo na cooperativa;
• É de 45% o percentual de cooperados que desconhecem
o nome e o perfil dos candidatos aos conselhos, sendo
que 11% desse total tomou conhecimento, somente durante a AGO;
• Em 64% das cooperativas constatou-se a não realização
de programas de educação cooperativista e financeira ao
seu quadro social.

6. Recomendações
Para a resolução dos conflitos anteriormente citados,
nos apoiamos na teoria institucionalista que, segundo North
(1990), citado por Tigre (2006, p.09), atribui:
A diferente performance econômica das nações à natureza de suas
instituições. Segundo esta visão, as instituições de hoje guardam
fortes conexões com as de ontem; daí a importância da trajetória
institucional ou path dependency. Nenhum arranjo institucional
pode ser definido como “ótimo”, pois eles são frutos de contingências culturais e políticas típicas de cada país. Em alguns países as
instituições se desenvolveram de forma a favorecer o progresso
econômico, enquanto em outros países não. O ambiente institucional determina as oportunidades de lucro, direcionando as decisões e o processo de acumulação de conhecimentos das organizações, gerando trajetórias virtuosas ou viciosas.

Mesmo extrapolando para um ambiente macro (países),
como observa North, o paralelo com as organizações e especificamente com os sistemas cooperativistas é pertinente, pois
guarda semelhanças quando da sua trajetória (histórico) de131
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pendentes da cultura, valores e visão, construídos pelos cooperados e dirigentes na condução das cooperativas. As semelhanças derivam, ainda, da criação de um ambiente normativo
que favoreceu e ampliou oportunidades, aprendizados, inovação e democracia.
No que tange aos conflitos de agência, segundo Branch e
Baker (2000), citados por Lima (2008), os conflitos nas cooperativas podem ser superados desde que sejam adotadas providências, tais como:
• Regras de governança bem definidas;
• Controles internos eficazes;
• Adequação dos serviços prestados;
• Adoção de regulamentações prudenciais e supervisão
externa.
Nesta mesma linha de raciocínio, para Lima (2008), citando Westley e Branch (2000), a resolução dos problemas de agência depende de definições claras das regras que determinam as responsabilidades de cada um dos envolvidos na gestão da cooperativa.
Essas definições deveriam ser praticadas por meio da utilização
dos seguintes princípios, segundo Lima (2008 p. 06):

a) Definição clara das alçadas de decisão no âmbito da
gerência/diretoria da cooperativa de crédito para delimitar o
envolvimento da diretoria nas operações do dia a dia a fim de
separar claramente a tomada da decisão de sua execução;
b) Definição de critérios técnicos mínimos para que um
associado possa ser eleito para os órgãos de administração da
cooperativa de crédito, impedindo, dessa forma, que pessoas
não qualificadas sejam eleitas;
c) Definição das atribuições do comitê de supervisão (auditoria interna) para que este possa funcionar sem a interferência da gerência da cooperativa de crédito e seja responsável
pela verificação da aderência (compliance) em relação ao Estatuto Social, aos controles internos e a atuação dos gestores;
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d) Definição da política e critérios utilizados na concessão do crédito com a identificação dos responsáveis pela análise de crédito que deverá ser feita a partir de critérios técnicos;
e) Definição clara da responsabilidade da direção em
relação às operações e ao funcionamento da cooperativa em
geral, bem como as punições em caso do não cumprimento.
Dessa forma, deveriam ser previstos, inclusive, mecanismos
para substituição de dirigentes que não cumpram suas obrigações;
f) Definição de códigos de ética e de controles dos empréstimos realizados para membros da administração, a fim
de evitar conflitos de interesse;
g) Previsão de rotação de cargos entre os membros da
administração. Uma limitação de dois ou três mandatos para
cada dirigente permitiria o aparecimento de novas ideias, evitando a dominação da administração por um pequeno grupo
em períodos de tempo extensos.
Em suma, como afirma o relatório do BACEN (2009, p. 65):
[...] o segmento de crédito cooperativo tem como desafio melhorar suas práticas de governança, especialmente adotando instrumentos de fiscalização e controle mais eficientes. A ampliação
da base de associados e das fontes de capacitação, consequências
naturais do crescimento, aumentam os problemas de agência e o
risco moral; e a mitigação e o controle desses riscos só podem
ocorrer com bons mecanismos de controles internos e externos.
[...] Além desses aspectos, o cooperativismo tem o desafio de enfrentar um novo ambiente macroeconômico – redução de taxas
básicas de juro, redução no spread, aumento da concorrência do
crédito de varejo.

Para isso, o sistema de crédito cooperativista necessita
aperfeiçoar, em muito, os mecanismos de governança. Senão
teremos como resultado estruturas de poder onde a preocupação com a participação, a eficiência operacional e a rentabili133
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dade dos cooperados serão secundárias. Com a possibilidade
de que o crescimento vigoroso observado nos últimos anos
não encontre futura sustentação – uma base firme e necessária
para suportar o seu próprio desenvolvimento.
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Anexo 1

ANEXO 01

Conflitos entre Tomadores de Empréstimo x Poupadores
e Cooperativas Orientadas pelos Tomadores de Empréstimos x Cooperativas
Orientadas pelos Poupadores
Cooperados - Tomadores de Empréstimos

Cooperados - Poupadores

 Associam-se com o objetivo de acessar os
financiamentos e estes em maior volume.

 Objetivam um maior nível de rendimento ao se
associar;

 Buscam rapidez na liberação e menores exigências de
garantias;
 Menores preocupações em relação aos controles
implementados;
 Menores exigências no grau de Profissionalização dos
colaboradores / Administração;
 Maior preocupação em ter uma boa relação pessoal
com a direção.

 Avaliam os níveis de segurança e garantias oferecidos;

 Maior preocupação em relação aos controles
implementados;

 Maior exigência no grau de Profissionalização da
gerencia / diretoria;
 Maior atenção no Histórico, Imagem e infra-estrutura
existentes na cooperativa;

 Buscam as menores taxas de juros;
 Buscam as maiores taxas de juros;
 Avaliam, comparativamente, os menores juros a serem  Avaliam, comparativamente, os maiores rendimentos
pagos no mercado;
pagos no mercado;
 Desejam crédito com menor prestação e com maiores  Desejam um maior rendimento nos menores prazos;
prazos;
 Buscam o melhor atendimento.

 Buscam o melhor atendimento.

Cooperativas Orientadas pelos Tomadores de
Empréstimos

Cooperativas Orientadas pelos Poupadores

 Grande diferença entre o numero de sócios com
financiamentos em relação aos sócios-poupadores;

 Maior equilíbrio entre o nº de sócios financiadores em
relação aos cooperados poupadores;

 Tendencia há estabelecer menores taxas para os
empréstimos e depósitos;


 Tendencia há estabelecer maiores taxas para os
empréstimos e depósitos;

 Comportamento mais tolerante, em relação, ás regras
de concessão do crédito, há inadimplência e aos
Custos de Transação;

 Maior rigor no cumprimento das regras de concessão
de crédito, do controle da inadimplência e dos Custos
de Transação;

 São mais ativas em relação à mobilização de depósitos;

 São pouco ativas em relação à mobilização de
depósitos;

 Tem uma menor preocupação na profissionalização
dos colaboradores, administração e conselhos;

 Maior preocupação em relação à profissionalização dos
colaboradores, administração e do Conselho Fiscal;

 Com os recursos humanos e materiais, direcionados,
preferencialmente aos repasses e financiamentos;

 Com os recursos humanos e de infra-estrutura, com
melhor distribuição entre captação / repasse;

 Tem menor preocupação com estrutura física e
segurança;

 Maior preocupação com estrutura física e segurança;

 Carteira com maior provisão e expostas a crises de
liquidez.

 Menor exposição a crises de liquidez e a
provisionamentos.
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GOVERNANÇA COOPERATIVA:
UM DESAFIO PERMANENTE
Jonas Alberto Klein1

1. Considerações iniciais
A busca contínua por eficiência e ganhos está cada vez
mais presente nas instituições financeiras e, consequentemente, nas cooperativas de crédito, por atuarem no mercado financeiro. Essa realidade obriga as cooperativas a melhorar seu
método de governança cooperativa.
O grande desafio de uma boa governança está centrado
na separação entre propriedade e controle da instituição, assegurando que os executores busquem os objetivos e resultados
determinados pelo conselho administrativo. Algumas características, quando se trata de Governança em cooperativas de
crédito, devem ser consideradas:
• O proprietário é dono e cliente, ao mesmo tempo;
• O associativismo é um de seus principais princípios;
• Ela não se norteia pela maximização do lucro;
O conselho de administração, o conselho fiscal, a auditoria interna e a auditoria independente devem estar bem
preparados para serem as principais ferramentas de controle
e gestão. No segmento das cooperativas de crédito, existem
1 Pós-Graduado em Auditoria e Perícia e em Desenvolvimento Rural e Cooperativismo de Crédito. Graduado em Ciências contábeis. Assessor Institucional da
Cresol Central.
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modelos organizacionais diferentes no que se refere ao formato institucional e ao controle de capital e social. Todo tipo de
organização pode se beneficiar da boa governança, contudo é
indispensável à construção de um novo modelo que se respeite o tipo de cada organização.
A partir desses elementos é que objetivamos, na reflexão
que segue, desenvolver um conjunto de aspectos que dialoguem com a temática da governança dentro das cooperativas
de crédito, dando ênfase ao Sistema Cresol SC/RS. Por sabermos que se trata de um tema em voga na conjuntura atual,
acreditamos ser importante aprofundar e compreender melhor esse processo nas cooperativas de crédito.

2. Autogestão
Dentro do tema da governança, existem alguns conceitos que são centrais para sua compreensão e desenvolvimento. Um deles é o da autogestão, que se refere ao controle da
cooperativa por seus associados, procurando ressaltar que as
decisões, os encaminhamentos, o patrimônio e a direção de
uma cooperativa são de sua responsabilidade. O envolvimento dos associados é essencial para democratizar o processo,
dessa participação depende a gestão da cooperativa, afinal,
são eles que devem eleger representantes – capacitados e comprometidos com a solidez da instituição – para o conselho de
administração e fiscal.

3. Conselho de Ética
O Conselho de Ética é um importante instrumento para
a gestão democrática. É o conselho de ética em conjunto com o
138

Cresol.indd 138

10/12/2010 10:21:48

conselho fiscal que possibilita aos associados acompanharem
a administração da cooperativa durante toda a gestão. A ação
do conselho de ética permite que assuntos relativos à conduta
de seus associados – conflitos da direção ou de qualquer cooperado – possam ser resolvidos na medida em que ocorram,
garantindo o bom andamento das atividades da cooperativa.
Formado pelos próprios cooperados, eleitos em assembleia geral, o conselho de ética tem o número de seus conselheiros, titulares e suplentes, assim como o tempo de mandato,
definidos no estatuto da cooperativa. Podendo ser convocado
pela diretoria ou pelos cooperados sempre que houver casos a
serem averiguados, sua função principal é julgar ética e disciplinarmente seu quadro social.
Ainda objetiva orientar a diretoria na condução das situações em que haja desrespeito ao estatuto e ao regimento
interno por parte dos associados, podendo recomendar punições. Para tanto, é fundamental que o conselho de ética esteja
previsto no estatuto social da cooperativa, já que, de acordo
com legislação atual, sua existência não é obrigatória.

4. Assembleia Geral
É o órgão máximo da sociedade cooperativa, responsável
pelas decisões de interesse dos associados. As deliberações da
assembleia devem ser acatadas por todos os cooperados, inclusive os ausentes e/ou discordantes, privilegiando sempre o
interesse coletivo.
A assembleia pode ser convocada pelo Diretor-Presidente da cooperativa, por qualquer dos órgãos de administração
(que constarem do Estatuto da Cooperativa), pelo Conselho
Fiscal, ou, após solicitação não atendida, por 1/5 dos associa139
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dos em pleno gozo dos seus direitos (artigo 38, § 2º da lei nº
5764/71). Ela será convocada com antecedência mínima de 10
dias, em primeira convocação, por meio de editais afixados
em locais apropriados das dependências mais frequentadas
pelos associados, através de publicação em jornal e de comunicação aos associados por intermédio de circulares (artigo
38, §1º da lei acima citada).
A assembleia será constituída pela reunião de pelo menos 2/3 do número total de associados, em primeira convocação; pela metade mais um dos associados, em segunda convocação; e pelo mínimo de 10 associados, na terceira e última
convocação (artigo 40, incisos I, II e III da lei nº 5764/71).
A segunda e terceira convocações só ocorrerão se estiverem
previstas no estatuto da cooperativa e no edital de convocação,
sendo observado o intervalo mínimo de uma hora entre elas.
A assembleia pode ser extraordinária ou ordinária.

4.1. Assembleia Geral Extraordinária
Realizada sempre que necessário, a Assembleia Geral
Extraordinária é um importante instrumento de gestão, permitindo que assuntos emergenciais possam ser tratados com
a devida urgência. Temas que merecem atenção especial, tais
como reforma do estatuto; mudança do objeto da sociedade;
fusão, incorporação ou desmembramento da cooperativa; dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes; e
contas do liquidante são suas pautas exclusivas. Cabe lembrar,
no entanto, que a Assembleia Geral Extraordinária pode deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da cooperativa,
desde que mencionados no edital de convocação.
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4.2. Assembleia Geral Ordinária
Realizada obrigatoriamente ao menos uma vez por ano,
no decorrer dos 4 (quatro) (conforme a lei complementar nº
130) primeiros meses após o término do exercício social anterior, é responsável pelas deliberações relativas a temas como:
aprovação da prestação de contas dos órgãos da administração; destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
eleição e posse dos componentes da Diretoria e dos Conselhos, quando findarem os mandatos; fixação do valor dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria e dos
Conselhos, caso hajam; entre outros assuntos de interesse da
instituição. A data, horário, local e os assuntos que irão ser deliberados nessa assembleia devem ser amplamente divulgados
entre os sócios da cooperativa, pelos mesmos meios previstos
na divulgação da Assembleia Geral.

5. Representatividade e participação nas assembleias
A participação dos associados na cooperativa de crédito
deve ser estimulada, criando-se ambientes e instrumentos que
permitam o diálogo, principalmente com o objetivo de desenvolver o senso de propriedade e capacidade de influenciar os
rumos da instituição.
A Administração da Cooperativa deve realizar esforços
para assegurar a efetiva representatividade e participação dos associados nas deliberações da Assembleia Geral, uma vez que este
é o seu órgão supremo. É desejável a realização de reuniões
locais com os associados (pré-assembleias), anteriores às Assembleias Gerais, como mecanismo tanto para fortalecer a
participação dos associados como para discutir os assuntos
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constantes da pauta da Assembleia Geral.
Nas Cooperativas Centrais de Crédito e suas confederações, é possível adotar, quanto ao poder de voto das filiadas,
critério de proporcionalidade em relação ao número de associados indiretamente representados na assembleia geral, conforme as regras estabelecidas em seus estatutos.
Recomenda-se que sejam implantados mecanismos que
permitam às cooperativas receberem, antes da publicação do
edital de convocação, propostas de temas que os associados tenham interesse de incluir na pauta de suas Assembleias Gerais.

6. Processo eleitoral nas cooperativas de crédito
O processo eleitoral deve estar regulamentado no estatuto ou no regimento interno da cooperativa. Para a condução
do processo eleitoral, deve ser criada uma comissão especifica
que verificará o atendimento dos critérios estabelecidos para
a candidatura dos cargos e também zelará pela segurança,
transparência e oportunidade de participação.
Requisitos para os candidatos
• É desejável que atendam às condições mínimas para os
respectivos cargos e que possuam:
• Capacitação técnica;
• Conhecimento do sistema financeiro;
• Conhecimento do negócio da cooperativa e seus eventuais riscos;
• Boa reputação no segmento do cooperativismo, bem
como na comunidade local;
• Participação em cursos e treinamentos para dirigentes
de cooperativas;
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7. Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão superior da
hierarquia administrativa que tem funções estratégicas. As
atribuições e responsabilidades devem constar no estatuto da
cooperativa, especialmente os seguintes pontos:
Definir a estratégia de atuação;
Assegurar as informações do conteúdo das atas de reuniões ao conselho fiscal e a todos os administradores;
Acompanhar o desempenho dos administradores com
funções executivas – a avaliação deve ser feita com base nos
objetivos estabelecidos conforme o planejamento estratégico;
Definir os objetivos quanto à perenidade dos negócios;
Avaliar os riscos;
Aprovar programas e orçamentos financeiros, entre outros;
O BACEN aconselha que haja nas cooperativas uma
clara separação entre os papéis desempenhados pelos administradores com funções estratégicas e aqueles com funções
executivas.
As deliberações estratégicas, a definição da política da
cooperativa e a prestação de contas para os associados devem
ser desempenhadas por conselheiros de administração ou por
diretores que não ocupem funções executivas. Os estatutos ou
regimentos devem disciplinar as atribuições e responsabilidades dos administradores com funções estratégicas e executivas.
No quadro abaixo podemos verificar claramente a separação entre as funções das Diretorias Estratégica e Executiva.
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regimentos devem disciplinar as atribuições e responsabilidades dos administradores
com funções estratégicas e executivas.
No quadro abaixo podemos verificar claramente a separação entre as funções das
Diretorias Estratégica e Executiva.

DIRETORIA EXECUTIVA
Propõe a estratégia;
Atua na gestão e na apuração
confiável de resultados;
Implementa planos operacionais;
Antecipa-se com medidas
corretivas necessárias, no caso de
desvios de metas estabelecidas;
Expõe os riscos;
Age fortemente alinhada às
diretrizes de um líder.

CONSELHO DE ADMINISTRACAO ou
ÓRGÃO ESTRATÉGICO
Analisa e homologa a estratégia, promovendo ajustes,
se necessário;
Avalia o desempenho de gestão e toma decisões;
Avalia e monitora os resultados;
Examina causas de desvios e determina as correções e
medidas necessárias para correção;
Recomenda como enfrentá-los e monitora as
tendências;
Considera que o fortalecimento é um produto de
diversidade de visões, de complementaridade de
conhecimentos, de independência para julgamentos
sem contaminação e sem conflito de interesses.

Fonte: Andrade e Rossetti (2004).
Fonte: Andrade e Rossetti (2004).

No quadro
acima fica evidenciada a necessidade de seNo quadro acima fica evidenciada a necessidade de separ-se as funções
par-se as funções executivas e estratégicas. O Conselho de Adexecutivas e estratégicas. O Conselho de Administração é o órgão máximo que
ministração é o órgão máximo que representa os associados,
representa os associados, depois da assembleia geral, cabe a ele a responsabilidade pela
depois
da assembleia geral, cabe a ele a responsabilidade pela
definição
estratégias e objetivos
da instituição.
Cabe também
a responsabilidade
pela
definição
dedeestratégias
e objetivos
da instituição.
Cabe
tamdos executivos pela
(diretoria
executiva)
que irão desenvolver
bémescolha
a responsabilidade
escolha
dos executivos
(diretoriae efetivar as
executiva)
que
irão
desenvolver
e
efetivar
as
estratégias
estratégias e objetivos definidos, sempre em consonância com ea obexpectativa e os
jetivos
definidos,
sempre em consonância com a expectativa e
interesses
dos associados.
os interesses
O dos
órgãoassociados.
de administração estratégica deve se utilizar dos trabalhos de
O órgão de administração estratégica deve se utilizar dos
auditorias internas e externas como fonte de informação para a tomada de decisões.
trabalhos de auditorias internas e externas como fonte de inmembros dos órgãos de administração devem dispor do tempo necessário
formação Os
para
a tomada de decisões.
para
cumprir
com
e responsabilidades,
não devem
acumular funções.
Os membros suas
dosobrigações
órgãos de
administraçãoe devem
dispor
do tempo necessário para cumprir com suas obrigações e responsabilidades,
e não
devem acumular funções.
8. Conselho
Fiscal

8. Conselho Fiscal
É o órgão responsável por fiscalizar a administração da
cooperativa, com poder de convocar uma assembleia quando
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detectar qualquer problema que necessite da apreciação dos
associados. É o conselho fiscal que fiscaliza a parte financeira
e administrativa da cooperativa, com o intuito de assegurar
o cumprimento das decisões tomadas pela Assembleia Geral
Ordinária ou Extraordinária, sempre orientando o conselho
de administração nos procedimentos corretos a serem obedecidos.
O conselho fiscal é composto por associados e eleito em
assembleia geral. Seus integrantes não podem ter parentesco
direto com nenhum membro do conselho de administração.
O mandato do conselho fiscal pode ser de até 03 (três) anos, a
critério de cada cooperativa.

9. Controles Internos e Gestão Cooperativa
O tema da governança dialoga de forma direta com a
questão dos controles internos na gestão cooperativa. O controle de riscos requer um processo de formação corporativa.
A implementação de um sistema de controle interno eficiente
garante à instituição a exposição adequada em relação aos seguintes riscos:
Risco de Mercado: Pode ser definido como uma medida numérica da incerteza relacionada aos retornos esperados
de um investimento, em decorrência de variações em fatores
como taxas de juro, taxas de câmbio, preços de ações e commodities;
Risco Operacional: Pode ser definido como uma medida numérica da incerteza dos retornos de uma instituição,
caso seus sistemas, práticas e medidas de controle não sejam
capazes de resistir a falhas humanas, danos à infraestrutura
de suporte, utilização indevida de modelos matemáticos ou
produtos, alterações no ambiente de negócios ou situações adversas de mercado;
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Risco de Crédito: Pode ser definido como uma medida numérica de incerteza relacionada ao recebimento de um
valor contratado e/ou compromissado a ser pago pelo tomador de um empréstimo como, contraparte de um contrato ou
emissor de um título, descontadas as expectativas de recuperação e realização de garantias.
Um controle interno pode ser definido como um instrumento de medida, de avaliação ou de regulamentação dos desempenhos operacionais da cooperativa a partir do empenho
e da dedicação do quadro dos dirigentes, colaboradores e do
quadro social em geral.
Um sistema de controles internos é um processo que
deve ser coordenado pela administração da cooperativa e
operado continuamente pelos níveis subordinados. A administração ou a diretoria são os principais responsáveis pela
manutenção da cultura empregada para uma adequada gestão
de risco de cada cooperativa, facilitando o entendimento do
papel de cada colaborador dentro do processo.
O acompanhamento do processo de controles internos
é feito como garantia para que sua aplicação se dê adequadamente – o que deverá ser capitaneado por pessoas que vivenciam os riscos e a dinâmica operacional de cada área dentro
da cooperativa. É interessante adotar um processo de autoavaliação, a ser aplicado periodicamente.
Nas cooperativas de crédito e em qualquer outra instituição, o sistema de controles internos tem papel chave na gestão
dos riscos operacionais, pois ajuda as instituições a conhecer
seus pontos vulneráveis (ameaças internas e externas), contribuindo na prevenção e na detecção dos problemas que possam levar a perdas inesperadas.
Para uma boa governança e um bom andamento da instituição, elencamos alguns exemplos encontrados nas rotinas
dos processos das cooperativas de crédito, garantindo um desempenho uniforme e confiável.
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Alçadas e limites: são limites determinados pela hierarquia superior a um colaborador ou funcionário, quando este
aprovar valores ou assumir posição em nome da instituição;
Autorização: a administração determina as atividades
e transações que necessitam de aprovação de um supervisor
para que sejam efetivadas. A aprovação de um supervisor, de
forma manual ou eletrônica, implica que ele (ou ela) verifique e valide a atividade ou transação, e assegure que a mesma
está em conformidade com as políticas e procedimentos estabelecidos. Os responsáveis pela autorização devem verificar
a documentação pertinente, questionar itens pouco usuais e
assegurar-se de que as informações necessárias à transação foram checadas, antes de dar sua autorização;
Conciliação: consiste no confronto de informações de
origens distintas com o objetivo de detectar inconsistências;
Avaliação de Desempenho: acompanhamento de uma
atividade ou processo para avaliação de sua adequação e/ou
desempenho em relação às metas, aos objetivos traçados e os
benchmarks, assim como o acompanhamento contínuo do
mercado financeiro (no caso de bancos), de forma a antecipar
mudanças que possam impactar negativamente a entidade;
Acesso Físico: os valores de uma entidade devem ser
protegidos contra o uso, a compra ou a venda não autorizados.
Um dos melhores controles para proteger esses ativos é a salvaguarda física, que compreende controle de acessos, controle
de entrada e saída de funcionários e materiais, senhas para
arquivos eletrônicos, call-back para acessos remotos, criptografia e outros. Incluem-se nesse controle os processos de inventário dos itens mais valiosos para a entidade;
Segregação de Funções: a segregação é essencial para a
efetividade dos controles internos. Ela reduz tanto o risco de
erros humanos quanto o risco de ações indesejadas. Contabilidade e conciliação, informação e autorização, custódia e
inventário, contratação e pagamento, administração de recursos próprios e de terceiros, normalização (gerenciamento de
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riscos) e fiscalização (auditoria), devem estar segregadas entre
os funcionários;
Sistemas Informatizados: controles feitos por meio de
sistemas informatizados, divididos em dois tipos:
Controles gerais: pressupõem os controles de operação
de computadores, controles na aquisição, desenvolvimento e
manutenção de programas e sistemas. Exemplos: organização
e manutenção dos arquivos de back-up, arquivo de log do sistema, plano de contingência;
Controles de aplicativos: são os controles existentes
nos aplicativos corporativos que têm a finalidade de garantir
a integridade e veracidade dos dados e transações. Exemplos:
validação de informações (verificação das informações com
registros armazenados em banco de dados);
Normalização Interna: é a definição, de maneira formal,
das regras internas necessárias ao funcionamento da entidade.
As normas devem ser de fácil acesso para os funcionários da
organização, e devem definir responsabilidades, políticas corporativas, fluxos operacionais, funções e procedimentos.
Segundo Jund (2002, p. 237), o processo de avaliação do
controle interno consta de três etapas:
O levantamento geral do sistema – seu objetivo é obter informação a respeito de como o sistema funciona, sendo
alcançado perante uma discussão com as pessoas envolvidas
com o controle. Como, por exemplo, entrevistar as pessoas
encarregadas de cada setor;
A avaliação propriamente dita do sistema – após ser
analisado e documentado o sistema de controle interno, deve
ser feita a avaliação que dê credibilidade ao administrador sobre o funcionamento do setor fiscal da empresa. Por exemplo,
através da análise do atual sistema de controle interno da empresa;
A realização dos testes de observância – a última etapa
do processo de revisão e avaliação do sistema de controle interno é a realização dos testes de cumprimento. Nesse caso, os
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testes verbais ou escritos feitos por funcionários não têm valor, deve-se sim ser constatado como funciona o sistema, pois
pode ser encontrada uma diferença entre o que se foi constatado e o que é de fato aplicado na empresa. Por exemplo,
através de questionário entregue a cada responsável por cada
departamento;
Delimitação de responsabilidades: determina uma definição clara e formal das responsabilidades e da autoridade
sobre os procedimentos criados para certas atividades, focando a sua limitação de ação;
Disponibilização e padronização de informações: visam ao estabelecimento de sistemas de comunicação efetivos
entre as áreas da instituição, de maneira a assegurar que as
informações cheguem ao seu destino, contemplando aspectos
como integridade, confiabilidade e disponibilidade;
Normatização interna: compreende o estabelecimento
formal de normas internas, para a execução das atividades
inerentes a unidade;
Treinamento: engloba exercícios para apurar habilidades ou transmitir conhecimento, ampliando competências e
capacitações.
Os controles internos elaborados pelo sistema Cresol
Central SC/RS são monitorados e efetuados pela mesma Central e ainda por sua Base Regional. Construídos com o crescimento do próprio Cresol, com vistas ao atendimento de uma
boa governança, citamos alguns desses controles:
Auditoria Direta – Executada na Cooperativa, tem
como objetivo a verificação junto às Cooperativas de Crédito
Rural com Interação Solidária, filiadas ao Sistema, quanto ao
cumprimento dos manuais internos do SISTEMA CRESOL
CENTRAL SC/RS e também quanto ao atendimento às exigências da Resolução nº 2.554, do Banco Central do Brasil
(BACEN);
Auditoria Indireta – Realizada por meio da verificação
do Banco de Dados da singular, do cumprimento das exigên149
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cias do Manual de Crédito, da verificação dos juros praticados
na DPC, dos juros dos empréstimos e da abertura especifica
da carteira da singular;
Matriz de Gestão – Acompanhamento de forma simplificada dos dados mensais e acumulados das filiadas;
SIG (Sistema Integrado de Gestão) – Analisa a evolução,
o crescimento, os vetores de desempenho e a gestão econômica financeira das cooperativas;
Manual da Lavagem de Dinheiro – Procedimentos para
prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro, em conformidade com a Lei nº 10.968;
Manual das Operações de Crédito – Regula as Operações das Cooperativas de Crédito com Interação Solidária ligadas a Cresol Central SC/RS e foi aprovado pela Assembleia
Geral Ordinária de acordo com a disposição estatutária. O documento só poderá ser modificado pelo conselho de administração procedendo às alterações que julgar necessário, sendo
objeto de ratificação pela AGO do ano seguinte;
Manual de Normas Internas – É um conjunto de procedimentos, instrumentos e ações adotadas de forma sistemática pela CRESOL que busca, em constante evolução, assegurar
e atingir os resultados delineados nos objetivos preeestabelecidos, protegendo o patrimônio e garantindo a transparência
às operações;
Manual de Expansão – Cria critérios para a expansão e
o desmembramento das Cooperativas;
Manual de Procedimentos Internos – Regula o monitoramento de controles internos das Cooperativas;
Monitoramento das Cooperativas Desenquadradas –
Visa o acompanhamento do plano de enquadramento realizado junto a Cooperativa para atender a Legislação do BACEN;
Margem de Contribuição/Ponto de Equilíbrio – A relação entre os custos globais e a receita da intermediação financeira que revela as sobras ou perdas como resultado da
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Cooperativa. Já o ponto de equilíbrio define o nível de operação da organização onde os custos equivalem às receitas, ou
seja, não há sobras nem perdas;

10. Cooperativas de Crédito
As cooperativas de crédito são sociedades de pessoas
constituídas com o objetivo de prestar serviços financeiros
aos seus associados, na forma de ajuda mútua e com base nos
valores de igualdade, equidade, solidariedade e democracia.
Pela sua natureza societária, os participantes (associados)
assumem, ao mesmo tempo, a condição de proprietários e
responsáveis pela direção da cooperativa e pelo atendimento
aos clientes, atuando no relacionamento negocial mais satisfatório, defendendo seus próprios interesses de aplicadores ou
tomadores de recursos. Assim, podemos dizer que a cooperativa é a extensão dos negócios de seus associados, porém
com necessidades distintas, podendo surgir daí conflitos de
interesses.
Portanto, para evitar tais conflitos e alcançar mais facilmente o equilíbrio, é necessário adotar uma adequada estrutura de governança, onde haja segregação na participação de
associados, gestão estratégica, fiscalização, controles e gestão
executiva.
O funcionamento harmônico dessas estruturas acontece
quando os atores reconhecem os princípios da governança coorporativa nas relações entre os interessados.
Neste artigo descrevemos algumas doutrinas para a prática de uma boa governança como também os mecanismos e
ferramentas de controles internos que a garantem.
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HABITAÇÃO RURAL:
uma ferramenta que muda a realidade
na Agricultura Familiar
Cecília Heidrich Prompt*
Leandro Lima Borella*

1

1. Introdução
Habitabilidade habitacional compreende três dimensões: pragmática (relativa a proteger os moradores das condições adversas
do tempo); simbólica (a casa deve ser um lugar agradável, seguro
e confortável) e funcional (concernente ao uso dos espaços em
atividades cotidianas). Neste contexto, a habitação deve permitir
ao homem habitar em segurança, um local que atenda a suas expectativas, necessidades, que lhe possibilite expressar sua cultura
e realizar as atividades rotineiras (PEIXOTO, 2008).

Um dos maiores desafios que se colocam para o Brasil
nos dias atuais é a redução do deficit habitacional brasileiro,
estimado pela Fundação João Pinheiro no ano de 2009 em 7,3
milhões de unidades, sendo em torno de 1,3 milhões somente
no meio rural.
Nesse contexto, o presente artigo faz uma reflexão histórica sobre a produção habitacional no Brasil, as atuais políticas
* Arquiteta, Urbanista, Mestranda em Arquitetura pela Universidade Federal de
Santa Catarina, atua no Departamento de Formação da Cresol Central SC/RS.
** Engenheiro Agrônomo, Especialista em Gestão e Análise Ambiental e Responsável Técnico da Coopertec.
1
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públicas para o setor e a extensão dos programas habitacionais para o segmento da Agricultura Familiar. Logo, faz uma
análise da atuação do Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária – Cresol Central SC/RS – junto
aos programas de habitação de interesse social, destacando
a importância das ações no sentido de promover a sustentabilidade nos projetos de habitação rural, com o enfoque na
bioconstrução.

2. Habitação de Interesse Social: Evolução Histórica
A intervenção do Estado na produção de habitação no
país tem origem na década de 1930, quando começam a ser
estabelecidas políticas especificas para a demanda social. A
população passa, então, a ver o Estado como responsável por
intervir em diversos setores, incluindo o da moradia, que até
então era produzida pela iniciativa privada. Com o crescimento da industrialização, a habitação passou a ser vista como essencial para a reprodução da força de trabalho e concentrou
ações no meio urbano.
A produção de moradias por parte do Estado evoluiu por
meio de uma série de ações. A criação das carteiras prediais
pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP) correspondeu ao início da produção direta ou do financiamento da moradia pelo Estado. A Fundação da Casa Popular (FCP) objetivava a criação de moradia e de infraestrutura urbana, porém
não produziu mais do que 17 mil unidades habitacionais entre
os anos de 1946 e 1969, devido a problemas orçamentários e
de gestão. Em 1937 é criado o decreto-lei nº 58, que regulamentava os loteamentos populares e garantia a sua compra à
prestação. Mas ele não contemplava por completo as camadas
de baixa renda, pois as prestações mais acessíveis correspondiam a terrenos de periferia sem infra-estrutura.
154
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Após a criação do Sistema Financeiro de Habitação
(SFH), em 1964, que tinha como órgão central o Banco Nacional de Habitação (BNH) e como característica a centralização
da habitação pelo Estado, entre 1964 e 1986, o programa passou a atender às classes média e alta da sociedade, pois as populações de baixa renda não se enquadravam em seus requisitos. Segundo SORDI, estima-se que, do total investido pelo
BNH, apenas 0,9% foi destinado à população com renda entre
um e cinco salários mínimos. O BNH, historicamente, teve
caráter autoritário, marcado pela ausência de diálogo com a
sociedade e pela falta de transparência orçamentária, foi extinto em 1986. Então o órgão financiador passa a ser a Caixa
Econômica Federal (CEF), que se torna o principal agente das
políticas sociais implementadas pelo Governo Federal. Acerca
desse período, SORDI (2006) destaca:
Durante a década de 1990, a política habitacional não foi concebida como prioridade nos governos e, dessa forma, não teve
maiores investimentos. Portanto, não houve um plano ou política
efetiva de habitação no país nesse período. As poucas ações foram
direcionadas ao financiamento para a classe média alta. Diante
disso, a demanda habitacional cresceu cada vez mais.

Segundo estudos da Fundação João Pinheiro, no ano
de 2007 o deficit habitacional brasileiro no meio rural era de
1.092.882 domicílios. Entendendo-se aqui o conceito de deficit habitacional como algo
[...] ligado diretamente às deficiências do estoque de moradias.
Engloba aquelas sem condições de serem habitadas devido à precariedade das construções ou em virtude de desgaste da estrutura
física. [...] Inclui ainda a necessidade de incremento do estoque,
devido à coabitação familiar forçada (famílias que pretendem
constituir um domicilio unifamiliar), aos moradores de baixa renda sem condições de suportar o pagamento de aluguel e aos que
vivem em casas e apartamentos alugados com grande densidade
de pessoas. Inclui-se ainda nesta rubrica a moradia em imóveis e
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locais com fins não residenciais. O deficit habitacional pode ser
entendido, portanto, como ‘déficit por reposição de estoque’ e ‘deficit por incremento de estoque’. (BRASIL, 2009.)

Os dados abaixo se referem ao deficit habitacional brasileiro por região com detalhamento da região Sul por estado.
Deficit habitacional por região
Nordeste

682.715

Norte

165.327

Sudeste

112.458

Centro oeste

46548

Deficit habitacional na Região Sul
Paraná

31.717

Santa Catarina

20.006

Rio Grande do Sul

34.050

Total Região Sul

85.834

Total Brasil

1.092.882

A partir de 2002 o debate sobre a Habitação de Interesse
Social é intensificado com a criação do Ministério das Cidades, que tem o objetivo de melhorar as condições de vida nos
espaços urbanos e ampliar o acesso da população à moradia.
Ocorre, então, um crescimento dos programas habitacionais
que passam a atender às camadas de baixa renda, ainda que
estes programas se mostrem insuficientes, tanto quantitativa
quanto qualitativamente. Além do mais, as políticas públicas
para a Habitação de Interesse Social tardam a chegar ao meio
rural.
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3. A inserção dos programas de habitação de interesse
social na agricultura familiar
Na década de 1970 houve muitos investimentos por parte do Estado na modernização agrícola, principalmente por
meio de programas de assistência técnica e crédito. Tais políticas, entretanto, atendiam somente uma parcela de agricultores, excluindo os mais descapitalizados.
Na década de 1990 surge o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), uma política especifica para a Agricultura Familiar que fez com que o
segmento passasse a ser incluído em programas de crédito e
renda. O Pronaf tem como diretriz principal aumentar a qualidade de vida das famílias através do desenvolvimento rural
sustentável.
Entretanto, em função das políticas públicas para a Agricultura Familiar por muito tempo se restringirem a investimentos na produção, aumentou a carência em áreas vitais
como saúde, educação, lazer e habitação. Devido ao crescimento dos movimentos sociais, impulsionados pelas dificuldades das famílias em alcançarem condições para a sua reprodução social e na manutenção das estruturas da propriedade,
o campo passou a ser visto como um local de vivências e de
relações sociais, e outras políticas públicas passaram a ser
implementadas para o segmento da Agricultura Familiar, incluindo os programas habitacionais.
Os programas de habitação rural são recentes e foram
adaptados do meio urbano, isto se reflete na falta de adequação da tipologia das moradias à realidade das famílias agricultoras.
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4. Os programas de habitação na Cresol Central
A Habitação Rural vem sendo abordada como uma
das principais políticas públicas para a Agricultura Familiar,
complementando as ações de crédito e extensão rurais e de
assistência técnica. O tema tem grande potencial gerador de
discussões, o que possibilita seu desenvolvimento político e
social, por melhorar as condições de cidadania dos agricultores familiares envolvidos. Sendo assim, a Habitação é um
importante instrumento de transformação social.
A moradia tem reflexos na qualidade de vida dos agricultores, principalmente no que se refere aos aspectos de saúde,
autoestima e bem-estar familiar. A permanência e a reprodução social das famílias no campo estão diretamente relacionadas com as condições de moradia, vinculada com a sua
atividade agrícola na geração de trabalho e renda, assim como
as condições de acesso à educação, saúde, serviços básicos e
infraestrutura.
A Habitação é um tema consolidado nas cooperativas do
Sistema Cresol Central SC/RS, as quais já organizaram a construção e a reforma de mais de 6 mil moradias nos estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul a seus cooperados. Desse
total, por meio de cooperativas singulares associadas, foram
construídas mais 4.600 moradias para famílias do seu quadro
social. O Sistema Cresol Central desde 2004 é agente financeiro do Programa de Subsídio para Habitação de Interesse
Social – PSH, organizado pela Secretaria Nacional de Produção Habitacional do Ministério das Cidades em conjunto com
a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.
Basicamente o PSH se viabiliza pelo subsídio ofertado
pelo Governo Federal com recursos do Orçamento Geral da
União, pelo financiamento/parcelamento com recursos próprios realizado pelas cooperativas e pela contrapartida dos
158
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agricultores, perfazendo o montante de recursos financeiros
necessários para a concretização do sonho da moradia.

Antes e depois de uma casa construída pela Cresol

Nos programas de reforma habitacional, o Sistema Cresol Central participa como Entidade Organizadora, intermediando as ações com a Caixa Econômica Federal (CAIXA),
gestora e agente financeira dos programas que utilizam recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). Neste processo,
há uma diminuição na autonomia da instituição na execução
ainda que ela assuma os custos de acompanhamento técnico
e social.
Na organização e execução dos programas de habitação,
a Cresol Central conta com a parceria da Cooperativa de Habitação da Agricultura Familiar (COOPERHAF). Juntas, paralelamente à construção das moradias, elas desenvolvem o
Projeto Social dos programas. Este promove aos beneficiários,
além do acompanhamento técnico no processo de construção, a oportunidade de debater sobre assuntos relacionados
com o processo de organização da Agricultura Familiar como
o cooperativismo, o associativismo e a representação por meio
do sindicalismo. São abordados ainda temas que interferem
diretamente na qualidade de vida das famílias, como o saneamento básico, o embelezamento da propriedade (paisagismo
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e jardinagem), e a criação de hortas e pomares para o autoconsumo.
O Projeto Social é discutido em encontros onde as famílias beneficiadas são estimuladas a refletir sobre sua realidade,
tendo em vista as possibilidades de transformação pelo esforço próprio e em ações conjuntas, por intermédio das organizações da Agricultura Familiar.

5. A Sustentabilidade nos programas habitacionais
Já é notório, a problemática ambiental que assola o planeta é decorrência dos modelos de desenvolvimento adotados
pelas sociedades – onde não se considera a necessária e equilibrada interação entre os vários aspectos sociais, econômicos,
ambientais, políticos e culturais.
A indústria da construção civil é uma das grandes responsáveis pelo comprometimento dos recursos essenciais à
vida no planeta e, segundo informações recentes (CIB; UNEP-IETC, 2002), é também responsável pela utilização de 50% de
todos os recursos extraídos do meio ambiente, consumindo
entre 40 e 50% da energia gerada em cada país. Apesar desses dados e do impacto que geram serem amplamente conhecidos, a sociedade ainda não encara com profundidade essa
problemática, desconsiderando a necessidade de um olhar sistêmico para o desenvolvimento das atividades humanas, em
especial a construção de suas habitações.
Neste contexto, o Sistema Cresol Central SC/RS vem incorporando as “dimensões da sustentabilidade” e os “desafios”
a que se propõe no desenvolvimento dos programas de habitação rural (Quadro 1). Os desafios se constituem em metas a
serem alcançadas gradativamente nos projetos de construções
mais sustentáveis.
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Quadro 1
Dimensões da Sustentabilidade x Desafios
Dimensões da
Sustentabilidade

Desafios

Social

Promover a construção de moradias que
proporcionem qualidade de vida, tendo
como objetivo principal o bem-estar das
famílias.

Econômica

Reduzir os custos das habitações através da
utilização de materiais locais, reduzindo o
transporte e o desperdício;
Estimular a geração de trabalho e renda por
meio da capacitação profissional, da
assistência técnica e da extensão rural.

Ambiental

Promover os sistemas construtivos de baixo
impacto ambiental, considerando-se os
aspectos de eficiência energética, utilização
da água, saneamento e preservação do
ambiente local.

Cultural

Valorizar as características culturais tanto na
arquitetura como nas atividades e no
comportamentos típicos das comunidades
tradicionais.

Política

Promover a participação dos agricultores (as)
familiares nas decisões que lhes dizem
respeito.

dos aspectos
da sustentabilidade
elencadosananteriormente, é possív
Partindo Partindo
dos aspectos
da sustentabilidade
elencados
identificarmos
algumas
situações
que
ocorrem
nos
programas
de habitação de interes
teriormente, é possível identificarmos algumas situações que
ocorremsocial
nos programas
habitação
degeral,
interesse
social exe- todo o avanço ocorrid
executados node
país,
de maneira
sem desconsiderar
cutados nos
no últimos
país, de
maneira
geral,
sem desconsiderar
todo o
anos
em relação
à diminuição
do deficit habitacional.
avanço ocorrido
nos
últimos
anos
em
relação
à
diminuição
SATLER (2007) identifica as seguintes situações nasdo
políticas públicas para
deficit habitacional.
habitação de interesse social, e que se repetem nos programas que desenvolvemos:
Satler (2007)[...]
identifica
as seguintes situações nas polítiprojetos que não consideram as diferenças regionais (clima, cultura
cas públicas para a habitação de interesse social, e que se repeprioridade para quantidade, em detrimento da qualidade das habitações (mai
tem nos programas que desenvolvemos:

número com menor custo possível); projetos habitacionais destinados às unidad

familiares, independente de sua composição, ou seja, uma família composta p

[...] projetos que não consideram as diferenças regionais (clima,
duas pessoas ou por dez pessoas recebe a mesma habitação; não existe um
cultura); prioridade para quantidade, em detrimento da quali-

preocupação com os aspectos bioclimáticos, que ofereça conforto e eficiênc

energética na edificação; desconsideração com os aspectos funcionais d
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7

dade das habitações (maior número com menor custo possível);
projetos habitacionais destinados às unidades familiares, independente de sua composição, ou seja, uma família composta por
duas pessoas ou por dez pessoas recebe a mesma habitação; não
existe uma preocupação com os aspectos bioclimáticos, que ofereça conforto e eficiência energética na edificação; desconsideração
com os aspectos funcionais das habitações; não há uma preocupação com o conteúdo energético dos materiais, assim como com a
sua toxicidade para os moradores e emissões para o meio ambiente; pouca preocupação com a origem dos materiais (transporte)
ou escolha de materiais produzidos/disponíveis na região e/ou no
próprio local, beneficiando a economia local.

Essas situações devem ser trabalhadas, buscando-se soluções com um maior grau de sustentabilidade, contudo, sem
comprometer o processo desenvolvido no sentido de ampliar
o acesso das famílias agricultoras aos recursos para habitação.
Desta forma, o esforço social empenhado deverá apresentar
resultados mais amplos e duráveis, assegurando a continuidade das políticas públicas que incorporam com maior clareza e
propriedade o enfoque sistêmico nos programas de habitação
de interesse social.

6. A bioconstrucão
Muito embora a história do homem sempre tenha sido acompanhada de exemplos de construções em harmonia com o meio
ambiente, foi a década dos anos 1970 a que proporcionou o início de uma das mais pródigas fases, propiciando o surgimento de
um movimento que aspirava por construções dessa natureza. Os
princípios são mais ou menos os tradicionais, presentes ao longo
da historia, mas, a partir da década de 90, eles passaram a receber a denominação de projetos sustentáveis ou mais sustentáveis
(SATLER, 2007).
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A discussão sobre a arquitetura sustentável é crescente
em diversos locais do mundo, justamente por ser a construção
civil uma das atividades mais depredadoras do meio ambiente, na atualidade. A sustentabilidade na arquitetura pode ser
lograda de diversas formas, dependendo da realidade em que
está inserida. No Brasil, e mais especificamente no meio rural,
a bioconstrução é sem dúvida a forma mais adequada de se
produzir arquitetura.
Definir a bioconstrução em algumas palavras é tarefa difícil, já que ela engloba uma série de conceitos que se incorporam aos projetos arquitetônicos, urbanísticos ou paisagísticos.
No entanto, ela é o início do caminho para a produção de uma
arquitetura responsável, que contemple a sustentabilidade em
todos os seus aspectos.

6.1. Contextualização Histórica
A bioconstrução trabalha com o resgate de tecnologias
milenares que foram sendo abandonadas em um período histórico mais recente, especialmente a partir da Revolução Industrial. Sabe-se que a humanidade sempre teve a habilidade
de construir seu próprio abrigo, sendo assim, diferentes grupos de pessoas em todos os continentes foram, ao longo dos
séculos, desenvolvendo formas próprias de construir. A estas
formas chamamos arquitetura vernacular, que é uma arquitetura com características de uma localidade ou região, construída com recursos naturais desse mesmo lugar. A arquitetura
é uma das manifestações culturais do grupo que a produz,
devendo ser tratada como um patrimônio e valorizada como
manifestação dos significados mais profundos dos povos.
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A arquitetura de terra crua, hoje resgatada na bioconstrução, tem origens na antiguidade. Vestígios de fundações
feitas de taipa de pilão no ano de 9.000 a.C. foram encontradas
na Palestina, isso demonstra que as cidades mais antigas do
mundo são desse material. Cidades de terra crua foram erguidas em todos os continentes, muitas bibliografias afirmam
que ainda hoje um terço da população mundial vive em casas
assim.
No Brasil, a arquitetura popular foi e é expressa das mais
diversas maneiras, integrando as tecnologias provenientes das
várias culturas que formam o povo deste país. As populações
indígenas sempre tiveram maneiras próprias de edificar suas
habitações, utilizando os materiais disponíveis no meio ambiente para erguer construções adequadas ao clima. A construção com terra foi amplamente utilizada no período colonial, sendo inúmeros os exemplos que permanecem intactos
aos séculos de história brasileira. Na região Sul, os imigrantes
italianos e alemães edificaram uma arquitetura própria, mesclando as tecnologias trazidas da Europa com os recursos locais.
O advento da industrialização vem trazendo um número cada vez maior de tecnologias para a construção civil. Cimento Portland, tijolos queimados e telhas de fibrocimento
passaram a ser ofertados no mercado e divulgados como uma
forma moderna e eficaz de se construir. Uma grande campanha impulsionada por interesses econômicos foi fortalecendo
ao longo dos anos a ideia de que a única forma de se construir
é assentando tijolos queimados com cimento e areia, e esta
forma se tornou símbolo de modernidade e de status social
em todas as camadas da população. Jean Dethier, em seu ensaio A Sabedoria da Terra, reafirma esta ideia com as seguintes
palavras:
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Algumas potências industriais ou multinacionais, produtoras de
materiais de construção, ou centros de estudo responsáveis por
sua utilização maciça, procuram, às vezes, desacreditar a terra.
Privilegiando, a partir de mais de meio século, a utilização dominante do concreto, do aço, do alumínio e derivados petroquímicos, a arquitetura contemporânea ortodoxa ‘favorizou’ os monopólios industriais que, para explorar esses mercados, raciocinam
em termos de instalações gigantes de produção, cujo caráter devorador de energias e poluentes é bem conhecido (DETHIER,
1982).

O caráter devorador citado por Dethier se refere ao fato
de que os materiais de construção industrializados são provenientes de processos de fabricação complexos que demandam
grande quantidade de energia e liberam resíduos como gases
causadores do efeito estufa e tóxicos que nem sempre são tratados de forma adequada. Além do mais, a padronização dos
materiais de construção imposta pela industrialização massificou a maneira de construir, condicionando a forma das edificações. Perde-se, neste momento, a identidade cultural dos
povos expressa por meio da arquitetura. Outra desvantagem
dessa padronização é a falta de adequação da arquitetura ao
clima, que resulta em edificações sem conforto térmico, ineficientes energeticamente, o que aumenta a demanda de energia
pelo consumo crescente de aparelhos e eletrodomésticos para
aquecimento e resfriamento das edificações.

6.3. A bioconstrução como alternativa viável para a habitação
rural: uso de materiais locais e naturais
Cada material empregado na construção de uma casa
é proveniente de um processo com várias etapas e que cons165
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tituem o seu ciclo de vida: a extração do recurso natural, a
fabricação, o transporte ao canteiro de obras, o uso na edificação e a consequente demolição. É importante conhecermos
o processo que determina qual o impacto que o uso de cada
material tem sobre o meio ambiente.
As propriedades rurais dispõem de diversos recursos naturais que podem e devem ser utilizados na construção de casas e outras benfeitorias. Madeira, terra, pedra e fibra vegetal
são materiais corriqueiros no contexto da Agricultura Familiar, pois, quando utilizados adequadamente, podem constituir casas duráveis e saudáveis – ecologicamente corretas. O
uso dos materiais provenientes de cada propriedade ou de seu
entorno minimiza o impacto ambiental e torna a construção
mais econômica. Em relação ao uso da terra crua para a construção, WEIMER afirma:
Sua maior qualidade talvez seja o fato de poder ser colhida no local – dispensando gastos de transporte – e, em caso de demolição,
poder permanecer no local, sem necessidade de ser destinada a
algum depósito para decomposição. (WEIMER, 2005.)

Ou seja, os materiais naturais se reintegram ao meio ambiente em caso de demolição das estruturas. Isto minimiza outro grave problema ambiental proveniente das atividades da
construção civil, a questão dos resíduos. Segundo o Conselho
Brasileiro de Construções Sustentáveis, no Brasil são gerados
450 kg de resíduos por habitante ao ano provenientes das atividades da construção civil.
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Residência do agricultor Itacir Turcato:
uso de materiais naturais e critérios de bioclimatismo

Resgate cultural e autonomia dos usuários
A bioconstrução visa resgatar as tradições construtivas
locais anteriores à industrialização massiva. As tecnologias
ancestrais devem ser recuperadas, pois demandam mínimo
impacto ambiental e refletem a cultura regional. Taipa de pedra, estruturas de madeira e tijolos fabricados localmente são
alguns exemplos de tecnologias que podem ser utilizadas na
construção de moradias aliadas às novas tecnologias. Além
do mais, os projetos de habitação rural devem contemplar as
atividades diárias dos agricultores familiares, conectando-os a
sua realidade e constituindo espaços onde as famílias possam
viver em consonância com a sua cultura.
É importante destacar que o resgate de tecnologias construtivas antigas promove também a reconquista da autonomia
dos usuários.
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Tentar uma síntese criativa e operacional entre técnicas chamadas
de tradicionais e técnicas chamadas de modernas constitui um caminho novo, que procura concretizar métodos mais apropriados
às nossas necessidades, mas também apropriáveis por seus usuários, a fim de que possam ser agentes de suas ferramentas e não
apenas pacientes (DETHIER, 1982).

Gestão adequada dos resíduos
O conceito de ciclos é muito importante para a concepção de ambientes sustentáveis. Ciclar os recursos e a energia
são uma forma de economia, asseguram a sustentabilidade
ambiental, pois em um ciclo nada é desperdiçado e não há
contaminação ambiental. Na bioconstrução considera-se a
ausência de resíduos, eles passam a ser vistos como recursos
para novos processos. Satler define algumas diretrizes básicas
para o seu tratamento nas edificações “[...] aproveitá-los ao
máximo, tratá-los de forma descentralizada localmente e em
pequena escala, e separar os diversos tipos de resíduos.”

Curso de capacitação na construção de cisternas de ferrocimento

Dentro da Agricultura Familiar, a gestão adequada dos
resíduos é fator de suma importância, de modo a garantir a
preservação ambiental das propriedades. Há diversas tecnologias simples e de fácil apropriação que podem ser incorpo168

Cresol.indd 168

10/12/2010 10:21:53

radas nos projetos e adotadas pelos usuários como o sanitário
seco, a gestão racional da água ou o saneamento ecológico.

Relações sociais
Os processos relacionados à bioconstrução estimulam as
relações sociais, pois são espaços de troca de conhecimento e
de ajuda mútua. Esse processo é de fundamental importância
para a vida no meio rural, e a troca entre vizinhos e familiares
faz parte do modo de vida nas comunidades.
A capacitação acontece simultaneamente aos processos
da bioconstrução, já que é necessário um conhecimento das
tecnologias construtivas por parte de quem a empreende. As
atividades de capacitação são executadas, na maioria das vezes,
junto às experiências pioneiras de cada comunidade. Portanto, quando estimuladas, as atividades de mutirão favorecem a
cooperação mútua e a sociabilidade dentro das comunidades.

Conforto ambiental e eficiência energética
A eficiência energética é mais uma premissa importante
para a construção de habitações sustentáveis. A incorporação
de conceitos de bioclimatismo é fundamental para a construção de edificações eficientes energeticamente. Esses conceitos
dizem respeito à adequação da arquitetura ao local, utilizando
o clima como aliado para a obtenção do máximo conforto ambiental com o mínimo gasto energético. A forma da edificação
é a garantia de um bom resultado, por meio da organização
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dos elementos arquitetônicos. A questão do conforto é fundamental para a satisfação do usuário. Segundo SATLER, apud
Lyle, “[...] a edificação é uma mediadora entre o Sol e a Terra.
Assim, deve-se projetar uma edificação de forma a controlar
o fluxo de energia (calor) para obter conforto térmico no seu
interior.”
É ainda Satler quem afirma: “O conforto ambiental é um
fator que promove a qualidade da edificação e a conseqüente
qualidade de vida do usuário.”
A produção da habitação de interesse social geralmente
ignora conceitos de eficiência energética e conforto ambiental,
ainda que no meio acadêmico seja crescente o interesse nessa
temática. A bioconstrução contempla também esses conceitos, aliando os critérios de bioclimatismo às características
intrínsecas dos materiais: “Paredes de terra transpiram e equilibram os excessos e carências de umidade e de temperatura
do meio ambiente” (WEIMER, 2005).
A arquitetura bioconstruída rejeita, com muita ênfase, o
uso de materiais tóxicos que possam liberar substâncias nocivas à saúde dos seus usuários. O resultado é a construção de
ambientes saudáveis, que se configuram por meio do conforto
ambiental e do uso de materiais verdadeiramente nobres.

7. A Bioconstrução no Sistema Cresol
O Sistema Cresol Central SC/RS, desde 2007, aposta na
ideia da bioconstrução para erguer casas e outras estruturas e
edificações dentro de suas propriedades. A primeira experiência foi realizada no município de Paial, em Santa Catarina,
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com a construção da residência do agricultor familiar Ademar Weirich. Nessa casa foram experimentadas técnicas de
bioconstrução como o superadobe, tijolos modulares de solocimento e reboco natural. Sua construção foi acompanhada de
atividades de capacitação da qual participaram agricultores de
todas as regiões contempladas pelo sistema Cresol. Essa experiência pioneira impulsionou outros agricultores a utilizarem
as mesmas técnicas na construção de suas casas, fortalecendo
o desenvolvimento da temática no Sistema.

Ademar e sua esposa Nelci Weirich (dir.) foram capacitados nas tecnologias da
bioconstrução. Residência da família Weirich, Paial, SC (esq.).

O conceito da bioconstrução está sendo ampliado para
outras estruturas das propriedades como garagens, galpões
e demais construções rurais. Com a difusão dessas técnicas,
mais se investe em pesquisa e capacitação nas áreas de saneamento ambiental e da gestão da água, por exemplo, com a
proliferação das cisternas de ferrocimento para coleta de água
da chuva. O Sistema Cresol Central SC/RS, por meio da bioconstrução, tem um olhar sistêmico para as propriedades das
famílias da Agricultura Familiar, buscando promover sua autonomia, o fortalecimento de suas relações sociais e a preservação ambiental.
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7. Conclusão
Existe um esforço contínuo do atual Governo Federal e
dos movimentos populares em reduzir o deficit habitacional e
ampliar o acesso à moradia, em especial na Agricultura Familiar, historicamente ignorada nas políticas públicas para o setor. Alguns avanços já são evidentes nesse sentido, o que ajuda
a consolidar o tema da habitação rural no desenvolvimento de
políticas públicas de caráter permanente e que cada vez mais
procuram se aproximar da realidade das famílias agricultoras.
Portanto, já se faz necessário incorporar definitivamente
os aspectos da sustentabilidade nas políticas públicas, programas e projetos de habitação para a Agricultura Familiar. Algumas experiências com construções sustentáveis baseadas nos
princípios da bioconstrução têm sido realizadas pelo Sistema
Cresol Central SC/RS, e demonstram sua viabilidade. Assim,
além de evidenciarem o seu potencial na promoção da igualdade social, na valorização da cultura, uma maior eficiência
econômica e um reduzido impacto ambiental, trazem um elevado grau de sustentabilidade para o setor.
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O PAPEL DA BASE REGIONAL
como agente de descentralização, articulação
e fortalecimento do cooperativismo solidário
Cledir A. Magri1
Egon Gabriel Junior2

1. Considerações iniciais
O Sistema Cresol SC/RS é constituído a partir do envolvimento e da participação de um conjunto de lideranças que,
desde a sua constituição, no ano de 1995, atuam no sentido de
ampliar e qualificar as intervenções das cooperativas de crédito e de atender a necessidade de seus quadros sociais, em
especial, os agricultores familiares.
Na busca de cumprir com esses objetivos, a Cresol desenvolveu uma estrutura operacional com responsabilidades
distintas. Temos a Central, localizada em Chapecó, que possui
a responsabilidade de coordenar e orientar todas as coopera1 Mestre em Educação pela Universidade de Passo Fundo (UPF); Pós-Graduado
em Gestão em Desenvolvimento Rural e Cooperativismo de Crédito Solidário
na Faculdade Meridional (IMED); Pós-Graduando em Direitos Humanos pelo
Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE); graduado em Filosofia pelo
IFIBE; educador popular e assessor pedagógico da Cresol Base Noroeste. Bolsista
CAPES do Programa de Pós-Graduação e Mestrado em Educação na UPF, sob
orientação do Dr. Eldon Henrique Muhl.
2 Pós-graduado em Gestão em Desenvolvimento Rural e Cooperativismo de Crédito
Solidário na Faculdade Meridional (IMED). Graduado em Desenvolvimento
Rural Sustentável e Agroecologia pela Universidade do Contestado (UnC).
Diretor presidente da Cresol Central SC/RS.
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tivas. Temos as Bases Regionais de Serviços, as cooperativas e
os PACs (Postos de Atendimento Cooperativo), onde se estabelece a relação direta com os associados e com a comunidade
local e regional onde ela está inserida. Dentro da estrutura que
constitui o Sistema Cresol, na reflexão que segue, objetivamos
apresentar o papel das Bases Regionais de Serviço, a partir do
conjunto de ações que desenvolvem. Pretendemos compreender a sua estrutura e funcionamento, tomaremos como exemplo a experiência de uma das sete Bases do Sistema Cresol SC/
RS, a Base Vale do Itajaí, localizada no estado de Santa Catarina, com sede no município de Dona Emma.

2. O Sistema Cresol Central SC/RS
O Sistema Cresol é o resultado de vários anos de luta por
melhorias nas condições de crédito e outros serviços financeiros para a agricultura familiar. O Sistema foi criado por iniciativa de entidades não governamentais (ONGs), Associações e
Cooperativas de Agricultores Familiares, Sindicatos e Grupos
Informais que, reunidos, executam em regime de economia
familiar os seus trabalhos.
A Cresol Central SC/RS é constituída por 57 Cooperativas
Associadas, sua diretoria é eleita por delegados representantes dessas cooperativas e presta serviços às Singulares
com suporte das Bases Regionais, tais como:
a. Assessoria e capacitação de Associados, Diretores e
Colaboradores;
b. Apoio e coordenação do Sistema, objetiva manter
uma unidade comportamental e de procedimentos
em todas cooperativas;
c. Normatização interna e atualização das cooperativas
sobre os normativos do Banco Central;
d. Contabilidade e auditorias;
176
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e. Desenvolvimento na área de informática;
f. Negociações com outras instituições financeiras, Órgãos de Estado e Organizações da Sociedade Civil.
Dentre os principais objetivos do Sistema Cresol, destacam-se:
• Proporcionar o acesso ao Crédito Rural oficial pelos
agricultores familiares dos municípios beneficiados;
• Proporcionar acesso a operações de microcrédito e
serviços financeiros pelos agricultores familiares;
• Fortalecer a organização da poupança e crédito do segmento familiar dos municípios a serem beneficiados;
• Favorecer o desenvolvimento, por meio do fortalecimento da agricultura familiar, dos territórios a serem
beneficiados;
• Discutir e implementar atividades que gerem empregos e renda aos agricultores familiares;
• Estimular iniciativas que visam promover a produção
agroecológica e, consequentemente, a diminuição dos
custos da produção;
Diferentemente das instituições bancárias, onde o lucro
é priorizado em operações de maior volume, devido ao custo de distribuição do crédito, do risco do capital investido na
agricultura, da possibilidade de ganhos maiores, reinvestindo
em outros setores da economia, e da dificuldade da agricultura familiar em oferecer garantias; o Sistema, que é uma organização de pessoas, demonstra sua contribuição pela geração de
trabalho e aumento de renda na agricultura familiar, trazendo,
por consequência, desenvolvimento local.
O cooperativismo de crédito solidário apresenta-se como
uma importante alternativa ao financiamento da agricultura
familiar. Para cumprir sua missão de fortalecer e estimular a
interação solidária entre cooperativas e Agricultores Familiares, promove, por meio do crédito e da apropriação do conhecimento, a sustentabilidade institucional e o desenvolvimento
local sustentável. O Sistema Cresol possui os seguintes eixos
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de orientação: controle social e empoderamento dos associados por meio dos Agentes Comunitários de Desenvolvimento
e Crédito; conversão da base tecnológica para a agroecologia;
consolidação dos núcleos microrregionais e das bases regionais de serviços às cooperativas de crédito; atuação e expansão
do Sistema nos três estados do Sul; para os demais estados
do país, é socializada a experiência, articulando-se com outros Sistemas de cooperativas de crédito solidário e demais
atores organizados da agricultura familiar. Nesse último eixo,
são significativos os intercâmbios realizados pelos agricultores familiares dos demais estados para conhecer o Sistema,
bem como a participação dos diretores ou diretoras e técnicos
em seminários realizados pelas organizações dos agricultores
fora da região Sul. Assim, vinculando recursos financeiros a
um processo de participação e de constante reflexão sobre os
caminhos das ações de desenvolvimento, pode-se conceber o
crédito como um fator de desenvolvimento com inclusão social.
O Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito com Interação Solidária tem se mostrado uma alternativa a esses
problemas. Apesar de seu caráter financeiro, visa a interação
solidária entre seus associados e entre as cooperativas do Sistema. As cooperativas que o compõem são instituições democráticas, administradas por agricultores familiares e articuladas com os movimentos populares. Possuem baixo custo
operacional, crédito descentralizado, público definido e compromisso com o desenvolvimento local sustentável. O Sistema é uma instituição formal destinada a acessar, canalizar e
desburocratizar os créditos rurais, sejam eles locais, estaduais,
nacionais, ou até mesmo os recursos internacionais, desde que
visem viabilizar e estimular a agricultura familiar, diminuindo
o êxodo rural e ampliando seu desenvolvimento.
No estado de Santa Catarina, onde situa-se a Base Vale
do Itajaí, o Sistema Cresol atua em mais de 100 municípios,
distribuídos em 32 cooperativas singulares e cinco Bases Re178
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gionais – Oeste, Serrana, Sul, Integração e Vale do Itajaí. A
Base Vale do Itajaí é constituída por seis cooperativas – Dona
Emma, Witmarsum, Apiúna, Vitor Meireles, Alfredo Wagner
e Pouso Redondo – e 11 Postos de Atendimento – Taió, Mirim
Doce, José Boiteux, Rio do Campo, Santa Terezinha, Lontras,
Presidente Nereu, Presidente Getúlio, Ibirama, Salete e Trombudo Central. Ela possui atualmente 5.609 associados nas suas
cooperativas e PACs, somando 8% do total de associados da
Central SC/RS. A Base Vale do Itajaí possui uma montante de
48 milhões de ativos.

3. Atribuições da Base de Serviços
É atributo das Bases regionais desenvolverem um conjunto de atividades em vista a qualificar e agilizar os processos
internos do Sistema Cresol. Sendo ela um espaço importante
de organização, mobilização e fomento de iniciativa, a Base se
caracteriza como um “braço” da Central.
A missão da Base é de “[...] prestar suporte técnico e educacional, através de profissionais qualificados, a fim de apoiar
o desenvolvimento das Cooperativas do Sistema Cresol.”
A partir das inúmeras ações que são desenvolvidas pela
Base, destacam-se:
• Prestar assessoria contábil;
• Oferecer Suporte Técnico, Operacional e Político;
• Criar novas cooperativas no âmbito do território, para
poder melhor atender aos agricultores familiares, fazendo sua inclusão no Sistema Financeiro;
• Gerar maior agilidade no repasse de recursos provenientes de outras instituições financeiras;
• Reduzir gastos nas cooperativas singulares ligadas a
Base Alto Vale do Itajaí.
A Base Vale é formada por um conselho administrativo
composto de sete membros, um conselho fiscal de seis e conta
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no seu quadro funcional com cinco profissionais. Atualmente,
ela possui seis cooperativas e tem como perspectiva de crescimento até dezembro de 2013 a abertura de mais três.
No Regimento Interno do Sistema Cresol SC/RS encontram-se as responsabilidades das Bases:
1. Acatar e cumprir as decisões da central deliberadas
para as singulares tanto na parte administrativa quanto diretiva;
2. Executar a contabilidade mensal das singulares e dos
demais documentos enviados ao Banco Central;
3. Fazer o acompanhamento na área fiscal e jurídica junto às filiadas;
4. Emitir relatórios mensais de gestão e indicadores das
filiadas;
5. Prestar assessoria diretamente na área operacional e
de gestão das filiadas;
6. Acompanhar e monitorar o cumprimento das determinações da central junto às filiadas;
7. Avaliar o desempenho das filiadas propondo correções e plano de saneamento quando necessário;
8. Acompanhar e amparar operacionalmente quando da
implantação de novos produtos e serviços nas singulares;
9. Realizar as Pré-assembleias da Central, sendo que
suas decisões não se vinculam às decisões das assembleias gerais.

4. Potencialidades e ameaças
No que tange aos pontos fortes da Base Vale do Itajaí,
podemos destacar:
• A diversidade de culturas e regiões;
• A área de abrangência com base econômica agrícola;
• O suporte técnico, operacional e educacional às cooperativas filiadas;
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• A representação política no âmbito regional;
• A elaboração e o apoio a projetos de constituição de
novas cooperativas e PACs (Postos de Atendimento
Cooperativo);
• Os processos de seleção de funcionários para as cooperativas;
• A boa estrutura física;
• O grande potencial de crescimento;
• Os recursos humanos jovens;
• A diversificação de produtos e serviços;
• As parcerias com outras entidades;
• A flexibilidade às mudanças;
• Do ponto de vista das ameaças e limites, destacam-se:
• A formação dos funcionários voltada apenas ao nível
técnico e operacional;
• A existência de diretores com dificuldades para entender o processo operacional da cooperativa;
• A falta de formação continuada;
• A resistência à formação (tanto de diretores como de
funcionários).

5. As Bases segundo o Estatuto e o Regimento Interno da Cresol
Segundo o Estatuto da Cresol Central SC/RS, capítulo
XIII, que trata das Bases Regionais de Serviços, o Artigo 60
expõe que
[...] o acompanhamento operacional, contábil, econômico financeiro, bem como a implementação das normas internas junto
às filiadas será realizado diretamente por sua unidade central e,
principalmente através das Cooperativas Centrais Bases de Serviços (Bases Regionais), na condição de mandatárias da Cresol
Central SC/RS.
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No Artigo 61, encontramos que o deferimento para
constituição de uma nova base regional “[...] é de competência
do Conselho de Administração da Cresol Central SC/RS. A
competência, funcionamento e constituição das Bases Regionais será regulamentada no Regimento Interno.”
Sobre o processo diretivo, o Artigo 62 apresenta que cada
Base Regional terá “[...] uma direção, eleita em Assembleia
Geral, para um mandato de 3 (três) anos, em conformidade
com seu Estatuto Social”. De acordo com o Artigo 63, antecedendo a realização das Assembleias Gerais Ordinárias da
Cresol Central SC/RS, serão realizadas Pré-Assembleias Preparatórias nas Bases Regionais com os seguintes objetivos:
1. Prestar esclarecimentos sobre assuntos de interesses
das filiadas;
2. Levantar proposições para a Assembleia Geral;
3. Deliberar sobre questões específicas das Bases Regionais, observados sempre o Estatuto Social e o Regimento Interno da Cresol Central SC/RS;
4. Apresentar relatório das atividades realizadas pela
central do exercício anterior;
5. Prestar contas da Cresol Central SC/RS referente ao
exercício anterior;
6. Apresentar o Plano Orçamentário para o próximo
exercício;
7. Realizar avaliações;
8. Apresentar sugestões sobre manuais de controles internos;
9. Indicar prioridades para a realização de atividades.
A Base se reúne mensalmente com a participação de todos os presidentes das cooperativas e demais pessoas convidadas (Artigo 65 do Estatuto Social da Cresol Central SC/RS).
Importante ressaltar que tais reuniões das Bases Regionais são
instâncias auxiliares da Cresol Central SC/RS, devendo reunir-se pelo menos 1 (uma) vez por mês.
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5.1. Constituição da Base Regional
Para a constituição de uma nova base regional será necessário, no mínimo, a participação de 04 (quatro) cooperativas filiadas, sendo que no caso de um desmembramento a base
regional desmembrada também não poderá ficar com menos
de quatro cooperativas filiadas. O deferimento ou indeferimento para a criação de uma nova base é de competência do
conselho de administração da Cresol Central SC/RS, sendo
necessários, no mínimo, 2/3 dos votos para sua aprovação.
As cooperativas filiadas deverão apresentar os seguintes
requisitos para criação da base regional:
1. Apresentar viabilidade econômica. Deverá ser apresentado um plano de viabilidade da futura base, salientando o seu papel, a viabilidade econômica, sua
equipe e os argumentos e/ou razão para a constituição
da nova base;
2. Ter proximidade quanto ao espaço geográfico. Não
será permitido que cooperativas pertencentes a uma
mesma base geográfica sejam associadas a outra base
(exceto em casos extraordinários, no qual serão analisados e aprovados pelo conselho de administração);
3. Ter equipe operacional e diretiva preparada para assumir todas as atribuições necessárias;
4. A criação da base deverá ser discutida primeiramente
na base regional desmembrante, onde deverá ter no
mínimo 2/3 das cooperativas favoráveis a sua constituição;
5. O plano de viabilidade deverá justificar a capacidade
das cooperativas comportarem a nova estrutura;
6. As cooperativas pleiteantes à criação da nova base deverão estar com seus indicadores econômicos financeiros positivos (resultado, viabilidade, ponto equilíbrio,
operacional em dia, não estar em gestão acompanhada, cooperativa equilibrada economicamente).
183

Cresol.indd 183

10/12/2010 10:21:54

7. A base regional deverá surgir dentro de um processo
de discussão conforme os princípios do sistema, visando atender a demanda de trabalho que a ela deverá
responder como mandatária da Cresol Central SC/RS,
bem como as atribuições dos serviços às filiadas.
Uma nova base poderá ser criada pelo conselho da central e/ou por recomendação de outra base para contemplar o
crescimento e expansão do sistema.

6. Considerações finais
No decorrer desta reflexão conseguimos perceber um
conjunto de informações referentes ao Sistema Cresol Central
SC/RS, a partir dos diferentes segmentos que o compõe, destacando o papel e responsabilidades que competem às Bases
Regionais de Serviço, a partir da experiência da Base Vale do
Itajaí. Explicita-se a importância e a contribuição das Bases
para a expansão de todo o Sistema Cresol.
Portanto, a partir deste conjunto de elementos apresentados, podemos perceber que cabe às Bases Regionais desenvolverem ações estratégicas para fortalecer e expandir o Sistema
Cresol. Ações no campo da gestão das cooperativas, na formação dos diretores, colaboradores, conselheiros e associados
em geral, na seleção de Recursos Humanos, na coordenação
de processos de expansão – entre outras ações que fazem parte
do ordinário do Sistema –, têm sido fundamental para consolidarmos nossa marca, nosso trabalho, nosso jeito de construir
o cooperativismo de crédito. Acreditamos que sem as Bases
teríamos uma lacuna na interlocução entre as Singulares e a
Central, e vice-versa.
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CONTROLE SOCIAL A PARTIR
DA APROPRIAÇÃO
DO CONHECIMENTO DOS
GRUPOS DE AVAL SOLIDÁRIO
Gislaine Pastório*

A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária
de Coronel Martins – Cresol Pedra Branca teve sua constituição em 10 de outubro de 2001. Localiza-se no município de
mesmo nome, na região oeste do Estado de Santa Catarina, a
600 km da capital Florianópolis. Foi emancipado da cidade de
São Domingos, em 1993.
Segundo o IBGE (2007), Coronel Martins conta com
2.481 habitantes, sendo 656 habitantes na zona urbana, ou
seja, 26,45% do total, e 1.825 habitantes distribuídos em 18
comunidades na zona rural, representando 73,55%. O IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano) é de 0,747, valor considerado baixo.
Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), de 2000, ano que iniciou o debate para
a constituição do Sistema de Cooperativas, tinha-se entre os
habitantes do município um percentual de 16,89% de indigentes e 31,50% de pobres. O percentual de renda apropriada
*

Cresol Pedra Branca - SC
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pelos 10% mais ricos da população em 2000 era de 43,15%, já
o percentual de renda apropriada pelos 40% mais pobres da
população era de apenas 6,00%. A renda per capita em R$/
hab., em 2004, foi de R$ 11.286,24.
Pois a Cresol Pedra Branca não difere das demais Cooperativas do Sistema no que diz respeito aos produtos e serviços,
é sim administrada pelos próprios agricultores associados e
tem uma gestão que promove a participação e potencializa a
economia do setor produtivo, proporcionando o desenvolvimento local e sustentável (Cresol Central SC/RS 2007).
A Cooperativa possui também um comitê de crédito,
um grupo de agentes de desenvolvimento e crédito, e organiza
grupos de aval solidário que visam ampliar um controle social
participativo como garantia de gestão transparente e eficaz.
As principais dificuldades encontradas no início da
Cooperativa foram com relação à inexperiência, à concessão
e aplicação adequadas do crédito, ao uso de talão de cheques
e demais produtos e serviços oferecidos pelo Cresol. Também
preocupava uma possível inadimplência, já que no período os
agricultores encontravam-se descapitalizados pelo contexto
climático, pela falta de políticas públicas, principalmente de
políticas agrícolas, e até mesmo pela ausência do crédito no
município de Coronel Martins, motivo pelo qual foram intensificados os debates e posteriormente resultaram na constituição da Cooperativa.
A Cooperativa tem apresentado uma constante evolução,
como mostra o gráfico abaixo. Atualmente, conta com 1.439
(um mil quatrocentos e trinta e nove) associados e um patrimônio líquido ajustado de R$ 2.268.490,67 (dois milhões,
duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais, e
sessenta e sete centavos). Com o atendimento feito em postos
nos municípios de São Domingos, Galvão e Jupiá, ela abrange
também as cidades de Novo Horizonte e Santiago do Sul.
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Evolução de Empréstimos da Cresol Pedra Branca
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Evolução do Patrimônio Liquido da Cresol Pedra Branca
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Foto: Assembléia, 2009.
Foto: Assembleia, 2009.

Grupos de Aval Solidário e Agentes de Desenvolvimento e
Crédito
Grupos de Aval Solidário e Agentes de Desenvolvimento e Crédito
Observada a pouca experiência de parte dos associados
Observada a pouca experiência de parte dos associados na constituição da
na constituição da Cooperativa, a direção discutia um sistema
Cooperativa,
a direção
sistema
para debates
o quadro social
para debates
com discutia
o quadroumsocial
objetivando
o seucom
fortalecimento e consolidação, para esclarecer e melhor orientar na
forma de aplicação do crédito.
A partir de experiências de outras Cooperativas do Sistema Cresol, e da convicção da necessidade de consolidar o
acesso ao crédito por meio da Cresol Pedra Branca, a alternativa encontrada foi a criação do Projeto de Organização dos
Grupos de Aval Solidário.
A legitimação dessa organização se deu em assembleia
geral ordinária, em 2004, e foi aprovada por unanimidade. A
partir de então, o interessado em associar-se na Cooperativa
teria que ser indicado por um grupo ou formar um novo grupo mediante os termos aprovados, já que os associados anteriores a essa assembleia teriam também que passar a seguir
esse novo formato organizacional.
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Os grupos de aval são formados pelos próprios associados, geralmente prevalecendo na constituição as características por proximidade, valores e até mesmo por atividades semelhantes desenvolvidas nas propriedades. Cada grupo tem
um coordenador, cada comunidade tem em média cinco grupos que elegem um Agente Comunitário de Desenvolvimento
e Crédito entre os coordenadores dos Grupos.
O principal indicador para que a articulação com os grupos de aval solidário se firmasse e fortalecesse a Cooperativa
foi a argumentação com relação à qualificação e apropriação
do conhecimento do quadro social através das discussões do
crédito e formação. Com motivação e convicção por parte dos
associados, de que o crédito precisava ser bem discutido e melhor planejado pelos próprios agricultores através dos grupos,
pois antes da constituição da Cresol, esta ferramenta beneficiava somente os agricultores mais capitalizados e que tinham
condições de se deslocar para outros municípios.
A convicção da qualificação e do envolvimento de todo
o quadro social para que essa forma de organização não se
corrompa ainda está abrangentemente fortalecida, pois os
associados e o município temem perder ou enfraquecer essa
significativa ferramenta, levantando em conta que 95% dos
habitantes são agricultores.
Atualmente, a Cooperativa conta com 90 grupos e 23
agentes comunitários de desenvolvimento e crédito. O município de Coronel Martins totaliza 77 grupos e 20 agentes. Os
demais grupos e agentes estão espalhados pelos outros municípios de abrangência da cooperativa. Mesmo em Coronel
Martins há associados sem grupo. No entanto, nesses casos,
ocorre um tratamento diferenciado que beneficia os associados organizados em grupo, pelas garantias e discussões serem
fruto da coletividade.
A função do Agente Comunitário de Desenvolvimento
e Crédito é fazer a mediação entre a Cooperativa e os coordenadores dos grupos e seus membros. Além de repassar as
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informações necessárias para o quadro social, com relação ao
andamento da Cooperativa e a aceitação de seus produtos e
serviços, eles promovem encontros de formação com os mais
variados assuntos da agricultura, realizam intercâmbios, fortalecem nos grupos as discussões para que o crédito seja bem
aplicado e mobilizam os associados para participarem ativamente da vida cooperada.
Visando minimizar os custos, democratizar e socializar
as informações, cada comunidade conta com um Agente que a
representa. O Agente participa das reuniões promovidas pela
Cresol, reúne os coordenadores de cada grupo e transmite as
informações necessárias para que cheguem a todos os membros do grupo.
Do objetivo proposto pela organização dos grupos de
aval solidário, a prática e as ações estão facilitando a viabilidade do crédito, também as fiscalizações para sua correta aplicação agregam valores nas propriedades e conhecimentos gerais
pela troca de “visitas”. As reuniões acontecem uma vez por
mês, a critério do grupo, o que fez os associados resgatarem
muitos costumes que vinham se perdendo, como jogar cartas,
falar dos assuntos locais e discutir a realidade.
Com relação à constituição e regulamentação dos grupos, os seguintes aspectos devem ser seguidos:
1. Definir os associados com interesse em participar do
grupo;
2. Elaborar a ata de constituição do grupo com nome e
indicação de um coordenador;
3. Estudar a regulamentação proposta pela Cooperativa;
4. Definir a regulamentação interna do grupo;
5. Participar da eleição para Agente Comunitário de Desenvolvimento e Crédito – votando ou concorrendo.
A função do coordenador do grupo, em geral, é:
1. Datar e coordenar as reuniões;
2. Coletar os pedidos de empréstimo e demais solicitações dos membros e levar até a Cooperativa;
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3. Participar das reuniões convocadas pelos Agentes de
Desenvolvimento e Crédito da Cooperativa e retransmiti-las ao grupo que coordena;
4. Convocar os membros do grupo quando há alguma
proposta emergencial de empréstimo por parte de algum associado que o compõe;
5. Atualizar o cadastro dos membros;
6. Comparecer, quando convocado pelo Comitê de Crédito.
Em alguns grupos, aparece até mesmo a organização
para compra e vendas coletivas, organização de propriedades
referências de produção, cursos de formação, reuniões de trabalho, dias de campo, visitas de estudo, entre outras.
Todos os grupos regem-se pelos seguintes preceitos:
1. Cada associado pode fazer parte somente de um grupo;
2. Deve ser obrigação de todos os membros do grupo
participar de todas as reuniões;
3. Serão aceitos somente pedidos de empréstimo com o
aval de 80% do grupo;
4. Em casos de inadimplência de um membro do grupo,
ficarão impossibilitados os demais a acessar qualquer
linha de empréstimo, cabendo ainda ao grupo encontrar soluções para regularizar a situação;
5. Além do aval do grupo, os pedidos de empréstimo
passam pelo Comitê de Crédito para análise da situação do grupo com relação ao Cresol, a endividamentos e liquidez da Cooperativa;
6. Cabe também ao grupo a fiscalização dos recursos liberados, além do Cresol;
7. Para a inclusão de novas pessoas no grupo, a decisão
tem que ocorrer por unanimidade, documentada através de uma nova ata e informada ao Cresol;
8. A saída de um membro do grupo está condicionada
à quitação de todos os empréstimos aprovados pelo
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grupo e informado ao Cresol através de documento
assinado por todos os membros que o compõe.

Foto: Reunião da Comunidade Assentamento Saudades l, 2009.
Foto: Reunião da Comunidade Assentamento Saudades l, 2009.
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ções extremas de poder em níveis sempre maiores de organiPara Arizmendiarrieta,
zação social.”
Para Arizmendiarrieta,
[...] a solidariedade é o pilar para o desenvolvimento de uma
comunidade mais justa e cooperativa. União e solidariedade são

[...] a solidariedade é o pilar para o desenvolvimento de uma covalores fundamentais, que combinados com o trabalho criam para ele
munidade mais justa e cooperativa. União e solidariedade são vaa chave de toda a emancipação e de todo o projeto de transformação
lores fundamentais,
que combinados com o trabalho criam para
(UDAONDO,
ele a chave
de toda a 2002).
emancipação e de todo o projeto de transformação (UDAONDO, 2002).
Quando idealizado o projeto de organização dos grupos de aval solidário, a
consciência de que tal formato organizacional teria probabilidade de afirmar o controle
social visto não de forma coerciva, surpreende. Identificado, não a partir do
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Quando idealizado o projeto de organização dos grupos
de aval solidário, a consciência de que tal formato organizacional teria probabilidade de afirmar o controle social visto
não de forma coerciva, surpreende. Identificado, não a partir
do academicismo e sim da realidade vivida, esta organização
social se vê com vontade de lutar e percebe que de algum jeito as coisas não precisão ser, por que alguém disse que tem
que ser assim, ou que a realidade vivida é absoluta. Desperta a
vontade de que as relações e a realidade podem ser mudadas,
adaptando com ideais coletivos participativos.
Segundo os dados da pesquisa realizada com os Grupos
de Aval Solidário no primeiro semestre de 20091, os associados organizados em grupo demonstram autoconfiança pessoal e confiabilidade própria e coletiva, o que também é apontado por Baquero e Cremonese (2006). Almejam sempre mais
enquanto coletivo, principalmente com relação à ampliação
de novos conhecimentos, formação e qualificação, a partir da
prática para garantir o projeto comum, que é apontado como
alternativa à depressão social, econômica e ambiental.
Como Costabeber e Moyano (p. 13) ressaltam, o processo de ação social e coletiva na dimensão social pode ser visto
como um caráter identitário. “Através deste, os atores estabelecem relações de interesse comum no sentido de buscar o conhecimento, a inclusão social e a construção de alternativas
orientadas à resolução de seus próprios problemas.”
Importante ressaltar a unanimidade identificada na pesquisa citada, quando realizados os questionamentos sobre
a importância da organização dos grupos de aval solidário
1 A referente pesquisa é o resultado de um trabalho de conclusão de curso realizado
por Gislaine Pastório, para obtenção do Título de Bacharel em Desenvolvimento Rural Sustentável e Agroecologia pela Universidade do Contestado (UnC). A
pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2009 com o tema: Organização
Coletiva como possibilidade e desafio à transição alternativa sustentável de Agricultura na Cresol Pedra Branca. Foram entrevistados 200 (duzentos) associados
da Cresol Pedra Branca, delimitando um grupo por comunidade do município
de Coronel Martins.
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como um espaço para discutir e buscar solucionar os problemas da propriedade, da comunidade e do Cresol, são mostradas várias ideias que apontam para o mesmo objetivo.
Gráfico 4

Importância da Participação nos Grupos de Aval Solidário
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Acredito que se não participasse desta organização, eu teria comprado o trator sozinho e certamente já estaria encontrando dificuldade no pagamento. Compramos em dois membros do grupo
um trator pelo Programa Mais Alimento e é satisfatório quando
fizemos os cálculos da economia e agregação de valor nas nossas
propriedades (GRUPO 08).

Identificou-se a necessidade, por parte de alguns grupos
diante das desilusões vividas, em socializar as experiências
alternativas mais sustentáveis que passaram a vivenciar com
a organização dos grupos de aval solidário, para que estas se
multipliquem e acumulem forças que garantam a sua continuidade. Sabem da importância de se opor ao sistema convencional de agricultura moderna que só explora, degrada e que
muitas vezes se apresenta dissimulado como uma constante
ameaça.
Como Altieri (2004, p. 62) aponta:
A difusão destas milhares de inovações ecológicas dependerá de
investimentos, das políticas e das mudanças de atitude por parte
dos pesquisadores e dos responsáveis pelas decisões. As maiores
mudanças devem acontecer nas políticas e nas instituições de
pesquisa e desenvolvimento, para assegurar a difusão e adoção de
alternativas agroecológicas de maneira equitativa, de modo que
estas possam ser multiplicadas e escalonadas a fim de que seu benefício total para a segurança alimentar sustentável possa ser concretizado. Devem desaparecer os subsídios e as políticas de incentivos que promovem os métodos químicos convencionais. Deve
ser combatido o controle corporativo sobre o sistema alimentar.
Os governos e organizações públicas internacionais devem estimular e apoiar associações positivas entre as ONGs, universidades locais e organizações de pequenos agricultores, para ajudar os
mesmos a conseguir a segurança alimentar, a geração de renda e a
conservação dos recursos naturais.

A impregnação da mídia voltada para o consumismo e
a competitividade conduz a sociedade a ensurdecer-se a seus
próprios ideais e relações, imobilizando-a.
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Muitos são vítimas das ilusões transmitidas pelos meios
de comunicação e de alguns processos educativos, onde seus
donos ou coniventes induzem com o objetivo de fortalecer a
economia globalizada, oligopólios e monopólios. Esses agricultores sofrem grandes desilusões ao abandonar a “roça” e
buscar “qualidade de vida” nos grandes centros ou até mesmo quando buscam modernizar a forma de fazer agricultura. Quando há espaço para refletir as ações e induções desse
sistema concentrador, o desapontamento com a atualidade e
o anseio por fortalecer o espaço que o levou a tal reflexão é
dominador.
Identifica-se que todo este emaranhado compressor da
competitividade e do consumismo que os está extorquindo
expede um sentimento de derrota, por não estar dentro do
padrão consumista e por engessar as organizações e instituições. Nisto reconhece-se uma depressão impassível, responsabilizando e cobrando da instituição que os organizou para
superar a interferência consumista nas relações e na economia. Observa-se o desapontamento com este atual padrão, a
louvável iniciativa alternativa que encontram na organização
dos grupos e no engessamento para afrontarem essa realidade. Com isto, responsabilizam e dependem da instituição para
apresentar recursos e ajuda na consolidação da organização
dos grupos, que têm importância significativa e é a alternativa
que se aponta a esta depressão liberalista.
Esta dependência que solucionem tal interferência nas
relações e na economia, aparece na pesquisa, quanto é apontado por 31,57% dos grupos, para a intenção de assistência
técnica permanente e formação continuada.
Analisado o desejo desses grupos com a permanente assistência técnica e a formação continuada, não estão relacionando na prática no que tange a expressão, mas sim, como fomento e apoio para esta maneira de se relacionar, e encontrar
as soluções necessárias. Encontraram o ápice da liberdade, e o
sentimento de que tudo pode passar rapidamente e a insegurança de perderem estes valores andam juntos.
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Identifica-se o que Guareschi e Biz, (2005, p. 40-41)
transcrevem, relacionado ao “[...] fluxo acelerado de informações [...] que [...] constrói a realidade. Algo passa a existir,
hoje, ou deixa de existir, se é, ou não, midiado.”
As coisas veiculadas pela mídia, pelo simples fato de estarem na
mídia, são boas e verdadeiras, a não ser que seja dito expressamente o contrário. O que está na mídia não é só, então, o existente. Ela cria e reproduz, de igual modo, crenças e valores que levam
à ação (p. 42).
A aceleração incomparável do fluxo de informações, da transmissão de formas simbólicas e de conteúdos cognitivos e emocionais
está entre as importantes transformações do século XX. A realidade que hoje exige, cada vez mais, que os sujeitos saibam lidar com
uma imensa gama de informações que invadem diariamente sua
vida cotidiana, de uma forma desconhecida para as gerações mais
antigas (GUARESCHI; BIZ, 2005, p. 39-40).

Não compreendem, talvez, a necessidade e o apontamento para a exigência de uma educação, formação e assistência
técnica continuada e que isto pode estar se perdendo com
grande rapidez. O fato é que não compreendem o poder de
influência da mídia na sociedade. Identificam as mudanças de
atitude da juventude e das crianças, confrontado ao vivido 30
a 40 anos atrás, mas não conseguem fazer uma leitura crítica
com relação à interferência do que é mediado nas relações e
na sociedade.
Inclusive a educação, família, igrejas, empresas, instituições sociais e políticas e movimentos sociais, “são instâncias
que orientam e ensinam às pessoas a maneira de se comportarem e agirem em suas atividades cotidianas, individuais e
sociais.” Reproduzindo hoje o que interessa à mídia (GUARESCHI; BIZ, 2005, p. 16).
Os grupos conseguiram a arte de extrair de cada pessoa o
que é único em cada ser, aperfeiçoá-los nas discussões, tornar
ato o que já existe nela como potencial. Quando citam assis197
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tência técnica, formação e educação, não são para a função
propriamente dita, e sim como fomentadores e apoiadores da
organização dos grupos de aval solidário que julgam como
sendo essenciais para cultivar seus valores coletivos.
E aqui se apresenta o desafio para a Cresol Pedra Branca.
Quando inicialmente se pensava em um formato organizacional para controlar a inadimplência e divulgar os produtos e
serviços a partir da formação e da apropriação do conhecimento por parte dos associados, percebe-se que a demanda e a
necessidade de lutar para não somente burocratizar e alcançar
metas específicas da Cooperativa satura-se.
Dentro desta lógica, entendida não de forma absoluta,
de um Cooperativismo Corporativista onde se entende por
um sistema de distribuição de poder na sociedade, podemos
chegar a uma ordem social coesa para manter integrados os
interesses dos grupos, em se manter como grupo em constante crescimento e com preparação para o enfrentamento, dentro desta sociedade capitalista onde se está pensado para tudo
mudar rapidamente e tendo que a maioria da sociedade correr
atrás da máquina chamada modernidade e consumismo.
Neste sistema capitalista que prega como valor o Liberalismo Individualista que forma e transforma as pessoas de
um meio social separado de tudo, ou seja, segundo Guareschi
(2005), com o liberalismo “[...] não há nada, nele, que o relacione, ou o ligue a alguma coisa. Tudo converge para o centro.
Ele é suficiente em si mesmo, não tem nada a ver com outros
e não necessita de outros para sua definição e compreensão.”
Segundo dados da pesquisa de 2009, os grupos afirmam
ser necessário fomentar e incentivar esse controle social, a organização dos grupos de aval solidário, e quando o afirmam
se refere às maneiras como os pensamentos, sentimentos, aparência e comportamento deles enquanto pessoas podem ser
equilibrados neste sistema social, aplicando ao significado de
o que hoje pode ser entendido de depressão social. Uma grande parcela da população com depressão por que a sua realidade não atinge os padrões que a mídia impõe.
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Nos grupos encontraram o valor da solidariedade, ser feliz é atuar coletivamente, surpreendendo a imposta depressão
social. Arizmendiarrieta já dizia que “[...] toda a atitude solidária requer o envolvimento e responsabilidade e só é comprometido quem participa ativamente sendo protagonista
na construção de seu futuro em cooperação com os demais”
(UDAONDO, 2002).
Avalia-se que nos grupos o crédito é bem discutido, só
que o investimento precisa ser redirecionado para um desenvolvimento pensado e embasado a partir da realidade e de
questionamentos que os associados fazem dessa realidade.
Assim, almeja-se um desenvolvimento feito por quem toma
consciência e tem liberdade para plantar, comer e se relacionar.
Por fim, aponta e reafirma uma estratégia ou formato
não de controle a partir do objetivo institucional, econômico, ou de quem o constituiu para reproduzir um determinado
sistema e, sim, para reproduzir ou talvez garantir a condição e
organização de minimamente discutirem o que é de interesse
dos grupos, debatendo e combatendo a repressão que afeta os
seus ideais cooperativistas coletivos.
É preciso empreender-se a educação política para desenvolver ainda mais a consciência que leva a liberdade para uma
configuração em rede de intercooperação multidimensional,
experiência aberta com claro compromisso de transformação
social. Tornando o sistema cooperativo um dos meios mais
eficazes, com condição de integrar todos os ideais de solidariedade coletiva para a construção de uma nova sociedade.
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A CRESOL:
contribuindo para
o desenvolvimento regional1
Cresol Constantina*

1. Considerações iniciais
O tema do desenvolvimento tem sido objeto de pesquisa
e produção de novos conhecimentos por parte de inúmeras
instituições e pesquisadores. Deste modo, frequentemente
nos deparamos com textos que versam sobre a temática do
desenvolvimento a partir dos seus diferentes desdobramentos. É nesse sentido que nossa reflexão ganha relevância, pois
acreditamos que a efetivação de projetos de desenvolvimento
pressupõe entidades e organizações que desenvolvam ações
visando à concretização desses mesmos projetos.
Deste modo, durante o texto, vamos buscar perceber a
contribuição da Cresol no município de Constantina e região
sob a perspectiva do desenvolvimento. Ou seja, como a Cresol, a partir do seu conjunto de ações, contribui efetivamente
no desenvolvimento local e regional de forma sustentável e
solidária. Ressaltamos que a ação da Cresol está intrinsecamente relacionada com a ação do poder público municipal e
das demais entidades que têm afinidade com o seu projeto.
* Gilmar Luiz Ferrareze, secretário de Fazenda do Município de Constantina-RS,
Claudinei Tomazelli, Presidente da Cresol Constantina e Cledir A. Magri.
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2. Concepção de desenvolvimento
Desenvolvimento regional é um processo que se origina
dentro do organismo e é registrado em pequenas unidades
territoriais e agrupamentos humanos capazes de promover o
dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da
população. Representa uma singular transformação nas bases
econômicas e na organização social em nível local, resultante
da mobilização das energias da sociedade, explorando as suas
capacidades e potencialidades específicas. Para ser um processo consistente e sustentável, o desenvolvimento deve elevar
as oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da
economia local, aumentando a renda e as formas de riqueza,
ao mesmo tempo em que assegura a conservação dos recursos
naturais.
Apesar de constituir um movimento de forte conteúdo
interno, o desenvolvimento local está inserido em uma realidade mais ampla e complexa, com a qual interage e da qual
recebe influências, positivas e negativas. Dentro das condições
contemporâneas de globalização.
O desenvolvimento regional requer sempre alguma forma de mobilização e iniciativa dos atores locais em torno de
um projeto coletivo. Caso contrário, o mais provável é que as
mudanças geradas de fora para dentro não se traduzam em
efetivo desenvolvimento, e não sejam internalizadas na estrutura social, econômica e cultural local ou municipal, desencadeando a elevação das oportunidades, o dinamismo econômico e o aumento da qualidade de vida de forma sustentável.

3. Alguns elementos históricos
O município de Constantina, Rio Grande do Sul, sonhava implementar, após alguns anos de atuação de seu mo202
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vimento popular, um novo modelo de produção voltado ao
associativismo como alternativa de produção: bacia leiteira,
agroecologia, agroindustrialização e, em consequência disso,
a inclusão do acesso ao crédito.
Esse sonho passa a se tornar realidade quando um grupo
de jovens ligado a pastoral rural, em 1985, inicia um debate público para discutir o verdadeiro papel do sindicalismo
voltado ao pequeno agricultor. Assim, no ano seguinte, esse
mesmo grupo disputa a direção do sindicato. Em uma acirrada eleição, em segundo turno, a oposição vence por uma diferença de 6 votos. A partir desse fato, os rumos do município
de Constantina mudam. De imediato, o sindicato transforma
sua visão de sindicalismo, passando a ser autêntico e combativo, deixa de lado o assistencialismo e passa a se organizar
associando-se aos grupos de produção e intervindo na saúde
pública.
Passado alguns anos, com o incremento da organização
e da produção, há uma grande dificuldade de comercialização
da bacia leiteira no mercado. Ou se opta pela produção em
escala ou provoca a desistência do agricultor. A partir dessa
necessidade, o sindicato inicia um novo debate para tentar
atender a demanda dos pequenos produtores que, com muito
esforço, tinham a produção leiteria como alternativa de sustentação da pequena propriedade. Da discussão comunitária
e da realização da Romaria da Terra surge a COOPAC, em
1993, cuja essência organizacional vem da luta e da ousadia
dos agricultores organizados pelo sindicato. Hoje, a cooperativa representa um quadro social superior a mil produtores, e
o que é mais importante, está em pleno funcionamento. Inclusive, buscando ampliar sua área de abrangência após ter passado por várias dificuldades provocadas pelas grandes multinacionais, ela continua ligada as suas raízes e gerando renda
às famílias rurais.
Da mesma forma com que os desafios foram sendo superados, vão surgindo mais barreiras e novos desafios. É o que
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ocorre depois de vários anos de luta. Os produtores organizados pelo movimento sindical na briga pelo crédito subsidiado,
a fim de viabilizar a agricultura familiar, vem sofrendo com
o processo de globalização e do livre mercado. No entanto,
surge mais um desafio com a concretização do Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar (PRONAF).
Como seria possível fazer com que o agricultor tenha acesso ao crédito sabendo que até este momento as instituições
financeiras não reconheciam os agricultores familiares como
bons pagadores. Nesse sentido, mais uma tarefa árdua para o
sindicato local, fazer uma visita ao estado do Paraná, na cidade de Francisco Beltrão, para conhecer o Sistema Cresol.
Os dirigentes, após a visita, se convencem que seria imprescindível criar uma cooperativa de crédito do Sistema Cresol para conseguir a inclusão do agricultor familiar ao crédito.
É dessa forma que o debate passa a ser feito, em 1997, e em 29
de janeiro do ano seguinte é constituída a Cresol Constantina,
uma das primeiras cooperativas do Sistema no estado do Rio
Grande do Sul.
Trabalhando em parceria com as organizações locais, a
Cresol passa a organizar os grupos do PRONAF, chegando,
inclusive, no ano de 2000 a mais de 140 grupos organizados,
alguns custeados e mais de 50 buscando o investimento que
proporcione uma revolução de informações de programas, de
inclusão ao crédito, de aumento de geração de trabalho e renda a milhares de agricultores familiares. Atualmente, a Cresol
possui mais de seis mil associados e um patrimônio de mais
de 8,5 milhões de reais, ampliando sua expansão para levar a
outros municípios e regiões esta visão de cooperativa contando com sete agências.
Mais uma necessidade, mais um desafio com a conquista
do governo do estado, os agricultores ganham força nas negociações e garantem a criação de um programa de habitação
para o estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, é necessário
criar uma cooperativa de habitação que possa credenciar-se
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à execução de tal tarefa. Esse é o papel do Sindicato, numa
estratégia estadual, organizar as lideranças dos municípios de
Sarandi e Constantina e, com um grupo de 22 agricultores familiares e dirigentes sindicais, criar a Cooperhaf (Cooperativa
de Habitação dos Agricultores Familiares), que desempenha
o papel de repassar mais de um milhão de reais a centenas
de famílias com necessidade de moradia digna. Em 2003, ela
abrange os estados do Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná) e, atualmente, atende a demanda de 14 estados brasileiros.
Ainda em 2001, a comunidade constantinense se mobiliza para debater o sistema local de saúde, que fora implantado por duas instituições, uma particular e outra comunitária,
porém com domínio total dos médicos, sem qualquer tipo
participação popular. Esse debate gerou muita discussão e
polêmica, mas depois de inúmeras assembleias e mobilização
local, tomou-se a iniciativa de adquirir o hospital e passar a
administração à Associação Hospitalar Comunitária de Saúde (AHCROS). Hoje, é a única instituição municipal com a
abrangência regional que faz trabalho de internação a vários
municípios, com um amplo setor de atendimento, incluindo
várias especialidades.
Por último, com a demanda e a organização das agroindústrias familiares, surge também a Cooperativa de Agricultores das Agroindústrias Familiares de Constantina e região
(Cooperac), que tem a missão de organizar a produção, de
viabilizar a aquisição de embalagens, de discutir e implementar uma marca regional e de buscar a ampliação do mercado
coletivamente por meio de seus associados.
Em 2004, surge o coletivo de mulheres da agricultura familiar com o objetivo de organizar, capacitar e mobilizar as
mulheres do município e região, debatendo vários temas e conhecendo experiências relacionadas à temática de gênero nos
seus mais distintos desdobramentos.
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Foram a partir dessas necessidades que todas as entidades vão sendo construídas, sempre com a participação massiva dos associados e da comunidade em geral, inclusive com
a conquista, em 2000, do poder público local que vem, até
hoje, sendo implementado com a participação popular. Ressaltamos ainda a plena convicção de sermos um dos únicos
municípios do estado do Rio Grande do Sul a ter um grande
número de instituições e todas com visão ampla de discussão
e clareza de projeto. Na medida em que articulamos o Cresol,
o sindicato, as cooperativas de produção, o poder público municipal, a Emater, a Secretaria da Agricultura, as associações e
outras organizações com afinidade com o projeto da agricultura familiar, conseguimos somar os esforços e construir uma
ação mais eficiente e qualificada, fomentando o desenvolvimento local e regional.

4. O papel da Cresol
Melhorar o acesso ao financiamento rural, especialmente
aos que mais precisavam, em 1997, foi conhecer a experiência
de um novo cooperativismo de crédito, que já existia no Paraná. Um ano depois a comunidade constantinense começou
a fazer parte desse lindo sonho chamado Sistema Cresol de
cooperativismo de crédito.
Nosso município, assim como a microrregião, é composto por pequenas propriedades rurais que possuem, na sua
esmagadora maioria, entre 10 e 30 ha (hectares) vivendo no
regime de agricultura familiar. Esse sistema, que nas décadas
de 1970 e 80, portanto após a Revolução Verde, passaram por
uma seleção onde grande parte dos agricultores não sobreviveu, e entre seus motivos podemos afirmar que a falta de uma
melhor e mais adequada distribuição do crédito contribuiu
muito pra isso. O acesso ao crédito nesse período era restrito
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aos agricultores que possuíam melhores condições econômicas, fazendo com que aqueles menos favorecidos piorassem a
cada dia sua situação, não restando alternativa senão deixar a
atividade.
Com o projeto dos governos de diminuir a população
rural, com o intuito de servir de mão de obra barata para os
grandes projetos urbanos, veio a se agravar essa situação e,
cada dia mais, fomos perdendo famílias agricultoras. Na época, era voz corrente nos meios financeiros e governamentais
que o pequeno agricultor não dava lucro, que ele era caloteiro
e que seria mais interessante emprestar um volume maior para
poucos “granjeiros” do que emprestar a dezenas de pequenos
agricultores. Há pouco tempo, esse fato foi diminuído, em
muito com o nascimento da Cooperativa de Crédito Cresol,
mas também pelas políticas e organização que ajudou a concretizar, como ator social.
Com o nascimento da Cresol o sonho era:
• Nenhum agricultor fora do crédito;
• Diminuir a burocracia;
• Dividir os lucros;
• Provar que os pequenos agricultores não são caloteiros;
• Diminuir custos com a manutenção de contas;
• Ter mais um ator em favor dos agricultores;
• Buscar uma fatia de mercado que estava fora;
• Melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares;
• Diminuir o êxodo rural.
Com o crescimento da Cresol, cada vez ela busca um volume maior de recursos para serem utilizados no desenvolvimento local, pois não apenas a agricultura se beneficia, mas
também o comércio, a indústria, a prestação de serviços, enfim, até o serviço publico melhora sua qualidade. Certamente,
toda população tem conhecimento do papel fundamental que
a cooperativa possui, especialmente no crédito, organização
das comunidades e na habitação.
207
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O nosso município de Constantina,cresceu muito nos
últimos anos, em alguns setores, mais de 200%. Isso ocorreu
devido ao aumento da renda per capita, do valor adicionado
pelo ICMS, às transações de compra e venda de terras, assim
como de loteamentos urbanos – nos últimos anos foram urbanizados mais de 15 loteamentos –, os investimentos no comércio, na indústria e na infraestrutura. Com esse índice de
crescimento, o município passou a aplicar no período muito
mais em saúde pública, educação, assistência social, no esporte, enfim, em todos os serviços públicos. Isso se deve, em boa
parte, ao trabalho dos parceiros do desenvolvimento como a
Cresol, que incentivou a agricultura, representando 53% do
PIB do município. Vale dizer que o crédito, as agroindústrias,
a habitação, a diversificação da produção e o nível de vida não
seriam os mesmos sem a Cresol Constantina.
Com o nascimento do PRONAF, na década de 1990, o
crédito melhorou, porém a ferramenta que fez na prática a
distribuição do crédito e que ajudaou a cada ano a melhorá-lo foi o Sistema Cresol, que sempre esteve na linha de frente
das grandes discussões. Além de capilarizar o crédito e ajudar
na organização dos agricultores, a Cresol universalizou essa
política governamental.
Acaso exista um local onde se possa discutir o desenvolvimento rural profundamente, certamente Constantina deve
ser um deles. Se existe uma instituição ou entidade que contribuiu para esse desenvolvimento, certamente entre elas estará
a Cresol Constantina.
O conceito de desenvolvimento poderá assumir muitas
formas; através do investimento em educação; pela melhor
distribuição da renda; pelo investimento em melhoria da infraestrutura como saneamento básico, habitação, emprego,
formação técnica, acesso a crédito, melhoria da autoestima;
entre muitas outras formas. Nessa linha, podemos afirmar que
a Cresol foi fundamental em todas elas.
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4.1. Contribuição da Cresol na autoestima da população
A população do município, a partir do trabalho das entidades, especialmente da Cresol, percebeu a transformação
ocorrida pelos grandes investimentos na valorização do ser
humano, em infraestrutura, crédito de investimento e custeio,
palestras de motivação, dias de campo, incentivo para proporcionar oportunidade de ver experiências em outros locais,
fazendo com que a população melhorasse o poder aquisitivo,
melhorando assim o nível de vida da população.
Com esse crescimento e em melhores condições, as famílias, além de continuar com a propriedade, estão conseguindo pagar a faculdade dos filhos, outros puderam manter
os filhos próximos dos pais com a melhoria da infraestrutura
ou da aquisição de máquinas, terras e equipamentos, entre outras condições que mudaram as perspectivas de vida do grupo
familiar, melhorando assim sua autoestima, diminuindo as diferenças entre a população urbana e rural.

4.2. A Cresol como parceira das comunidades
A partir da década de 1990, as comunidades interioranas
receberam um novo incentivo na busca do bem-estar social.
É bem verdade que ali está a grande maioria dos associados,
sócios e colaboradores, os verdadeiros donos da cooperativa.
Mesmo assim, os incentivos dados a esses grupos comunitários foram além do esperado, seja na organização geral, seja no
embelezamento local – com praças e plantio de flores e plantas
ornamentais –, seja no incentivo financeiro, ou como local de
discussão e formação técnica para o enfrentamento dos problemas da agricultura, ou ainda como orientador para o desenvolvimento de projetos que viabilizem as propriedades.
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Assim sendo, a Cooperativa de Crédito com Interação
Solidária de Constantina cumpre um importante papel como
parceiro do desenvolvimento regional e na implantação das
políticas públicas para a melhoria de vida da população. A administração municipal faz questão de reconhecer esse importante trabalho.
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PROFISSIONALIZAÇÃO:
apresentação e funcionamento
de alguns produtos e serviços
da Cresol Tenente Portela
Cresol Tenente Portela

1. Considerações iniciais
A experiência que passamos a relatar sobre os processos
de gestão da Cresol Tenente Portela retrata os esforços de inúmeras pessoas que protagonizaram e protagonizam a experiência de organizar uma cooperativa de crédito, considerando
a atuação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenente
Portela (STR), desde 1984 alicerce de muitas iniciativas no
campo da organização popular, palco do debate do grupo de
lideranças, locais e regionais. Foi nessa época que o STR de
Tenente Portela, junto a entidades regionais, constituiu as primeiras iniciativas em contestação ao sistema sindical oficial,
criando a Comissão Sindical do Alto Uruguai (Cosau). Lá as
discussões em prol da mudança do Sindicalismo se polarizaram, baseado na assistência medica, como apêndice do estado,
frente ao Sindicalismo de lutas, que deveria organizar os trabalhadores, fazer formação de lideranças, construir alternativas de diversificação, lutar por crédito agrícola subsidiado,
e garantia de preços mínimos para a produção, organizar os
agricultores sem terras, lutar pela aposentadoria do agricultor
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e da agricultora, o Sindicato como “ferramenta de luta dos trabalhadores”. No período as lideranças Sindicais, construíram
alternativas de organização como associações de produtores
agrícolas, cooperativas de produção.
Com os avanços da organização sindical, constituiu-se o
Departamento Rural da CUT (DETR), posteriormente Fetraf-Sul, ambiente de muitas lutas e reivindicações na busca de
definir uma política agrícola para a pequena propriedade. Citamos a pauta de solicitações apresentada aos governos estadual e federal, em 10 de agosto de 1993:
Crédito de investimento, uma luta que vale milhões de vidas.
Audiência no Ministério da Economia com o ministro Fernando
Henrique Cardoso. A proposta da CUT, de crédito de investimento para os pequenos agricultores, teve boa aceitação, cabe continuar a mobilização para garantir que seja iniciada uma efetiva
negociação. (Pauta de reivindicação do DETR-CUT, agosto 1993).

Em 1994, surgem as primeiras linhas de crédito subsidiadas com o Programa de Valorização da Pequena Propriedade
(PROVAPE), momento no qual os sindicatos cumprem o papel
de cadastrar os agricultores e de apresentar a funcionalidade
da linha de crédito, além de os convencerem da importância
de usar a linha de crédito oficial para financiar suas lavouras.
Posteriormente, o PROVAPE passa a denominar-se PRONAF
– Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é quando a terminologia “Agricultura Familiar” sinaliza
a conquista dos agricultores, que passam a ser considerados
categoria de trabalhadores. Com isso, o STR Tenente Portela
encaminha uma discussão com as bases e altera sua denominação social passando a ser Sindicato dos Trabalhadores da
Agricultura Familiar de Tenente Portela e região (Sintraf).
No processo eleitoral de 2000, lideranças ligadas ao Sintraf participam das eleições municipais de Tenente Portela,
uma forma de questionar o poder público, que não atendia os
Agricultores Familiares em suas diversas necessidades como
estradas, saúde e no trato do recurso público de forma mais
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eficaz. Posteriormente a isso, o Sintraf organizou o “Seminário
de Organização da Agricultura Familiar de Tenente Portela e
região”, em 17 de dezembro de 2000. Contando com a participação de sessenta e quatro lideranças, em um primeiro momento foram avaliados os resultados do pleito e a consequente
conjuntura local, após debateu-se alternativas para a organização fazer frente,ao poder público municipal, pois se avaliava que haveria retaliações contra o Sintraf. Como principal
conclusão, o seminário apresentou a proposta da constituição
de uma cooperativa de crédito para atender as demandas dos
agricultores familiares e fortalecer as organizações ligadas à
agricultura familiar.
Dessa forma, a Cresol é fundada em 17 de fevereiro de
2001, com a premissa de ampliar a organização dos Agricultores Familiares. Mesmo no momento não sabendo com detalhes qual era o seu papel, suas implicações legais, os riscos e as
redundâncias, ela foi criada porque se dizia ser uma alternativa para os agricultores excluídos do sistema financeiro acessarem o crédito, uma ferramenta absolutamente avalizada pelas
experiências das lideranças de Constantina e Erechin, que a
haviam constituído alguns anos antes. Depois da Assembleia
Geral e da aprovação do estatuto, juntou-se os recursos necessários para o envio dos documentos ao Banco Central, a contribuição foi de R$100,00 (cem reais) de cada sócio fundador,
o que na época não era pouco, pois muitos buscaram dinheiro
emprestado, no entanto, todos deram sua contribuição, afinal,
o depósito era uma construção política, um processo de mais
de uma década.

2. As primeiras atividades
A Cresol inicia suas atividades em 11 de outubro de 2001,
ocupando uma sala cedida pelo Sintraf, a 2 km do centro da
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cidade, com alguns móveis emprestados. Para o ato inaugural,
além do preparo de um singelo coquetel, foram convidados
alguns parceiros como o gerente do Banco do Brasil. Também
foi o momento escolhido para realizar o pagamento da produção de leite referente ao mês de setembro.
“Quando tudo estava pronto e as autoridades chegando,
a mesa caiu, literalmente, ‘abriu as pernas’ foi uma correria de
pessoas juntando bolachas, pastéis, bolo e refrigerantes para
organizar em outra mesa. O ato inaugural não podia atrasar”
(Clarice Barella Ferrari – Primeira secretária da Cresol Tenente Portela).

3. O “banquinho” do PT
Nos primeiros anos de atividade, a Cresol contava somente com os recursos que vinham dos depósitos dos associados do Sintraf, porém as lideranças, mesmo assim, faziam
suas atividades centradas na construção de uma alternativa
ao modelo de agricultura adotado anteriormente. Ao mesmo
tempo, segmentos da sociedade local insistiam que não teríamos vida longa, afirmavam que dependíamos do “banquinho
do PT, do banquinho do Sindicato.”
O acesso ao Programa de Subsídio para Habitação muito
contribuiu para o crescimento e consolidação da Cresol e para
as conquistas da Agricultura Familiar. Também os repasses do
Pronaf. Mas foram as linhas de crédito via Cresol que fizeram
muitos agricultores e também a cooperativa se capitalizarem,
desmistificando essa forma de organização. Quanto aos diversos jargões populares atribuídos aos segmentos da sociedade
local, melhor esquecer.
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4. O Suporte do Sistema Cresol Central SC/RS
Para o projeto de sustentabilidade da Cresol Tenente
Portela contribuíram, de forma decisiva, o apoio técnico e o
suporte tecnológico dos profissionais da Cresol Base Noroeste
e da Cresol Central SC/RS, estabelecendo metas para o crescimento da carteira de crédito com depósitos e demais indicadores que, por várias vezes, apresentaram soluções aos problemas enfrentados no momento de constituição da Cresol no
município. Inclusive, por meio de críticas construtivas que,
além de nos fazer cumprir com os aspectos legais e normativos do Banco Central, trouxeram aos profissionais a elucidação dos pontos críticos da cooperativa, conforme o indicado
na auditoria interna da Cresol Central.
Bens, atendimento e acomodação dos sócios e funcionários. Observamos que a cooperativa não possui estrutura interna adequada para acomodação dos funcionários e associados, estão em salas
pequenas e entre elas um corredor dividindo para o atendimento.
Auditoria interna – Cresol Central, 31 de maio de 2006. Auditora:
Jane Alberton Mandelli.

5. A construção da sede própria
Determinante para o crescimento da cooperativa foi
a decisão do conselho de administração em construir uma
sede própria, com um patrimônio líquido avaliado em R$
497.000,00, no início de 2006. Feita a opção por edificar a
sede, depois de amplas discussões nas pré-assembleias e na
Assembleia Geral, e de conseguirmos o apoio dos associados
e os recursos do Procapcred,1 em dezembro de 2006, a obra
1 Procapcred é uma linha de crédito com recursos do BNDES para financiamento
de cotas para os associados das cooperativas de crédito. Importante instrumento
de fomento e potencialização do cooperativismo de crédito.
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administração em construir uma sede própria, com um patrimônio líquido avaliado em
R$ 497.000,00, no início de 2006. Feita a opção por edificar a sede, depois de amplas
discussões nas pré-assembleias e na Assembleia Geral, e de conseguirmos o apoio dos
associados e os recursos do Procapcred,1 em dezembro de 2006, a obra concluiu-se em
junho de 2007, atingindo uma área construída de 487 m².

concluiu-se em junho de 2007, atingindo uma área construída
de 487 m².
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6. Planejamento Estratégico

6. Planejamento Estratégico
1

Procapcred é uma linha de crédito com recursos do BNDES para financiamento de cotas para os
asImportante
cooperativas
e organizações
deassociados dasEstrategicamente,
cooperativas de crédito.
instrumento
de fomento e potencialização
do
cooperativismo
de crédito.
senvolvem
um processo de planejamento onde, avaliando o

exercício anterior, é possível diagnosticar os pontos fortes que
contribuíram para um possível crescimento e/ou a elencar
problemas e dificuldades que prejudicaram o seu desenvolvimento. A partir dessa avaliação, faz-se o detalhamento de
ações e atividades para orientar o cotidiano da organização.
O desafio é estabelecer diretrizes bem planejadas para as atividades, as ações do conselho de administração e de eventuais
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colaboradores conforme o planejamento estratégico ou ser
sucumbido pela rotina, quando o planejamento passa a compor apenas os “anais” da organização, ocupando espaço nas
gavetas e não nas ações concretas. Verificar-se-ia diante desse
quadro a seguinte afirmação: “Quem não sabe para onde ir
qualquer caminho serve”.
Por fim, para alcançarmos as metas de crescimento previstas no planejamento, há a necessidade de envolvermos os
diversos setores da cooperativa nesse objetivo, sejam os conselheiros, os colaboradores ou os agentes de crédito. Ao envolver os diversos segmentos nas ações previstas, sempre com o
foco em atingir os objetivos planejados e mediante avaliação
constante, os resultados almejados podem ainda depender de
ajustes no processo, e tendo responsáveis e prazos para atingi-los, a harmonia entre as partes é vital.

7. O colaborador estabelece suas metas ou um Plano de
Negócios
A experiência prática da Cresol Tenente Portela tem exigido o envolvimento dos colaboradores em reuniões semanais
nas unidades de atendimento, que acontecem todas as terças-feiras, no início do dia.
Nesses encontros, os colaboradores e o diretor avaliam as
atividades da semana anterior e definem as prioridades para
a que virá, distribuindo tarefas e definindo um planejamento
operacional. Ao mesmo tempo, os colaboradores são desafiados a construir seu plano de negócios, que deve estabelecer
objetivos claros quanto a venda dos principais produtos da
Cresol, Procapcred, cartão de crédito, captação, repasses de
custeio e outros. Exemplo de plano de negócios desenvolvido
pelos colaboradores em fevereiro de 2009.
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8. Plano de negócios
Funcionário: EDERSON ZERBIELLI.
Produto foco: PROCAPCRED.
1. Objetivo: Comercializar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) do referido produto.
2. Público foco: Associados PF (Pessoa Física) e PJ (Pessoa Jurídica) já existentes e futuros Associados com capacidade de negócios.
3. Como fazer:
• Identificar associados PF com potencial de negócios;
• Identificar associados PJ com potencial de negócios;
• Buscar novos associados com potencial de negócios;
• Verificar as demandas de recursos dos associados em
todas as modalidades e também sua relação de capital;
• Mostrar aos associados a importância do capital para a
cooperativa e para os seus próprios projetos;
• Realizar o enquadramento de capital para os associados que estiverem desenquadrados;
• Mostrar para o associado que o capital é uma aplicação
em seu próprio benefício;
• Estabelecer uma quantia de Procapcred para cada novo
associado.
4. Quando fazer: Esse trabalho deve ser realizado diariamente e finalizado até dia 05 de março de 2009.
(Colaborador da Cresol, março de 2009.)

9. A importância de avaliar continuamente o processo
Ao mesmo tempo em que estimulamos o estabelecimento de metas individuais para cada colaborador, definimos pa218
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râmetros de crescimento tendo em vista o todo do processo
cooperativista, pois os colaboradores de algumas áreas podem
apresentar mais oportunidades de negócios do que os de outras.
Por exemplo, os colaboradores que atendem associados
propensos a contratar o Pronaf investimento tornam-se mais
capazes de vender o Procapcred do que os colaboradores que
atendem o caixa da cooperativa, porém todos devem desenvolver aptidões e fechar um montante de contratações do Procapcred. Diante disso, a avaliação contínua torna o trabalho
mais eficaz, coordenando o desenvolvimento das habilidades
pessoais por meio de reuniões semanais em todas as unidades de atendimento2, acontecidas sempre nas terças-feiras, às
08h00. Também durante cada mês de atividade, no terceiro
sábado, realiza-se o seminário mensal com todos os colaboradores, momento em que avalia-se os indicadores da cooperativa e os comparativos do orçado e do realizado, com um
consequente estabelecimento de consensos e metas para o
mês seguinte.

10. O papel e a responsabilidade dos colaboradores
Na vida da cooperativa, o colaborador tem um papel
indispensável. É ele quem faz o primeiro contato com o associado, é com quem o associado fala, conta suas trajetórias
de vida, apresenta seus problemas. Portanto, a Cresol disponibiliza aos colaboradores boas oportunidades de qualificação
profissional e de formação, participação em cursos, treinamentos e acesso a conteúdos de capacitação política e técnica
/ operacional.

2 A Cresol Tenente Portela possui unidades de atendimento também nos municípios de Derrubadas, Seberi e Três Passos.
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Destaca-se aí seu papel como agentes irradiadores e multiplicadores de: conhecimentos, habilidades e atitudes na “cascata organizacional”, potencializando talentos e maximazando a aprendizagem coletiva; consolidando e renovando a cultura organizacional
como uma verdadeira comunidade de aprendizagem. (Programa
de aprendizagem integrada em microfinanças – SEBRAE, 2003).

Os colaboradores qualificam o processo cooperativista
na medida em que se qualificam, permanentemente, desenvolvendo expertises técnicas e comerciais como agentes de
desenvolvimento, pois possuem a função de antecipar as necessidades dos associados, mediante a habilidade de acolher
os problemas dos associados e transformá-los em uma operação de crédito, através do repasse de recursos próprios e/ou
recursos governamentais (linhas do Pronaf).
A necessidade de estimular a ação dos colaboradores,
por meio de um programa de incentivo que destaque e reconheça suas habilidades pessoais e produtividade, faz com que
a boa prática cooperativista apresente os produtos e serviços
do Sistema Cresol, além de apoiar o crescimento dos colaboradores como lideranças, estabelece processos saudáveis nas
relações de trabalho e transmite uma comunicação eficaz.
A liderança centrada em princípios é a chave para desencadear
o potencial humano individual. Cada pessoa da força de trabalho precisa empreender uma viagem para se tornar líder por opção – uma pessoa que assume a responsabilidade por sua vida,
suas escolhas e seu desempenho. Quando você consegue fazê-lo,
desenvolve a integridade e o caráter necessário para se adaptar
às transformações, para pensar de maneira criativa e encontrar
as melhores soluções, para se comunicar com eficácia, para ser
alguém que pode ser ensinado, para construir a confiança e ser
confiável (Folha de São Paulo, Caderno Empregos, 22 abr. 2001).

Torna-se necessário atribuir responsabilidades e autonomia às equipes (colaboradores), com intuito de descentralizar
o processo decisório, construindo de forma coletiva os méto220
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dos de participação, permitindo que a coordenação de colaboradores tenha autonomia para conceder, liberar e renegociar
créditos até o montante de R$ 10.000,00, conforme deliberação do conselho de administração, ata 105.

11. Cursos de Formação
Toda organização de caráter popular, além de cumprir
com a sua missão específica, deve também contribuir na formação de agentes políticos, de lideranças capazes de fazer a
leitura da realidade e de posicionar-se frente aos cenários.
Nesse sentido, a Cresol desenvolveu, no ano de 2009, o “Curso
de Formação de Agentes Políticos para a Organização Social
Popular ”, em convênio com o Instituto de Filosofia Berthier
(IFIBE), de Passo Fundo, com 12 módulos de 16 horas cada,
visando atingir conselheiros de administração, colaboradores,
agentes de crédito e lideranças regionais. Entre os objetivos do
curso, destacam-se:
Contribuir na formação de dirigentes e colaboradores da
Cresol, promovendo a compreensão reflexiva capaz de subsidiar a sua atuação como agentes políticos na organização social popular, em geral, e mais especificamente na Cresol.
Formar lideranças com visão política e social para atuação nas cooperativas de crédito e nas organizações da agricultura familiar.
Qualificar para a leitura da realidade econômica, política, social, cultural e ambiental nas quais os agentes sociais
atuam.
Colaborar para o desenvolvimento de uma leitura da história da organização social e popular no Brasil, no Rio Grande
do Sul, com ênfase na região Norte do Estado, para aperfeiçoar a ação política e técnica dos agentes sociais.
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Subsidiar o aprofundamento de elementos da metodologia de atuação em organizações sociais e cooperativas de crédito e da agricultura familiar.
(Projeto de formação de lideranças, IFIBE, Passo Fundo/
RS, março de 2009.)
A intenção do conselho de administração da Cresol é
investir os recursos do Fundo de Assistência Técnica e Educacional (FATES) na realização dos cursos de formação, trabalhando com uma turma de trinta lideranças por ano.

12. A motivação
Frequentemente fala-se sobre a necessidade de motivar
as pessoas visando produzir mais e melhor, no âmbito do
Sistema Cresol Central SC/RS. Nesse sentido, várias iniciativas foram desenvolvidas, como a oferta de cursos, palestras e
encontros, porém o grande questionamento refere -se ao dia
seguinte, quando o colaborador retorna da atividade motivadora (curso) e reencontra a realidade de seu ambiente de trabalho na cooperativa. Em muitos casos, os diversos problemas
inerentes à atividade ofuscam o processo motivacional, pois
se torna imperativo resolver os problemas em detrimento de
colocar-se em prática as dicas nas quais o palestrante discorreu duas horas no dia anterior, nada de anormal as pessoas
serem absorvidas pelas atividades e contingências.
Esse não é um problema apenas do Sistema Cresol e sim
um dos grandes questionamentos da humanidade, também de
psicólogos que estudam há vários anos o comportamento humano no trabalho, é a “Escola Behaviorista”
[...] que procura, sobretudo, explicar o comportamento como um
encadeamento perfeito entre estímulos externos (S) e as reações
(R) ou respostas comportamentais. Também conhecida como a
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teoria Estímulo Resposta (Bergamini, Cecília Whitaker. S-R bond
theory. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1990. p. 25).

Praticamente todas as ações denominadas “motivação”,
de forma intrínseca, estão condicionadas ao sonho de aumentar a produção e de fazer com que os colaboradores produzam
mais. Isso já foi tema de estudo de Karl Marx, para o qual o
capital e/ou os capitalistas buscavam formas de aperfeiçoar a
exploração capital x trabalho.
Muito frequentemente é esquecido como o indivíduo fundamentalmente funciona. Esquece-se que, no interior de cada uma de
suas atividades, a pessoa, como um todo põe em jogo suas capacidades individuais e responde a necessidades específicas. Ela
adota, então, modo pessoal de funcionar, que lhe é próprio e a
distingue daquele que é típico do vizinho. (Hogue, J.P. L’homme et
l’organization. 1980. p. 131).

Como em outros setores da economia, também no sistema financeiro e, consequentemente, nas cooperativas do Sistema Cresol verifica-se a necessidade de aprimoramento constante, de melhorar sua inserção no mercado, cada vez mais
competitivo, e fatores motivacionais tornam-se indispensáveis
para que esses objetivos sejam alcançados. Contudo, a motivação deve primar pelo crescimento da cooperativa, como meio
de melhoria das condições de vida dos agricultores familiares
e de seus colaboradores.
Com frequência, os diretores das cooperativas são procurados por candidatos que solicitam vagas para trabalhar no
Sistema Cresol, com afirmações surpreendentes como esta
“Meu sonho é trabalhar em um Banco!” Se esse tipo de afirmação não traz novidade alguma, pelo contrário, podemos
dela depreender que trabalhar na cooperativa, hoje, é sinônimo de status, de bom salário, de boas condições de trabalho
É algo que já faz parte da concepção social da comunidade,
como ocorre em outros setores da economia, inclusive como
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o que foi citado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva:
Uma coisa que me fascinava era ser metalúrgico, naquela época,
quando nós trabalhadores brasileiros estávamos brigando pela
conquista do décimo terceiro salário, as empresas multinacionais
já davam, as mulheres dos trabalhadores da Vemag eram as que
iam à feira e traziam a sacola mais cheia, na época de Natal os filhos ganhavam presentes, ganhavam cesta de Natal. Então aquilo
me fascinava para ser metalúrgico. (Paraná, Denise. Lula, o filho
do Brasil. 3 ed. São Paulo: Perseu Abramo, 2008, p. 87).

De outra forma, desconheço pesquisa ou alguma forma
de resposta que possa traduzir a satisfação dos colaboradores
após o ingresso na cooperativa, se atingiram seus anseios particulares ou se atingiram seus anseios de aperfeiçoar a cooperativa como um instrumento de organização dos agricultores
familiares. Notoriamente, verifica-se a disposição de muitos
colaboradores em participar desse processo, em ampliar os
conhecimentos, em tornar-se liderança, assumindo responsabilidades na gestão das unidades de atendimento Cresol.

13. Variáveis que possam melhorar satisfação dos colaboradores
Aliado ao processo de planejamento estratégico, em que
motivamos os colaboradores a desenvolverem seu plano de
negócios, ampliamos o debate sobre a remuneração variável
(comissões), reconhecendo o desempenho da equipe e o esforço pessoal dos colaboradores.
Consoante a remuneração básica (salário mensal), passamos a discutir formas alternativas de remuneração variável
(comissões) aos colaboradores, dialogando sob o ponto de
vista do planejamento e das metas estabelecidas por equipe,
224
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através
do plano de negócios, e premiando o desempenho e
Consoante a remuneração básica (salário mensal), passamos a discutir formas
esforço
pessoais.
alternativas de remuneração variável (comissões) aos colaboradores, dialogando sob o
Esse método de remuneração variável teve como marco
ponto de vista do planejamento e das metas estabelecidas por equipe, através do plano
o
ano
de 2009, quando da implantação do cartão de crédito, da
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contratação
do Procapcred, da captação de depósitos a prazo e
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quinto
salários.
Na medida
em que adotamos essa sistemática de remuneração, a Cresol Portela
Na medida
em
adotamos
essacomo
sistemática
de remuteve expressivo
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nosque
indicadores
econômicos,
é o caso do Patrimônio
neração, a Cresol Portela teve expressivo crescimento nos inLíquido.
dicadores econômicos, como é o caso do Patrimônio Líquido.
Patrimônio Líquido

4.724.867,29

2.169.360,81
1.001.447,29

2006

1.328.844,00

2007

2008

2009

14. A experiência do Procapcred
Com o lançamento da segunda edição do Procapcred, em 2008, fizemos um

14. Anoexperiência
do Procapcred
debate
seminário de planejamento
da Cresol para 2009, que contou com a

participação de conselheiros, colaboradores e agentes de crédito, enfatizando o
crescimento do Patrimônio Líquido da Cooperativa. Definimos como meta financiar via

Com
o lançamento
da segunda
edição
do Procapcred,
Procapcred
o montante
de R$ 1.800.000,00,
isto é, dobrar
o patrimônio
da Cresol

em 2008, fizemos um debate no seminário de planejamento
da Cresol para 2009, que contou com a participação de conselheiros, colaboradores e agentes de crédito, enfatizando o
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crescimento do Patrimônio Líquido da Cooperativa. Definimos como meta financiar via Procapcred o montante de R$
1.800.000,00, isto é, dobrar o patrimônio da Cresol componde uma
série de projeto
ações, conforme
projetoao
apresentado
do-se de umacompondo-se
série de ações,
conforme
apresentado
janeiro dede
2009.
BNDES, em janeiro
2009.

ao BNDES, em

Capitalização:
Capitalização:
Recursos Demandados:
R$ 1.800.000,00.
1- Recursos Demandados:
R$ 1.800.000,00.
Projeção Estrutura Patrimonial (PLA):
2- Projeção Estrutura Patrimonial (PLA):
2.1 - ATUAL - R$ 2.169.000,00;
- ATUAL - R$ 2.169.000,00;
2.2 – ANO de2.1
2009
- R$ 4.200.000,00.
2.2 – ANO de Cresol
2009 - R$Tenente
4.200.000,00.
(Plano de Capitalização
Portela – BN(Plano
de
Capitalização
Cresol
Tenente
Portela – BNDES - dez. 2008).
DES - dez. 2008).

Os colaboradores
foram desafiados
a desenvolver
seusseus planos de negócios e
Os colaboradores
foram desafiados
a desenvolver
planos de negócios
e a definir o público alvo, no período, além
definir o público alvo, no período, além dos meios a serem usados para atingir sua
dos meios a serem usados para atingir suas metas e o montanmetas e o montante a contratar, também a estipular a comissão sobre os montante
te a contratar, também a estipular a comissão sobre os monliberados. Verificou-se o engajamento da equipe, com a superação das metas, conform
tantes liberados.
Verificou-se o engajamento da equipe, com a
superação daso quadro
metas,abaixo.
conforme o quadro abaixo.
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

R$ 355.255,00
R$ 234.080,00
R$ 90.035,00
R$ 173.380,00
R$ 479.700,00
R$ 0,00
R$ 319.660,00
R$ 84.320,00
R$ 100.520,00
R$ 186.518,00
R$ 0,00
R$ 142.518,00
R$2.165.986,98

15. As campanhas de captação

Como forma de incentivar a participação dos associados na Cresol, em algun

anos foram desenvolvidas campanhas com distribuição de cautelas e sorteio de prêmio
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15. As campanhas de captação
Como forma de incentivar a participação dos associados
na Cresol, em alguns anos foram desenvolvidas campanhas
com distribuição de cautelas e sorteio de prêmios aos associados, como motocicletas, ordenhadeiras, computadores e
outros, aos associados que faziam seus depósitos, seguros e
pagamentos na cooperativa. O que verificamos foi uma dicotomia entre os associados buscavam a melhor remuneração
em seus depósitos e os outros, ou seja, quando a cooperativa
não remunerar mais que os outros agentes financeiros, poucos associados aplicam na Cresol e a cautela, a participação na
campanha ficava em segundo plano.
A experiência desenvolvida no ano de 2009 partiu do
princípio que os produtos da Cresol são altamente competitivos no mercado financeiro, pois não cobra tarifas e ainda
apresenta a melhor remuneração no depósito a prazo, repassando recursos para custeio e investimento com taxas de 1%
até 5,5% ao ano. Com isso, será necessário premiar o associado que contrata recursos subsidiados à 2 % ao ano?
Nesse sentido, o Conselho de Administração deliberou
em não fazer campanhas, mas em concentrar esforços na
qualificação do atendimento, em remunerar os colaboradores, mediante as metas atingidas, e em reforçar a participação
dos associados na Assembleia Geral, com a doação de brindes
como bonés e camisetas, pois o associado passará a carregar “a
marca Cresol” consigo em todos os lugares.
O que verificamos é o crescimento da Cresol Tenente
Portela nos diversos indicadores econômicos, no Patrimônio
de Referência (PR), no Depósito a Prazo (DPC) e no Depósito
à Vista (DV). Também notamos crescimentos acima da média
dos anos anteriores, conforme o gráfico a seguir:
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e no Depósito à Vista (DV). Também notamos crescimentos acima da média dos anos
anteriores, conforme o gráfico a seguir:

Depósitos à Vista e a Prazo
10 .2 17 .2 3 0 ,0 0

5 .7 12 .7 9 8 ,8 1

2 .5 7 4 .14 5 ,16

2006

1.9 0 5 .4 6 5 ,8 7

2007

2008

2009

16. PAC ou Unidade de Atendimento

16. PAC ou Unidade de Atendimento

A partir da experiência de construção da sua sede própria, o Cresol Tenente

Portela passou a atender reivindicações das cidades vizinhas pela expansão dos serviços.

A partir
da experiência
de todas
construção
da suadeveriam
sede próEm um primeiro
momento,
avaliamos que
as iniciativas
primar por
pria, o Cresol Tenente Portela passou a atender reivindicações
das cidades vizinhas pela expansão dos serviços. Em um primeiro momento, avaliamos que todas as iniciativas deveriam
primar por instalações padronizadas, em mobiliário, tecnologia e logomarca, equipes qualificadas, comitês de crédito
próprio e um conselheiro liberado em cada unidade. A partir
de um debate no conselho de administração e com os colaboradores optando não usar a terminologia PAC, entendendo
que ela poderia levar à conotação dos antigos postos de atendimento bancários (PAB) que o Banco do Brasil possuía em
cidades pequenas, com a prestação de alguns serviços básicos
(na época precários), e que tratava-se de um termo diminutivo, passamos a usar a denominação “unidade de atendimento”, acrescentando-se o nome da cidade. Por exemplo, Cresol
Unidade de Atendimento Três Passos, com a logomarca CRESOL em todas as unidades, pois todo atendimento prestado
aos associados na unidade de Tenente Portela também é disponibilizado aos associados das demais unidades.
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17. Crescimento sustentável
O planejamento estratégico para 2010 estabelece uma
série de premissas, visando crescimento sustentável com autonomia das unidades de atendimento, mediante parâmetros
nos gastos e qualificação da gestão nas unidades, sem perder
o foco de atuar em defesa da agricultura familiar, garantindo
a melhoria da renda, a ampliação dos direitos e a sustentabilidade das propriedades familiares. Isso ficou decidido no
seminário de planejamento estratégico desenvolvido no dia 22
de dezembro de 2009, que contou com assessoria dos colaboradores da Cresol Base Noroeste, os colaboradores Cledir A.
Magri e Dilamar Neuri Batista.

18. Considerações finais
Diante do conjunto de aspectos que desenvolvemos nesta
reflexão, evidencia-se, na atuação do Sistema Cresol em Santa
Catarina e no Rio Grande do Sul, conseqüentemente na Cresol Tenente Portela, que primamos de forma permanente por
uma atuação qualificada, atendendo as necessidades do nosso
quadro social, permitindo o fortalecimento da agricultura familiar, gerando renda e qualidade de vida aos associados. A
cada produto e serviço que disponibilizamos aos associados,
buscamos em uma dinâmica mútua potencializar o associado
e fortalecer a cooperativa. Com a Cresol ampliando suas articulações com outras organizações, buscamos construir uma
cultura do cooperativismo na qual o coletivo, o organizativo e
o participativo sejam marcas do nosso agir dentro das entidades. A Cresol se desenvolve na medida em que os associados,
os agentes de crédito, os colaboradores, os conselheiros e as
entidades parceiras se articulem e o individualismo seja substituído pelo trabalho em equipe, pelo ideal coletivo, pelo real
sentido do cooperativismo.
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CRESOL-CREDISEARA:
uma experiência de crédito
com desenvolvimento e articulação local
Cresol Seara
“Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente;
é o que melhor se adapta à mudança.”
(Charles Darwin)
“A mente que se abre a uma nova ideia
jamais volta ao seu tamanho original.”
(A. Einstein)

A experiência de organização e constituição da CREDISEARA, no município de Seara-SC, resulta de um esforço
coletivo de diversos atores ligados à agricultura familiar deste
município. Diferentes formas de organização social e econômicas contribuíram para que esta cooperativa fosse viabilizada com o objetivo de disponibilizar o crédito voltado à articulação local e ao desenvolvimento.
Inspirados nos ideais cooperativistas, um grupo significativo de homens e de mulheres empenhou parte de suas vidas
para construir esta organização social com base na agricultura familiar. Contar esta história, feita a muitas mãos, significa o reconhecimento ao conjunto de atores que fizeram parte
dela, bem como atualizar os enormes desafios colocados para
a agricultura familiar, bem como para as suas organizações,
para os dias atuais.
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A reflexão produzida através deste artigo busca afirmar
a CREDISEARA como uma prática de desenvolvimento local
feita a partir do protagonismo e da organização dos diferentes
atores da comunidade. Trata-se de sujeitos políticos, que empreenderam-se na construção de uma ferramenta econômica
que mantém viva sua sensibilidade e responsabilidade social,
sua autonomia e sua gestão feita por agricultores familiares.

Histórico da Região Oeste de Santa Catarina
Neste breve histórico, queremos retratar alguns fatores
primordiais para a formação étnica, social, política, econômica, ambiental e cultural dos habitantes da região Oeste, e que
serviram de base para a implantação da visão hegemônica de
desenvolvimento do Estado.
Os primeiros habitantes da região Oeste de Santa Catarina foram os povos indígenas, hoje reduzidos a algumas
centenas de sobreviventes das tribos caingangues, xoklens e
guaranis, limitados a poucas áreas demarcadas e sob o risco de
perderem outras tantas que se encontram em litígio há muito
tempo. Os indígenas foram dizimados, ao longo dos séculos,
por doenças contagiosas, pelos bandeirantes, pelos militares
da guerra do Paraguai, pelos “vendedores de terra” das nações
colonizadoras, por latifundiários, por isso existem poucos
documentos que detalham sua participação nesse processo.
Culturalmente, em virtude da população do Estado ter hegemonia branca, há muito preconceito em relação aos povos indígenas, em grande parte por não terem uma visão econômica
de desenvolvimento. Com a omissão de sua participação nos
fatos históricos, os índios foram “esquecidos” para não dizer
“excluídos” das regiões colonizadas.
Nos séculos XVI, XVII, XVIII e boa parte do século XIX,
negros, caboclos, portugueses e espanhóis também se fixaram
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na região e ainda hoje têm presença ali. Desses, muitos eram
oriundos das milícias e dos escravos que dizimaram os Sete
Povos das Missões, outros participaram da guerra do Paraguai, outros eram descendentes de escravos que fugiam das
fazendas da região Sul, havia ainda os caboclos que fugiram da
Guerra do Contestado, no início do século XX. Também sobre
essas etnias existem poucos estudos.
No final do século XIX e durante todo o XX, fixaram-se na região migrantes alemães, italianos e poloneses vindos
do Rio Grande do Sul, vindos das regiões de colonização que
estavam superpovoadas normalmente, recém-casados que os
pais compraram as “colônias” para iniciarem uma nova vida.
Outra parte desses habitantes foi composta por imigrantes
que vieram direto da Europa, com mais ênfase nos períodos
posteriores às duas grandes guerras mundiais.
Nas primeiras décadas do século XX, com a chegada dos
imigrantes, praticamente todas as áreas de terra “disponíveis”
da região foram divididas por empresas colonizadoras que
receberam a concessão do Estado para medi-las, vendê-las e
registrá-las, o que indiretamente acabou promovendo uma
“limpeza étnica”. Sabe-se que essas empresas venderam todas
as áreas, inclusive as terras indígenas, que hoje são motivo de
disputas com agricultores. Muitos dos proprietários das colonizadoras montaram as primeiras casas de comércio e os primeiros negócios nas vilas e distritos que se formaram. Durante o século essas mesmas vilas e distritos se transformaram,
em maioria, nos municípios do Oeste Catarinense. No início
do século XX, a região Oeste pertencia ao município de Lages,
mas estava sendo alvo de uma disputa com a Argentina e com
o Paraná, conforme os “registros” dos motivos que levaram à
Guerra do Contestado, a segunda maior da história brasileira,
vitimando mais de 10.000 caboclos, negros, indígenas e alguns
brancos que já moravam na região, entre os anos de 1912 e
1916. Na história da América do Sul, pela primeira vez se fez
uso do avião com fins militares.
233

Cresol.indd 233

10/12/2010 10:21:57

A retirada de madeira nativa gerou os primeiros negócios na região. A exportação dessas “toras” para a Europa e
Estados Unidos era feita via Argentina, por meio de balsas
conduzidas até Buenos Aires, nas cheias do Rio Uruguai. As
madeiras retiradas eram de algumas espécies “nobres” como o
cedro, a canjarana, a imbuia e o pinheiro, entre outras. Com
a necessidade da construção de casas para os migrantes, e de
instalações para a criação de animais e para depósito de cereais, foram instaladas centenas de serrarias a partir da década
de 1930, muitas organizadas em forma de cooperativas, porém logo desapareceram.
Com a ocupação rápida e a derrubada feita em poucos
anos, já no final dos anos 1970, o Estado tinha menos de 20%
de mata primária em pé, mesmo que o relevo da região, predominantemente montanhoso, gerasse dificuldades para o
plantio e colheita de cereais. Nesse período, muita madeira foi
queimada para não “atrapalhar” a capina e a aração da terra
para o plantio. O objetivo era produzir alimentos, conforme
a concepção dos imigrantes europeus. Muito conhecimento
sobre o uso medicinal e alimentar dos vegetais e animais nativos se perdeu antes de ser conhecido. Mesmo com as serrarias,
muita madeira foi desperdiçada.
A sobrevivência dos colonos vinha do plantio da maior
diversidade possível de cereais, olerícolas e frutas, da produção de animais para o consumo próprio, de fibras para a
confecção de chapéus, sacolas, travesseiros, cobertas, toalhas,
cestaria e da venda de alguns excedentes que eram trocados
por açúcar branco, café e tecidos. Os imigrantes eram muito
hábeis na fabricação de ferramentas, equipamentos e utensílios, na construção de casas e estradas, na elaboração artesanal
de derivados de leite e carne, na produção de bebidas alcoólicas como vinho, cachaça, graspa, licor, refrigerantes e cervejas caseiras, na produção de panificados em geral e no corte e
costura. Cada propriedade tinha um armazém de alimentos,
utensílios, roupas e artesanato. Essa lógica da quase autossu234
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ficiência nas propriedades e comunidades foi se perdendo ao
longo do tempo.
A convivência com os indígenas e caboclos trouxe conhecimento aos “colonos”, principalmente a utilização de alguns alimentos nativos, a produção da erva mate, a confecção
de cestos de taquara e chincho, a seleção e a preservação de
sementes e a escolha das madeiras para equipamentos e ferramentas.
A fertilidade da terra gerou grande produção de cereais
(seara) e potencializou a instalação de centenas de moinhos
de trigo e de milho. O trigo, além de ser utilizado para a alimentação local, tinha uma parte vendida para São Paulo e era
transportado pela ferrovia que margeava o Rio do Peixe. O
milho produzido na região também era utilizado para a alimentação humana e ainda para a engorda de suínos, bovinos,
equinos, aves, ovinos e pequenos animais para consumo humano. Em muitas comunidades, vilas, distritos e municípios
surgiram dezenas de cooperativas para organizar a venda de
cereais e animais, porém também desapareceram rapidamente por problemas de gestão e perda de função, o que merecia
um bom estudo de todas elas.
Nos anos 1940 e 50 foram inauguradas as agroindústrias
de suínos como a Perdigão (1940), a Pagnoncelli (1942), a
Sadia (1944), a Chapecó (1952), a Seara (1956) e outras menores. Os suínos eram produzidos em praticamente todas as
propriedades, para o consumo e para a venda. As agroindústrias se constituíram a partir da mobilização de capital local
e de alguns “empresários urbanos” empenhados em organizar e vender a ideia entre os agricultores como solução para
o desenvolvimento da região. Muitos agricultores cederam
dinheiro, áreas de terra e lotes de suínos para se tornarem “sócios” das empresas criadas, porém a administração ficou para
alguns donos de casas de comércio que tinham mais experiência. Por exemplo: a Sadia, administrada por Atílio Francisco
Xavier Fontana; a Seara, administrada por Biagio Aurélio Pa235
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ludo e seus irmãos; a Perdigão, pela família de Saul Brandalise;
e a Chapecó, por Plínio Arlindo de Ness. Todas essas famílias
tiveram forte influência política na região, contando entre
seus membros com muitos vereadores, prefeitos, deputados
estaduais, federais e até senadores, como o administrador da
Sadia, que em sua atuação no Senado trouxe uma unidade da
Embrapa para Concórdia, onde por muito tempo se fez pesquisa em suínos e aves para as agroindústrias e não para os
agricultores. Essa influência, muito forte até o final da década
de 1980, foi diminuindo gradativamente após o período.
Em 1956, a Seara Alimentos é constituída por 290 sócios,
a grande maioria agricultores. Nascida de uma ideia cooperativista organizada como S/A, na primeira oportunidade, teve
suas ações separadas pelos gestores entre preferenciais e ordinárias, em assembléia. As ações dos agricultores não eram
remuneradas, porém a confiança nos “bons gestores” fez essa
situação passar despercebida por décadas pelos associados.
Na metade dos anos oitenta, a empresa é vendida e alguns
sócios que ficam com o capital deixam o município, optando
por investir em outros locais. Hoje, muitos agricultores ainda
são sócios, porém suas ações valem centavos de centavos, enquanto que na época os valores equivaliam a áreas entre meia
e uma colônia de terra ou lotes de suínos.
Em meados da década de 1960, surgiram as Cooperativas de Produção e Consumo apoiadas fortemente pelo governo militar para promoverem a “revolução verde” na região,
juntamente com a ACARESC (atual EPAGRI), órgão do governo do estado que promovia a assistência técnica para modernizar os agricultores que estavam atrasados na tecnologia
de produção, por meio dos clubes 4-S (Saber, Sentir, Servir,
Saúde). Ainda nesse período foi introduzido entre os agricultores e formadores de opinião o conceito de produtividade
como fator determinante para o desenvolvimento da região,
contrapondo a diversificação e a segurança alimentar que
existia em todas as propriedades e focando na especialização e
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na produção em escala, com a concentração da produção em
poucas propriedades.
Na década de 1970, as cooperativas da região criam uma
Cooperativa Central, que organizou várias agroindústrias com
a marca Aurora. Ao mesmo tempo, são organizados os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, filiados à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), que antes
atrelados ao governo federal, faziam apenas a prestação de
serviços aos associados. Essas cooperativas e sindicatos foram
muito avaliados, analisados e criticados pelos movimentos sociais, nos anos 1980 e 90 e serviram de base para as mudanças
empreendidas na ação cooperativa e sindical, posteriormente.
No final da década de 1970 e início da seguinte, já foram
sentidas as primeiras consequências negativas da chamada
“Revolução Verde” ou “Modernização da Agricultura”. A região Oeste de Santa Catarina viu aumentar as dívidas dos agricultores – a integração das cadeias do frango e do porco com
mais produção e menos propriedades e pessoas, na produção;
a redução do preço por unidade dos produtos agrícolas; o aumento do custo de produção e o êxodo rural de milhares de
famílias.
A partir de 1984 surgiram as Cooperativas de Crédito
Rural com o objetivo de ser o braço financeiro das Cooperativas de Produção, inclusive com o critério de que para ser sócio
da cooperativa de crédito tinha que ser sócio da de produção.
Hoje, estes vínculos foram superados e estas cooperativas se
transformaram em cooperativas de crédito de livre adesão e
estão organizadas no sistema SICOOB-SC. Anterior a estas,
no município de Itapiranga, foi constituída a Cooperativa de
Crédito Rural local, em 21 de outubro de 1932, pelos imigrantes alemães, e que sobreviveu às várias tentativas de fechamento pelos órgãos de governo.
As atividades na agricultura predominantes na região
Oeste de Santa Catarina são leite, suínos e frango e, de forma “integrada”, milho, soja, feijão, olericultura, fruticultura,
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reflorestamento. Mais recentemente, iniciam-se atividades de
Agroindústrias Familiares Rurais, de Agroecologia e de Agroturismo. Diversas atividades são praticadas em toda a região
e algumas são específicas de microrregiões. A maioria das atividades é desenvolvida de forma individual nas propriedades,
mas existem muitas experiências desenvolvidas coletivamente, desde a produção, a industrialização, a comercialização, a
prestação de serviços e a geração de tecnologias. A maioria
das propriedades utiliza sistemas convencionais de produção,
mas existem centenas de experiências de produção orgânica,
agroecológica, biodinâmica e até algumas experiências permaculturais em atividades de produção vegetal e animal.
As Grandes Agroindústrias e Cooperativas sempre pautaram e ainda pautam o desenvolvimento da região. Estimulam, com o apoio das políticas públicas, os agricultores a
produzirem de acordo com as suas necessidades, a partir de
um modelo concentrador e excludente baseado em tecnologia
agroquímica, genética avançada e equipamentos industriais
sofisticados, forçando muitas famílias a abandonarem suas
atividades e venderem suas terras, por não conseguirem investir no mesmo patamar da concorrência.
Hoje nos deparamos com problemas ambientais gravíssimos como a contaminação das águas, da terra e do ar, em
função dos dejetos animais, dos resíduos de venenos, antibióticos e industriais. Problemas sociais grandes como a saída
das famílias, dos jovens e das jovens do meio rural, não garantindo a continuidade da maioria das propriedades. Erosão
cultural inaceitável como os hábitos, os costumes, os dialetos
e línguas, a culinária, tecnologia de alimentos, a dança, a música, o artesanato, a vestimenta, a comunidade, a religião, a
escola local, a história, a solidariedade e entre–ajuda, o conhecimento para a produção, preservação de sementes e espécies
animais, as épocas de plantio, colheita e armazenamento de
alimentos, o mutirão. Crescimento econômico de poucos com
as grandes empresas faturando como nunca e os agricultores
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e empregados das cidades, na grande maioria, empobrecendo
cada dia mais. Esses fatores são uma ameaça para a agricultura
familiar desta região e do Brasil.

Novos tempos, um novo projeto
No início dos anos 80, a Diocese de Chapecó, sob a coordenação do Bispo Dom José Gomes e com a contribuição
de dezenas de padres e leigos, protagonizou o debate na região sobre formas de resistir às políticas nefastas do período e
passou a motivar, através das Pastorais e Grupos de Reflexão,
alternativas para a produção e para a organização política,
econômica, social, sindical.
Frutos deste período surgem as oposições sindicais questionando o Sindicalismo “pelego” vigente. Em muitos municípios, as oposições sindicais, apoiadas pela Igreja Católica,
ganharam eleições e transformaram estes sindicatos em instrumentos de luta pela defesa dos direitos dos agricultores.
Nos anos oitenta estes sindicatos combativos ajudaram a criar
a CUT e, na região Sul, se articulavam através do Fórum Sul
dos Rurais. Nos anos noventa estes sindicatos tentaram fazer
oposição na FETAESC e em março de 1997 criaram, junto
com sindicatos de outras regiões do Estado de Santa Catarina, a FETRAFESC e, mais recentemente, no inicio de 2001,
a FETRAF-SUL. Alguns sindicatos participam do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e outros mesmo com as
mudanças participam da FETAESC.
Surgem vários movimentos sociais a partir da Igreja e
dos sindicatos combativos, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento de Mulheres
Agricultoras (MMA), em algumas regiões o Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB), além de centenas de associações e grupos coletivos de Agricultores. Concomitantemente,
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em várias regiões do país, aconteciam discussões e fatos semelhantes. Muitos líderes foram perseguidos em suas comunidades e municípios, porém as sementes plantadas germinaram
ao longo do tempo.
Estas entidades e movimentos criados estavam articulados entre si e faziam debates e ações coletivas para o fortalecimento das lutas, na busca de políticas publicas, participando
das grandes mobilizações pela democracia nos anos setenta e,
em torno da Constituinte, entre 1986 e 1988.
Em muitas comunidades e municípios foram criadas
associações de pequenos agricultores, também apoiadas pela
Diocese de Chapecó. No dia 20 de novembro de 1989, foi
criada a Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense (APACO) para representar, organizar, assessorar e
apoiar as associações já existentes, assessorar a organização de
novos grupos e associações, para a compra coletiva de insumos e alimentos, a comercialização coletiva da produção, debatendo formas alternativas de produção, organização, transformação, comercialização, estimulando a cooperação como
forma de resistir, e a agroecologia como fundamento para o
modelo tecnológico.
A APACO participava da Rede de Tecnologias Alternativas REDE TA-SUL e fazia parte da direção do Centro de Estudos para Agricultura de Grupo (CEPAGRO) com sede em
Florianópolis. A rede CEPAGRO era formada pela APACO,
ACAVA, AECOS, ADIPAGRUI, AGRUPAR, CCA/SC e FETAESC, e discutia alternativas produtivas para as associações
e grupos de agricultores formados a partir do debate, mas
esbarravam na falta de linhas de crédito para financiar estes
projetos. Foram em busca de caminhos entre os quais fundos
rotativos como o Fundo de Mini-Projetos, mas os recursos
eram poucos e o impacto era pequeno. Também participavam
do debate o CENTRO VIANEI de Lages e o CEPAGRI de Caçador.
A percepção era de que havia bons projetos para serem
estimulados, mas a maioria esbarrava na busca de recursos fi240
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nanceiros. O dinheiro dos agricultores estava espalhado nos
bancos e eles mesmos não tinham acesso a financiamentos,
enquanto muitos sequer tinham acesso aos bancos. Os pequenos depositavam e os grandes tomavam o dinheiro emprestado dos bancos. A política pública de crédito direcionava o crédito oficial para poucos, principalmente aos grandes e médios
produtores e para o modelo agrícola convencional.
No final de 1991, fruto de um intercâmbio com a França
e da discussão e aprovação pelo CEPAGRO, foi definida a assessoria para criar Cooperativas de Crédito Rural (CREDIS).
As CREDIS eram um instrumento para organizar o dinheiro
dos próprios agricultores e mantê-los no local para financiar
as alternativas de produção, por serem geridas pelos próprios
sócios, por serem pessoas jurídicas autorizadas pelo Banco
Central, por poderem acessar recursos públicos, entre outros
argumentos. Algumas ONGs do Paraná também passaram a
discutir o cooperativismo de crédito: A ASSESSOAR, a RURECO e o DESER que a posterior originou o Sistema Cresol.
A CREDI foi a forma jurídica que as entidades e agricultores com diversas necessidades e visões organizariam para
buscar solucionar alguns problemas comuns na época: 1- buscar o acesso ao crédito rural de custeio e investimento para os
pequenos e médios produtores; 2- reduzir as taxas de juros de
empréstimos de curto prazo: 3- reduzir ou eliminar taxas de
serviços financeiros; 4- buscar financiamentos para atividades
alternativas e coletivas; 5- organizar e promover o associativismo, o cooperativismo e o sindicalismo; 6- buscar alternativas produtivas para os agricultores excluídos das atividades
predominantes da região; 7- ser agente de desenvolvimento
da agricultura; 8- articular com outras entidades, organizações e instituições públicas ou privadas demandas e soluções
para os problemas da agricultura; 9- promover a agricultura
ecológica, orgânica ou sustentável; 10- promover e estimular
a agroindustrialização, a agregação de valor e a comercialização da produção dos agricultores; 11- organizar os recursos
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próprios dos agricultores; 12- fazer as operações dentro das
normas; 13- garantir um atendimento personalizado, humano
e ágil a partir de uma equipe de dirigentes e funcionários eficientes e prestativos; 14- participar das discussões de políticas
públicas para a agricultura familiar nos municípios de abrangência, no estado e no país.
O CEPAGRO definiu uma metodologia para organizar a
Constituição de Cooperativas de Crédito: diagnosticar regiões
ou municípios com histórico de luta e lideranças conscientes;
organizar seminários municipais para sensibilizar os agricultores, suas entidades e as lideranças políticas do município da
importância do cooperativismo de crédito como instrumento
de desenvolvimento local e deliberar pela seqüência do processo, com a escolha de uma coordenação municipal ou regional. Sendo aprovada, na seqüência, seriam organizadas reuniões comunitárias para apresentar a proposta da cooperativa
de crédito rural, refletir sobre os bancos, discutir o cooperativismo vigente e seus problemas, a política agrícola, realizar a
aprovação da comunidade para a seqüência do trabalho e a escolher uma ou duas lideranças da comunidade para debater o
estatuto, definir uma Comissão pró - constituição, definir data
da assembléia, propor uma chapa do Conselho Fiscal e Administrativo e encaminhar a documentação para a aprovação do
Banco Central, registro na Junta Comercial e Receita Federal.
Para organizar os serviços para as futuras CREDIS foi
procurada a Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina (COCECRER-SC) que, após várias reuniões, aceitou filiar
estas Cooperativas de Crédito a serem criadas no seu sistema
e inclusive colocando-se a disposição para ajudar organizar as
cooperativas de crédito.
No ano de 1992, a APACO definiu entre seus programas
o apoio a Constituição de Cooperativas de Crédito (CREDIS).
No ano de 1993, foi definido no conselho da APACO que, em
sintonia com o CEPAGRO, constituiria uma cooperativa de
crédito rural no município de Quilombo, a CREDIQUILOM242
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BO, sendo esta uma região com muitas lideranças e experiências de grupos coletivos. Neste processo foram importantes as
assessorias de Roberto Feldkischer, Coordenador da APACO,
Altemir Gregolin e Carlos Eduardo Arns (Tchê), técnico da
APACO, João Augusto de Oliveira (JOCA), Secretario Executivo do CEPAGRO, Fábio Burigo e Sérgio Fritzen assessores
do CEPAGRO e Valdemiro Kreusch, profundo conhecedor do
crédito rural e do cooperativismo, especialmente do cooperativismo de crédito.
Em 1993 foi constituída na região de Caçador a CREDICAÇADOR, apoiada pelo CEPAGRI. No inicio de 1994 foi
inaugurada. Em 1993 foi definida pela APACO a organização
de mais uma Cooperativa de Crédito Rural, sendo aprovado
o município de Saudades. Depois de várias reuniões com lideranças locais, mesmo com o sindicato combativo e o apoio
do poder público, acabou não sendo concretizada. Diante da
desistência de Saudades, em meados de 1993 foi apresentada
pelo Sr. Ernesto Theobald a proposta de discutir a constituição
de uma cooperativa de crédito rural em Seara e região, sendo
efetivada em 1994.
Em 1995 foi constituída a CREDICARU, em São José
do Cerrito. Em 1996 foi constituída a CREDILUZ, em Abelardo Luz, a CREDICONTESTADO em Curitibanos (hoje
CRESOL-Curitibanos) e a VALCREDI, em Passo Maia. Em
1997 foram constituídas a CREDICANOAS, de Abdon Batista, CREDIUNIAO, de Rio Rufino, CREDISERRA de Urupema
e a CREDIARAUCARIA de Urubici. Em 1998 foram constituídas a CREDINEVE (hoje CRESOL-São Joaquim) e a CRESOL-Dionísio Cerqueira. A CREDIANITA de Anita Garibaldi
foi constituída e depois de autorizada pediu cancelamento de
funcionamento.
Em 1996, a Central SICREDI-SC (ex-COCECRER-SC,
hoje SICOOB), junto com todas as centrais do Brasil, discutiram a Constituição de um Banco Cooperativo em nível de
Brasil. As discussões iniciais apontavam para a criação de um
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único Banco Cooperativo, porém a Central do Rio Grande do
Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Paraná constituíram o BANSICREDI no primeiro semestre de 1997, enquanto que as centrais de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco e Ceará, entre
outras constituíram o BANCOOB no final do ano de 1997.
O nome das Centrais Estaduais do BANCOOB passaram a
se chamar SICOOB enquanto as Centrais do BANSICREDI
mantiveram o nome SICREDI.
Entre 1993 e 1998 foram realizadas dezenas de reuniões entre as CREDIS articuladas pelo CEPAGRO, CEPAGRI,
VIANEI e APACO para capacitar, debater, estimular e clarear
os princípios, objetivos e ações nas cooperativas de crédito.
Também se debatia a participação no sistema SICOOB e as
forma de conviver com a visão das cooperativas já existentes.
Também se acompanhava o crescimento e o desenvolvimento
do Sistema Cresol no Paraná. Por muito tempo estas ONGS
participaram da discussão e organização de cooperativas de
crédito rural, porém nos últimos anos a sua presença e participação tem diminuído.
No ano de 1995, após várias visitas à Crediquilombo,
Crediseara e Creditapiranga, no Sudoeste do Paraná, foram
constituídas cinco Cooperativas de Crédito Rural. As ONGs
que trabalhavam na constituição foram procurar a Central do
SICREDI do Paraná para filiarem-se a eles, porém ao contrário de Santa Catarina, não aceitaram as futuras cooperativas.
A partir disso e com a assessoria do Sr. Valdemiro Kreusch, as cinco cooperativas criaram uma cooperativa de serviços
chamada Cooperativa Central Base de Serviços das Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária (CRESOL-BASER). O sistema CRESOL só surgiu por causa da negativa
do sistema SICREDI do Paraná.
O sistema CRESOL se diferenciou por partir do princípio
de pequenas cooperativas articuladas em rede, de preferência
municipais, ou micro-regionais com futuros desmembramen244
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tos, dirigida pelos próprios agricultores familiares, não tendo
a figura do Gerente, mas de um Presidente ou Conselheiro
que coordena o trabalho gerencial, operacional e político, democrática na sua essência, descentralizada. Este modelo de
sistema seria a ponte para a continuidade da discussão da saída das CREDIS de Santa Catarina.
Após inúmeras reuniões, no ano de 1998, definiu-se pela
saída das CREDIS do Sistema SICOOB-SC, mas na hora de
pegar juntos apenas a CREDIQUILOMBO, CREDISEARA e
CREDILUZ solicitaram a desfiliação, no dia 29 de dezembro
de 1998. Em 1999, foi solicitada a filiação ao sistema CRESOL. Em meados de 2000, a CREDICONTESTADO, solicitou
desfiliação do SICOOB-SC e foi filiada, em 2001, no Sistema
CRESOL.

Dos princípios do cooperativismo de crédito
Quando da constituição das primeiras CREDIS, o Sr.
Valdemiro Kreusch apresentou uma visão clara de uma cooperativa de crédito rural através da análise dos objetivos, o
que em muito contribuiu para com a nossa visão de desenvolvimento.
São objetivos estatutários das singulares:
1. Propiciar, através da mutualidade (a) assistência financeira aos seus associados, em suas atividades específicas (b),
com a finalidade (c) de fomentar a produção (c-1) e a produtividade rural (c-2), bem como a sua industrialização (c-3) e
circulação (c-4) e;
a) Mutualidade – significa - Reciprocidade, trocar entre
si, que se troca ou permuta entre duas pessoas ou grupos. Mutualismo – sistema de solidariedade entre os membros de um
grupo, à base de ajuda mútua. Relação durável entre duas espécies ou duas populações, vantajosa para ambas (simbiose).
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Solidariedade – (do lat. solidarius) 1- qualidade de solidário.
2- dependência mútua entre os homens. 3- sentimento que
leva os homens a se auxiliarem mutuamente. 4- relação mútua
entre coisas dependentes. Solidário – (do latim solidarius) 1que está numa relação de auxílio mútuo. 2- recíproco, interdependente. 3- que é responsável, em termos de uma obrigação,
pelos atos de outro. 4- diz-se de dois elementos solidarizados
entre si (mecânica, por ex.) 5- aderido aos interesses, opiniões,
sentimentos de outro(s). 6- que partilha o sofrimento do outro, ou se propõe a atenuá-lo. Solidarismo – doutrina que vê
na solidariedade o princípio da moral, da política e da ciência
econômica.
b) Assistência financeira aos associados em suas atividades específicas:
• fomentar, estimular, fortalecer a poupança sistemática
e buscar a melhor remuneração possível (educação financeira).
• fomentar o aumento da produção e, conseqüentemente, o recurso financeiro (dinheiro) circulando na propriedade e na conta corrente.
• apresentar informações, tecnologias, produtos, sistemas e soluções que faça o associado economizar recursos de forma coletiva ou individual. (associativismo e
cooperativismo)
• discutir projetos de custeio e investimentos que sejam
viáveis e sustentáveis, com a menor necessidade de recursos externos, para a propriedade, comunidade, associação ou cooperativas e até empresa.
• financiar o suficiente e realmente necessário para o desenvolvimento da propriedade e não somente uma ou
duas atividades. (Visão sistêmica).
• estimular que os associados busquem em suas propriedades e atividades agregar valor em todos os elos da
cadeia produtiva. (insumos e equipamentos, produção,
industrialização e comercialização).
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• desenvolver, em parceria ou com recursos próprios,
ATER numa visão sistêmica valorizando o que há na
propriedade (pessoas, conhecimento, terra, água, pedras, animais, vegetais, relevo e atividades já existentes).
c) Finalidades:
• fomentar a produção – vegetal, animal, cultural, ecológica, técnica e científica;
• fomentar a produtividade – vegetal, animal, cultural,
ecológica, técnica e científica;
• fomentar a industrialização da produção – agregar valor a produção, seja ele monetário ou cultural;
• fomentar a circulação da produção – estimular a produção, comercialização, compra e a venda organizadas
de insumos, equipamentos, matérias primas, processados, artesanatos, alimentos, conhecimentos, etc. (Se
possível, cercar a economia para que o dinheiro circule
o máximo possível entre os sócios).
2. A formação educacional de seus associados (a), no
sentido de fomentar o cooperativismo e o associativismo (b),
através da ajuda mútua, da economia e do uso adequado do
crédito.
a) Formação educacional dos associados - permanente
1- Formação humana; 2- Formação científica; 3- Formação tecnológica; 4- Formação cultural; 5- Formação intelectual; 6- Formação econômica; 7- Formação ecológica; 8- Formação histórica e geográfica.
b) fomentar o associativismo e o cooperativismo - Estimular todas as formas coletivas formais e informais que solucionem problemas dos associados: sindicatos, associações,
cooperativas, condomínios, consórcios, grupos, fundações,
institutos, OSCIPS, federações, confederações, organizações,
comunidades e sociedades.
c) através da: 1- ajuda mútua – cultura do coletivo, da
solidariedade, da cooperação, da convivência com os diferen247
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tes; 2- economia – fazer as contas (não fazer de conta). Ajudar
a administrar as propriedades, para que gerem sobras reais e
efetivas e que darão segurança para o associados e para a cooperativa. Não basta aumentar o giro do dinheiro na propriedade, isto só viabiliza a cooperativa, e preciso apoiar o associado para sobrar mais; 3- uso adequado do crédito – fomentar
todas as análises, avaliações, cálculos e diagnósticos para que
o crédito seja mais oportuno e/ou barato e que cumpra a sua
função: promover o desenvolvimento sustentável. O crédito é
como remédio: tem que se buscar a dose adequada ao tomador, se for pouco não faz efeito, se for demais intoxica, portanto é necessário acertar a dose para que faça efeito. O crédito
por si só não viabiliza a propriedade, pode ajudar, porém tem
que estar inserido numa visão de desenvolvimento local.
Em maio de 1994 foi realizado o seminário: “CRÉDITO
RURAL COOPERATIVO: PERSPECTIVAS E DESAFIOS” de
maio de 1994, realizado no auditório do Centro de Ciências
Agrárias da UFSC, promovido pelo CEPAGRO, CCA/UFSC
e SICREDI-SC, registrado em uma cartilha com o mesmo
nome, onde foi debatido e aprofundado o que seria possível
fazer com o Credito Rural através do cooperativismo, os seus
objetivos e riscos a partir da experiência francesa do Instituto
de Desenvolvimento Local e de Iniciativas Sociais – IDELIS e
do SICREDI-SC. Este seminário ajudou muito aos atores presentes na discussão e constituição de novas cooperativas de
crédito rural. Ampliou a visão do Cooperativismo de Crédito
como instrumento de desenvolvimento.
Dentre os registros deste Seminário queremos transcrever alguns desafios, riscos e concepções de um sistema de
crédito sistematizados na Cartilha “CRÉDITO RURAL COOPERATIVO: PERPESCTIVAS E DESAFIOS”. Ricardo Abramovay afirma no prefácio: Da solidariedade comunitária ao
empreendimento cooperativista: “São raros os casos em que o
desenvolvimento do Sistema Cooperativista não obedeceu a
regra clássica que volta o feitiço contra o feiticeiro: o suces248
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so empresarial das cooperativas costuma ser a face próspera
e iluminada de uma moeda que tem outro lado bem mais
obscuro, representado pela distância crescente entre as direções e associados. Mesmo quando iniciam com base num
forte sentimento de solidariedade comunitária entre os membros, seu desenvolvimento acaba impondo-lhes um conjunto implacável de obrigações econômicas que resulta em sua
transformação - aos olhos dos associados - em uma “empresa
como outra qualquer”. O destino deste conflito entre a lógica
da solidariedade e as imposições do comportamento empresarial não está selado de antemão”... (p.11) “Por um lado traz
uma rica reflexão sobre um dos problemas mais desafiadores
e fascinantes da atualidade: como organizar atividades econômicas com um forte enraizamento de base evitando que seu
sucesso se torne vetor de exclusão social? A resposta a esta
questão não depende apenas, é claro de procedimentos nem
de intenções. Ela concerne antes de tudo às bases sociais do
empreendimento econômico que se procura construir”... “As
cooperativas de crédito são parte importante da construção
de uma nova relação entre os agricultores e a sociedade. Elas
representam, antes de tudo, uma transferência de iniciativas
públicas da esfera federal para os níveis locais, com base na
participação ativa dos agricultores. Para o fortalecimento da
agricultura familiar hoje, mais importante que juros ou preços
subsidiados é o acesso a créditos de custeio e, sobretudo, de
investimentos. São necessários recursos que apóiem projetos
economicamente viáveis, socialmente integrados e ecologicamente sustentáveis. As instâncias locais de desenvolvimento
tem um potencial maior para levar adiante estas iniciativas
que os organismos federais. Fortalecê-las não significa deixar
tudo na mão do mercado, mas abrir caminhos de regulação
baseados na intensificação da vida associativa municipal e
regional. A virtude desta utopia é que ela já está sendo construída silenciosamente pelo trabalho capilarizado de um conjuntos de instituições que, em suas atividades cotidianas, re249
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presentam um contrapeso as tendências destrutivas das atuais
políticas agrícolas sobre o tecido social do campo.”
Na mesma cartilha, Marcel Lancelin, diretor do IDELIS,
da França apresentou elementos de reflexão para a construção de um sistema de crédito cooperativo, onde define que os
princípios são (p. 13-23):
1 - em nossas sociedades modernas, um sistema de financiamento monetário, segue uma legislação;
2 - tem uma utilidade e uma finalidade social (um papel
na sociedade), a que e a quem serve o sistema? Neste sentido é
possível distinguir várias lógicas de ação: a) uma lógica financeira: ganhar dinheiro graças ao crédito pouco importando
quem e financiado; b) uma lógica de rentabilidade econômica: Finalidade econômica com as melhores garantias, melhores taxas e setores mais promissores. Empresta-se apenas aos
ricos; c) uma lógica administrativa: Cumprir as normas bancárias, dossiês, aos controles, a burocracia, sem flexibilidade e
sem criatividade nos objetivos de financiamento; d) uma lógica de desenvolvimento: ou contribuir para o crescimento coletivo e individual buscando o equilíbrio social (favorecer os pequenos agricultores) e territorial (privilegiar regiões pobres).
3 - só pode funcionar e sobreviver com recursos, Fazer
crédito é utilizar o dinheiro disponível durante um período
suficiente para assegurar os financiamentos requisitados. Segue a lógica dos recursos cumprirem sua função e retornarem
de forma efetiva, alem da constituição de fundos e reservas
próprias.
4 - é um serviço para os atores econômicos definindo,
dentro das regras, “a que ele serve e a quem ele serve” e a qualidade de seu funcionamento. “os usuários de um sistema de
crédito devem ser usuários contentes”.
Lancelin também apresentou razões para fazer um sistema de crédito:
1 - O crédito uma das alavancas do desenvolvimento –
exige articulação com outros suportes econômicos e sociais;
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2 - escolha dos campos de intervenção (Desenvolvimento econômico, mas para quem?) - O vigor e a força de um sistema de poupança e de crédito a serviço do desenvolvimento
local repousa sobre a transparência das escolhas e das prioridades;
3 - autonomia necessária no funcionamento – a atividade de crédito e de poupança obedece a regras próprias que
devem ser protegidas.”
Lancelin, ao discorrer sobre os princípios de funcionamento das atividades de crédito em uma lógica de desenvolvimento compreende que o empréstimo é uma relação social.
1- Confiança - o dossiê de requerimento de crédito deve
também ser objeto de troca aprofundada para ajustar corretamente o financiamento a capacidade do requerente. Existem
nos países industrializados ricos sociedades financeiras que
“vendem crédito”: elas conhecem seus clientes apenas através
de critérios de renda, garantia, patrimônio (pontuação). Os
resultados podem ser catastróficos para o organismo e para a
pessoa que tomou o empréstimo.
2- Proximidade - toda relação de confiança apóia na proximidade: espacial, social e temporal.
3 - Disciplina - Um empréstimo e um “contrato” pelo
qual cada um se compromete a respeitar a maneira pela qual
chegamos ao acordo; é, portanto necessário que aquele que
tomou empréstimo respeite o contrato e aquele que empresta
tenha as mesmas responsabilidades.
4 - Antecipação e projeto – quanto mais claro e bem organizado for o projeto, mais a utilização do credito pode ser
benéfica para o usuário. O importante na operação de crédito
é a perspectiva de aumento da renda de maneira tal que não
apenas o empréstimo seja reembolsado, mas que dele resulte
um excedente e, portanto, uma “poupança”. Bem gerenciado e
bem utilizado, o credito é a poupança antecipada:
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a) um sistema de crédito deve integrar-se a uma perspectiva de desenvolvimento econômico e social: ele não pode
estar isolado nem ignorar as decisões de política geral.
b) um sistema de crédito deve definir sua situação institucional em relação à legislação bancária e as diferentes instituições financeiras.
c) um sistema de crédito rural deve estar próximo de
seus usuários: uma das condições de sua eficácia é um funcionamento descentralizado.
d) A qualidade dos serviços prestados e o rigor no funcionamento exige pessoas competentes, que tenham ao mesmo tempo uma boa capacidade profissional e uma boa capacidade para escutar e empreender iniciativas locais.
e) um sistema de crédito rural é construído e sobrevive
graças a uma política controlada dos recursos financeiros.

“Cooperar é trabalhar em conjunto”.
Definimos anteriormente alguns pontos essenciais que
caracterizam um sistema de crédito: o que contém o termo
cooperativo a mais? “Cooperar é trabalhar em conjunto”.
Quando falamos de sistema de crédito cooperativo fazemos freqüentemente referência a um estatuto jurídico: um
estatuto jurídico e apenas uma formalização, de acordo com a
lei em vigor, de um projeto econômico ou social a das modalidades de sua implementação. Podemos, então, encontrar bancos com estatuto cooperativo que funcionam como bancos
comerciais (o que é freqüente) e bancos que tem um estatuto
de sociedade acionária, que na prática apresentam um modo
operatório cooperativo ou mutualista (o que, no entanto, e
muito raro).
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O que caracteriza uma cooperativa ou uma associação de
poupança e crédito?
a) É uma “sociedade de pessoas” voluntárias: Trata-se de
uma escolha por uma forma comum de ação. Um sócio não é
aquele que integraliza o capital social, é aquele que adere aos
objetivos da instituição.
b) O indivíduo adere a um projeto comum: A forma cooperativa supõe uma forte solidariedade econômica, repartida
e admitida pelos membros. No momento em que esta solidariedade se dilui ou não é renovada o funcionamento cooperativo desaparece e a organização pode decretar falência.
c) Precisa satisfazer as necessidades individuais e coletivas: Uma cooperativa ou uma sociedade esta a serviço de seus
membros e sua primeira regra é escutar-lhes e prestar atenção
as suas reivindicações.
d) Utiliza uma filosofia empresarial: Uma cooperativa de
poupança e de crédito não é uma “obra de assistência social”.
Sobretudo, em uma economia de mercado, para sobreviver,
ela tem necessidade de adotar instrumentos de gestão e gerenciar a sua rentabilidade.
e) Administrada por responsáveis escolhidos pelos membros e por técnicos assalariados: Trata-se de uma combinação
entre voluntários e profissionais qualificados: suas atribuições
não são as mesmas, evidentemente.
Nos não vamos solicitar a um agricultor ou a um artesão
que seja banqueiro: não é a sua profissão, mas lhe perguntaremos que tipo de banco ele quer e porque quer. Por outro lado,
o profissional assalariado deve ser um bom técnico na área
de poupança e crédito, sempre respeitando as orientações da
instituição.
Em resumo, uma cooperativa ou uma mutualidade de
poupança e crédito é uma vontade coletiva de realizar um projeto comum baseado em regras concebidas ou aceitas por todos.
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As funções de um sistema de crédito cooperativo
Quais são, portanto, as grandes funções que deve apresentar um sistema de crédito cooperativo voltado para o desenvolvimento rural (e também ao desenvolvimento urbano)?
a) a função de orientação geral; b) a função de conselho
de desenvolvimento; c) a função bancária e de engenharia financeiras; d) a função logística; e) a função de formação.
A formação é fundamental em um sistema cooperativo.
Como em todo banco, a formação profissional e indispensável
para os técnicos de poupança e crédito, mas em nosso caso
temos ainda a formação dos membros associados e de seus
responsáveis eleitos. Um sistema de crédito cooperativo é um
instrumento privilegiado de aprendizagem sobre gerenciamento de um projeto de desenvolvimento e de instrumentos
de gestão individuais e coletivos. “É uma escola aplicada para
os atores de desenvolvimento econômico e social.”
Lancelin encerra com a seguinte conclusão: “Ao final
desta exposição, eu gostaria de insistir sobre um último aspecto evocado diversas vezes sob os termos de “confiança”, “proximidade” e “participação” dos sócios. Um sistema cooperativo
de poupança e crédito só funciona bem se sua organização for
descentralizada. Por definição, a base do sistema são as cooperativas locais, que são os espaços onde acontecem as operações próximas dos sócios, da expressão de sua participação.
Mas se isto é necessário, e indispensável ir um pouco mais
longe e pensar em associações ou mútuas locais ou secções locais reunindo, por exemplo, sobre a base de uma certa região,
um número restrito de sócios, pois é lá que as informações
podem ser trocadas mais facilmente, os dossiês de credito
podem ser facilmente estudados, as tecnologias e a formação
será mais facilmente transmitidas de maneira aplicada e lá
que as responsabilidades voluntárias podem ser mais eficazes.
Para finalizar, um sistema de crédito cooperativo deve aliar
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permanentemente um projeto de desenvolvimento comum,
uma solidariedade econômica rigorosa e modalidades descentralizadas de funcionamento e de responsabilidades.”
No mesmo seminário João de Mattos, Diretor de Crédito
Rural do SICREDI-SC fez uma apresentação sobre o Cooperativismo de crédito na atual conjuntura econômica.
Segundo ele,
[...] o cooperativismo, ao longo do tempo, foi utilizado pelos governos em nosso país como um instrumento para resolver problemas que aconteciam e que acontecem nos setores da nossa economia. As primeiras cooperativas agrícolas surgiram da necessidade
para o governo de um instrumento de armazenamento da produção de trigo, cujo plantio foi incentivado no sul do país. Este
ato criou um sistema totalmente sem princípios básicos e metas
definidas para o seu desenvolvimento. Ao longo do tempo, face
às características de sua formação, deparamo-nos com inúmeros
problemas de diferentes origens, mas que tinham algo em comum
- a falta de conscientização cooperativista de seus membros.

Isto tornava o sistema débil e massa de manobra de setores organizados, públicos ou privados. A tomada de consciência de dirigentes mais experimentados deu um maior alento
a atividade cooperativa, quando o próprio sistema resolveu
estabelecer as suas linhas de trabalho dentro de um projeto auto gerido, que clareava aos diversos setores o papel de
uma cooperativa. O crédito rural é um insumo agrícola que
deve ser utilizado dentro da maior qualificação. Não se admite a aplicação de recursos financeiros na propriedade sem
um planejamento adequado, considerando esta propriedade
como parte integrante de um programa de desenvolvimento.
Somente o crédito rural orientado e capaz de elevar o nível de
renda do produtor.
As cooperativas de crédito, ao executarem esta tarefa, devem estar atentas para este detalhe e a preocupação supra. Não
podemos incorrer na prática passada de, no afã de “atender” a
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um grande número de produtores, jogar recursos financeiros
no atendimento de conveniências particulares, algumas até
políticas, deixando hoje milhares de produtores pendurados
em bancos.
Diante desta situação, a assistência técnica prestada aos
nossos produtores não deverá ter a visão de produto ou atividade que está sendo financiada. Os aspectos da participação
desta propriedade na comunidade devem ser observados, assim como devem ser analisados os resultados da ação do crédito. A agressão ao meio ambiente em nome do progresso está
gerando em nosso estado situações de verdadeiras calamidades públicas, pela depuração do solo, da água e das matas.
A grande questão que se coloca as cooperativas de crédito
neste processo é a existência de fontes de recursos permanentes para a execução deste importante trabalho, o salvamento
de um meio rural descapitalizado e em declínio populacional.
“... Partindo-se desta base, corrigidas as falhas interpretativas
da legislação, poderão as cooperativas de crédito rural prestar
um serviço moderno e adequado aos seus associados, com sistemas tecnológicos eficazes, capazes de garantir o crescimento
sustentado de uma região.”

Teorias sobre crédito e desenvolvimento
Fez parte de outro seminário promovido pelo CEPAGRO a reflexão sobre o que escreveu Luca Davico em seu
Livro “Soldi Darietá - il risparmio autogestito” (Dinheiro
Solidário - a poupança autogestionada) que na contracapa
pergunta: “MENTRE STAI DORMENDO COSA STARANNO FACENDO, STANOTTE, CON IL DENARO DEL TUO
CONTO IN BANCA?” que traduzida de forma livre nos pede:
“Enquanto estás dormindo o que estarão fazendo, esta noite,
com o dinheiro da tua conta no banco?” Também diz: “Non
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pi(involontari) di guerra, ma dividendi di pace: facciamo finalmente un uso sano dei nostri risparmi”, traduzido livre
assim: “Não mais créditos (involuntários) de guerra, mas dividendos de paz: façamos o uso racional (sadio) dos nossos recursos”. Esta questão só é entendida por quem conhece, estuda
e faz agroecologia, porque os insumo agrícolas como adubos
sintéticos, fungicidas e herbicidas são a base para explosivos e
gases venenosos, usados nas guerras.
Também o texto do bengalês Muhammad Yunus, Prêmio
Nobel da Paz de 2006 foi debatido o que está escrito em seu
Livro “O BANQUEIRO DOS POBRES” que contou sua própria história na lógica do microcrédito a partir dos mais pobres. Na contracapa de seu livro está escrito: “Criar um banco
para emprestar dinheiro aos pobres. Foi colocando esta idéia
em prática que Muhammad Yunus fundou o Banco Grameen,
em Bangladesch, destinado a oferecer um amplo serviço de
microcrédito para a população carente do seu país. O sucesso foi tão grande que logo se expandiu para o mundo inteiro,
mostrando-se não só uma operação viável do ponto de vista
financeiro como um forte aliado no combate a pobreza. Este
livro conta a história desse sonho levado à prática, expondo as
claras as idéias de Yunus, que em muitos aspectos vai contra
os princípios tradicionais dos economistas. Longe da frieza
burocrática dos financistas, seu ponto de vista valoriza o ser
humano e mostra-se atento à vida e aos hábitos das pessoas,
na ânsia sincera por emancipá-las.” Na capa interna cita: “Em
Bangladesch, um dos países mais desfavorecidos da Ásia, o
economista Muhammad Yunus iniciou um movimento que
está mudando o destino de milhões de indivíduos no mundo inteiro. Tudo começou com a criação do Banco Grameen,
voltado para atender os deserdados da sociedade, os mesmos
que - à primeira vista - não oferecem nenhuma garantia de recuperação de empréstimos e, por isso são rejeitados pelas instituições financeiras tradicionais. A experiência de Yunus, no
entanto, provou que o microcrédito pode constituir-se numa
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estratégia eficaz de combate a pobreza, sem grande risco para
o financiador e com grande benefício para os pobres. Neste
caso, o simples atendimento de algumas regras – como, por
exemplo, o empréstimo feito a grupos de pessoas que se responsabilizam mutuamente pela devolução; ou na priorização
da mulher em caso de aquisição da casa própria - foi responsável por uma diferença significativa nos resultados. O sucesso
foi tão grande que colocou por terra os argumentos dos economistas acostumados a raciocinar em termos conservadores.
Em poucos anos, a iniciativa expandiu-se para outros países
e atualmente favorece milhões de pobres do nosso planeta. O
BANQUEIRO DOS POBRES é a autobiografia deste homem
fora do comum, capaz de promover uma revolução social
em seu país e no modo de pensar dos técnicos em economia.
Baseado em princípios humanistas, sua ação e suas idéias não
encaram os pobres como sobra da sociedade, mas sim como
seres humanos que merecem alcançar a cidadania - e, nessa
direção, o primeiro está no acesso ao crédito. Escrito em tom
pessoal, ele nos conta sua admirável trajetória para a formação
do Banco Grameen, passando pelas pequenas descobertas que
fez em contato com a gente simples e as dificuldades enfrentadas para implantar o sistema de microcrédito. Sem medo de
expor suas idéias, mesmo que confrontem o senso estabelecido, sua coragem está presente neste livro com todas as letras:
“Nós acreditamos que a pobreza não tem lugar numa sociedade civilizada, e sim em museus”.”
O Escritor Guillermo Brown, no livro Jogos Cooperativos:
teoria e prática diz que:
[...] ao valorizar a competição, ao levantá-la como bandeira, o homem vê o outro como seu inimigo. Prevalece então a lei da selva,
onde sobrevive o mais forte, o mais vivo; e quando há um ganhador, o mais forte, surgem irremediavelmente a marginalidade e a
opressão (p. 15).

Afirma também que:
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[...] nossa sociedade transformou-se numa seqüência sem fim de
competições. Estamos tão envolvidos dentro delas, que, às vezes,
nem estamos conscientes da competição. Os peixes não refletem
sobre a natureza da água: Não podem imaginar sua ausência e,
portanto não levam em conta sua presença. O sistema econômico
está baseado na competição, igual a educação formal, que desde
cedo nos ensina a vencer os outros no processo de conseguir o que
se deseja (p. 16).

Alguns parágrafos adiante conclui que “na competição
os “ganhadores” são os que conseguem impor-se às custas dos
outros. Há um ganhador, também um perdedor. Assim como
se aceita que é normal que haja ganhadores e perdedores, aceita-se que o mais importante é ganhar, inclusive com a utilização da força, da manipulação, da trapaça e do engano. É uma
relação de dominação e de violência onde os fortes destroem
os fracos. A relação ganhador-perdedor não existe apenas no
jogo. Também há entre patrão-empregado, rico-pobre, países
“desenvolvidos”-países “subdesenvolvidos”. O patrão domina
o empregado; o rico, o pobre. Nessa sociedade se reforça a
relação de dominação, violência, destruição dos fracos pelos
fortes. Poucos são os “ganhadores”e muitos os “perdedores”.
Do mesmo modo como se aceita normalmente que uma equipe ganhe da outra, também se aceita, como, algo natural, a
dominação na sociedade. Acredita-se que aquele que ganha
merece o triunfo porque é mais forte. Igualmente se aceita que
o dono da fabrica está onde esta porque soube se esforçar.”.
Descreve também sobre a importância dos jogos cooperativos:
Algumas características dos integrantes dos grupos cooperativos
são: 1) Oferecem apoio e ajuda aos demais membros: 2) Trocam
recursos necessários, tais como dados, materiais, e processam
mais eficientemente a informação; 3) Oferecem modelos aos
outros para poderem melhorar sua atuação; 4) Questionam as
conclusões e refletem para entender os problemas e para promover um melhor processo de tomada de decisões; 5) Atuam com
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confiança; 6) Recebem uma motivação especial para atingir um
objetivo comum; 7) Tem um baixo nível de angustia e de estresse
(p. 20).

E na contracapa de seu livro escreve:

Como é o jogo cooperativo? A gente joga com os outros e não
contra os outros. Joga para vencer desafios e obstáculos e não para
derrotar os outros. Busca a participação de todos. Dá importância
às metas coletivas e não as metas individuais. Busca a criação e
a contribuição de todos. Busca eliminar a agressão física contra
os outros. Busca desenvolver as atitudes de empatia, cooperação,
solidariedade e comunicação.

Maquiavel em seu livro O Príncipe afirma que:
Nada é mais difícil de realizar, mais perigoso de conduzir ou mais
incerto quanto ao seu êxito, do que iniciar a introdução de uma
nova ordem de coisas, pois a inovação tem, como inimigos, todos aqueles que prosperaram sob as condições antigas, e como
defensores tíbios todos aqueles que podem se dar bem nas novas
condições.

Também o estudo sobre as várias escolas cooperativistas
serviram de base e pilares para entender o potencial do Cooperativismo de crédito.
O principal representante da Escola de Nimes foi Charles
Gide, que se tornou o maior sistematizador do pensamento
cooperativo rochdaleano, elaborou as doze virtudes do cooperativismo, que são: 1º) viver melhor ou conseguir melhor
nível de vida, através do auxílio-mútuo; 2º) pagar a dinheiro,
a fim de evitar a dívida, que considerava uma das formas de
escravidão; 3º) poupar sem sofrimento, já que a devolução dos
ganhos, sob a forma de retorno dos excedentes (lucros), proporcionalmente às operações realizadas pelos sócios na cooperativa, permite-lhes economizar, sem sacrificar a satisfação
das necessidades; 4º) suprimir os parasitas, ou seja, eliminar
os intermediários, de maneira a reduzir ao mínimo os órgãos
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de transmissão das riquezas do produtor ao consumidor; 5ª)
combater o alcoolismo - finalidade educativa já acentuada
pelos Pioneiros de Rochdale, 6º) interessar as mulheres nas
questões sociais, pois sendo elas que cuidam do lar e fazem
as compras, devem conhecer os problemas do consumo e das
cooperativas; 7º) educar economicamente o povo, tornando-o apto para a autogestão econômica e política; 8º) facilitar a
todos o acesso à propriedade; 9º) construir uma propriedade
coletiva, através da formação de um patrimônio cooperativo,
que é coletivo e está a serviço de um interesse geral e permanente, acima de nossas existências efêmeras; 10º) estabelecer
o justo preço, mas remunerando convenientemente todo trabalho consagrado à produção, inclusive o trabalho de direção
e os trabalhos intelectuais preparatórios; 11º) eliminar o lucro
capitalista, criando a preocupação com a satisfação das necessidades dos homens e não com a obtenção de lucros; 12º)
abolir os conflitos - na cooperativa de consumo, o consumidor
torna-se seu próprio fornecedor; na cooperativa de produção,
o operário torna-se seu próprio patrão; na cooperativa de crédito, o sacador torna-se seu próprio sacado, na cooperativa de
habitação o locatário torna-se seu próprio locador, e assim por
diante, de modo que toda disputa social cessaria por falta de
combatentes.
A Moderna Teoria da Cooperação, que segue as tendências da “Escola Münster” e tem como principal representante
Wilhelm Jäger, cujo enfoque baseia-se na tríade do cooperativismo que é: auto-ajuda, autogestão e auto-responsabilidade.
A Moderna Teoria da Cooperação tem como objetivo
alertar as cooperativas, principalmente as da América Latina,
para corrigirem suas falhas estruturais, principalmente aquelas ligadas ao paternalismo e a ingerência política.
No entendimento de Jäger (1992 e 1995), numa economia de mercado as cooperativas têm de atuar não como uma
empresa, mas como um empreendimento que através do mercado desenvolva seus cooperados economicamente, cujos benefícios pertença somente a eles.
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Esta nova teoria quebra certos paradigmas do cooperativismo tradicional, estimulando a busca do desenvolvimento
econômico, cujo pressuposto básico é que as cooperativas, na
economia de mercado, não eliminam a competição, mas a tornam mais justa (Jäger, 1995).
Nesse sentido, a Teoria de Münster e a Moderna da Teoria de Cooperação deverão ser amplamente utilizadas, mas
sem o objetivo de reformar o homem e/ou a sociedade, e sim,
organizar politicamente e economicamente seus cooperados,
para que juntos possam atingir os seus interesses individuais e
de sua sociedade, revertendo para a organização e seus membros todos os benefícios.
No Brasil, não se utilizou nenhuma base teórica para o
desenvolvimento do cooperativismo, pois no Brasil, até o início da década de 90, ele pode ser considerado um instrumento
de manipulação política e não uma técnica organizatória.
Todos estes materiais e referenciais teóricos acima referidos foram debatidos com dirigentes e técnicos para ampliar,
fortalecer e refletir sobre o cooperativismo e a visão de desenvolvimento. Estes estudos visaram a compreensão das diferenças do cooperativismo de crédito solidário das instituições financeiras tradicionais e de outras experiências de crédito que
também não souberam se diferenciar.

Histórico da Crediseara
Nos início dos anos oitenta em Seara, a Paróquia da Igreja Católica, através do padre Lídio Martinelli, da Irmã Lídia
e com a assessoria de José Fritsch, natural de Seara, que na
época trabalhava na Diocese de Chapecó, preparava lideranças
através da formação de Ministros, Catequistas, Jovens, agentes
de Saúde e dos Conselhos Comunitários. Dezenas de líderes
comunitários, a partir da organização de pastorais sociais e
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grupos de reflexão, levaram para as comunidades rurais vários
debates sobre a crise da agricultura, o êxodo rural, a organização de grupos e associações, reflexão sobre o cooperativismo
e o sindicalismo existente e a política pública municipal, estadual, nacional e mundial.
Como resultados desta formação permanente foram
criadas várias associações de pequenos agricultores que em
1989 participaram da organização e formação da APACO.
Ernesto Theobald foi escolhido como representante da Central Municipal de Associações (CEMA) do município de Seara, participando mensalmente das reuniões do Conselho da
APACO.
Em Seara, foram feitas oposições sindicais em 1989, 1992
e 1995, apoiadas pela igreja e por sindicatos da região, mas
não foi possível tomar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
que era atrelado ao poder público e a Seara Alimentos, grande agroindústria do município, que participava ativamente da
política partidária no município e do estado.
Foram líderes deste movimento de oposição sindical os
senhores Ernesto Theobald, José Braun, José Reinaldo Ost,
Egon Hartmann, Abílio Lermen, Aquilino Deitos, Dirceu
Moscon, Lauri Poletto, Armando Giombelli, Celino Giombelli, Levis Bordignon, Guerino Deitos, Claudino Bordignon, Diva Vani Deitos, Adair Jachi, Antônio Tofolli, Vilibaldo
Fritsch, Celói Cristh, Adilho Rambo, Nelson Loose, José Domingos Canossa, Adair Pozzer, Lenoir Giaretta, Gentil Bedin,
Israel Verza, Avelino Brusamarelo, Pedro Mior entre outros.
Destes agricultores que questionavam o sindicalismo vigente, mas que não conseguiram tomar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Seara, nasceu o germe de uma nova organização: a cooperativa de crédito.
No ano de 1992, houve eleições municipais e o grupo
que debatia estas questões participou de uma coligação que
fez oposição ao grupo político que estava no poder público do
município, desde a sua criação, em 1954. O grupo conseguiu
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eleger o prefeito e o coordenador das associações e coordenador da oposição sindical, Sr. Ernesto Theobald, foi eleito vereador. Na eleição de 1996, este grupo político perdeu o poder
novamente, voltando somente em 2009.
Em 1993, o Conselheiro Ernesto Theobald, solicitou para
a APACO fazer o debate com as associações de Seara. O debate apontou que uma cooperativa de crédito era um instrumento importante, pois enquanto fazíamos oposições, sem o
sindicato, as associações ficavam frágeis. Tínhamos projetos
bons, mas os bancos não financiavam, tínhamos um bom número de associações e também tínhamos o poder público municipal a nosso favor.
O que motivou a criação da Cooperativa de Crédito foi a
necessidade de organizar os recursos econômicos dos agricultores para colocá-los a disposição dos mesmos e serem geridos
eles mesmos, pois nos bancos existentes não havia recursos
para os pequenos agricultores (agricultores familiares). Com
a criação deste instrumento era possível intervir na comunidade pelo seu papel político, podendo discutir a viabilidade,
a organização, a forma de produção e a sustentabilidade da
atividade produtiva e organizativa dos associados.
As associações decidiram fazer um levantamento para
estudar a viabilidade, chegando à conclusão de que somente
as associações e grupos coletivos não viabilizariam uma CREDI e de que era preciso envolver mais atores locais para esta
ser viável.
As associações de Seara (CEMA) aprovaram, em uma
reunião no distrito de Nova Teotonia, a criação da Cooperativa de Crédito Rural (CREDI), juntamente com a direção da
APACO. Foram feitos seminários com outros atores de Seara,
Xavantina, Itá e Arvoredo para apresentar a idéia.
Decidiu-se envolver todos os setores dos municípios de
Seara, Itá, Xavantina e Arvoredo e marcou-se um encontro,
onde foram chamadas todas as lideranças agrícolas, envolvendo Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Seara (FETAESC),
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Xavantina (Fórum Sul dos Rurais), e Itá (Fórum Sul dos Rurais), Sindicato Rural (FAESC), Associações Comunitárias,
Central Municipal de Associações (CEMA), Movimento de
Mulheres Agricultoras (MMA), Pastoral da Juventude (PJR),
Clubes 4-S, Secretarias Municipais de Agricultura de Seara,
Itá e Arvoredo, EPAGRI, Paróquia de Seara, Itá e Xavantina,
IECLB, lideranças comunitárias. A assessoria foi de Altemir
Gregolin, da APACO.
Desta reunião elegeu-se um grupo de trabalho responsável pela coordenação dos trabalhos que consistia em fazer
alguns seminários municipais, encaminhar o trabalho de
campo motivando as comunidades rurais sobre os princípios
cooperativistas, os problemas do cooperativismo, os serviços,
os motivos e a metodologia de criação de uma Cooperativa de
Crédito e uma reunião com uma Cooperativa de Crédito que
atuava na região.
Esta Comissão elaborou um roteiro de reuniões em todas
as comunidades e as datas dos seminários municipais, sendo
assessorada por Valdemiro Kreusch, profundo conhecedor do
cooperativismo de crédito e também questionador dos rumos
em que o cooperativismo de crédito estava tomando na época.
No final de 1993 foi feito um planejamento das atividades para 1994 e, no mês de janeiro e fevereiro, foram feitas as
reuniões nas comunidades dos municípios de Itá, Xavantina,
Arvoredo e Seara, reunindo mais de mil e duzentos (1.200)
agricultores. Nestas reuniões apresentou-se a proposta do
Cooperativismo de Crédito e na totalidade das comunidades,
definindo-se quais lideranças dariam continuidade ao debate
sobre o estatuto e a criação de uma CREDI.
O pontos discutidos nas comunidades foram: 1- uma
análise da conjuntura agrícola, com a necessidade de mais organização para produzir, vender e industrializar; 2-uma reflexão sobre o cooperativismo existente e seus problemas como o
gigantismo, o nepotismo, a concentração do conhecimento, as
direções perpétuas, a preocupação com a estrutura e não com
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os donos, a perseguição e exclusão dos que questionavam, as
direções urbanas enquanto os sócios eram rurais, decisões
sem consenso dos associados, visão apenas econômica; 3- as
diferenças entre os bancos e uma cooperativas de crédito rural
quanto aos objetivos, as direções, aos custos, aos serviços, as
sobras, a viabilidade, as práticas, a aplicação dos recursos; 4as expectativas dos sócios quando aplicam e quando tomam
empréstimos e qual a postura da cooperativa de crédito; 5- os
objetivos estatutários de uma cooperativa de crédito rural referentes a assessoria financeira aos seus associados e a promoção do associativismo e do cooperativismo; 6- papel da cooperativa para promover o desenvolvimento dos associados de
forma individual e/ou coletiva e ser meio para o crescimento
dos associados e não um fim em si mesma; 7- O papel dos
associados em construir mecanismos em que o controle permaneça nas mãos dos sócios; 8- a necessidade da busca da
viabilidade econômica e política da cooperativa de crédito; 9criar mecanismos legais, estatutários éticos e morais para que
os diretores não fossem eternos preservando a democracia
com a rotatividade de liberados e a preparação permanente
de novos líderes; 10- tamanho das cooperativas buscando um
equilíbrio em que a cooperativa fosse viável, porem o quanto
menor possível para estarem próximas dos associados pois as
que existiam os sócios viraram clientes; 11- a busca do equilíbrio do crescimento do patrimônio liquido da cooperativa e o
patrimônio dos sócios, pois em muitas situações a cooperativa
era rica e o sócio pobre, pois era necessário a busca constante
de equilíbrio da cooperativa e dos sócios.
Também foi realizada uma reunião com a direção da
Cooperativa de Crédito Rural do Alto Uruguai Catarinense CREDIAUC para explicar o que estávamos idealizando, pois
esta cooperativa tinha área de abrangência nos municípios
onde estávamos querendo constituir a CREDI. Fomos para a
sede da mesma em Concórdia, mais de dez pessoas, sendo
recebidos pelo presidente Rui Schneider da Silva, atualmente
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presidente do SICOOB-SC, o vice-presidente João Rech Neto,
atual presidente da CREDIAUC, e o Secretário Sr. Bianchi.
Durante mais de uma hora explicamos o que queríamos e o
presidente da CREDIAUC tentou nos convencer a desistir e
aguardar que eles estariam abrindo um posto para atender os
nossos agricultores imediatamente. Diante da nossa insistência o Presidente disse: “eu conheço todos os procedimentos
para criar uma cooperativa que vai demorar mais de um ano.
Enquanto isso nós iremos abrir um posto em Seara, associar
os bons agricultores e o “resto” fica pra vocês”. E assim encerramos a reunião. No dia 25 de março de 1994, a CREDIAUC
abriu o posto de atendimento em Seara, antes de constituirmos a nossa CREDI. Foi o primeiro Posto de Atendimento
Cooperativo (PAC) do estado de Santa Catarina.
No mês de março de 1994 foi feita uma reunião com mais
de sessenta lideranças onde discutiu-se o Estatuto, definiu-se
pela data de Assembléia de Fundação, o valor da cota-parte, os
encaminhamentos necessários para a Assembléia, uma proposta de chapa para dirigir a CREDI, a Comissão Pró-criação,
a data para a constituição e delegando para a comissão a preparação da Assembléia Geral de Constituição.
Ao mesmo tempo outro grupo discutia e formatava a
viabilidade da Cooperativa de crédito.
No dia 25 de abril de 1994 foi realizada a Assembléia
Geral de Fundação da Cooperativa de Crédito Rural Seara
LTDA, com a participação de mais de 550 pessoas. Aprovou-se o nome fantasia (CREDISEARA), o Estatuto Social, o
Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a cota-parte
no valor um saco de milho pelo preço mínimo (R$ 6,70), a
filiação a Cooperativa Central de Crédito Rural de Santa Catarina (COCECRER-SC), a área de abrangência para os municípios de Seara, Itá, Xavantina, Arvoredo, Paial, Arabutã, Xaxim e Ipumirim. Foram escolhidos os vinte e três (23) sócios
fundadores para encaminhar os documentos para a aprovação
no Banco Central do Brasil e posterior registro na Junta Co267
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mercial do Estado de Santa Catarina. Na assembléia um grupo
de agricultores de Ipumirim esteve presente solicitando que
também o município de Ipumirim fizesse parte da área de atuação, o que foi acatado.
O Sr. Valdemiro Kreusch foi assessor na Assembléia de
Fundação, juntamente com Sérgio Fritzen do CEPAGRO, Altemir Gregolin da APACO, José Evaldo Gonçalo da Prefeitura
Municipal de Seara e Oscar Zílio e Jane Stefanes Domingues
da COCECRER-SC.
A composição do primeiro Conselho de Administração
foi a seguinte: Presidente: Gilso Giombelli (representando a
CEMA de Seara), Vice-Presidente: Valdemar Zanluchi (Sindicato Rural), Secretário: Guerino Deitos (Oposição sindical), Conselheiros: José Dalbosco (Sindicato de Trabalhadores Rurais de Xavantina), Arselino Anselmini (Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Seara), Mário Gabriel (Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Ita) e Adair Pozzer (Pastoral da Juventude e representante de Arvoredo) e Conselho Fiscal: Gilmar Bordignon, Ari Krützmann, Harri Wortmann, Lenoir
Giaretta, Nelso Zatta e Idacir Sbardelotto.
No dia da assembléia, 189 agricultores fizeram a ficha de
associados e depositaram o valor da cota parte. Dos vinte e
três associados escolhidos para serem os fundadores os valores foram enviados para o Banco Central e os valores dos outros 166 associados foram aplicados no Banco do Brasil. Neste
período estava acontecendo a transição do Cruzeiro para o
Real e os recursos eram validados pela URV. No dia 01 de julho de 1994 passou a vigorar o Real.
No mês de maio de 1994 participamos do seminário
Crédito Rural Cooperativo: Perspectivas e Desafios com a
presença de Ricardo Abramovay, Ademir Cazella, Sérgio Fritzen, Pedro Paulo Pacheco, Janes Stefanes Domingues, João de
Mattos e de Marcel Lancelin Diretor do Instituto de Desenvolvimento Local e de Iniciativas Sociais – IDELIS que abordou
aspectos a serem considerados quando se cria um sistema ou
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uma cooperativa de crédito, trazendo a experiência da França
e do seu cooperativismo.
Este Seminário foi um marco para entendermos mais os
objetivos do cooperativismo de crédito, os seus riscos, as suas
vantagens e seus desafios, o que foi importante ao longo da
nossa existência para a tomada de várias decisões internas e
externas.
Enquanto se aguardava a aprovação foi encaminhado o
levantamento de custos, local, infra-estrutura, parcerias com
entidades e poder público e a escolha de funcionários. Em
julho recebemos a homologação do Banco Central do Brasil,
porem foi necessário re-ratificar a ata da Assembléia Geral,
com algumas modificações no Estatuto para recebermos a autorização de funcionamento. Não foi acatado pelo BACEN a
criação de um Conselho de Representantes, sendo este o motivo da re-ratificação.
Foi realizada a assembléia de re-ratificação e no dia 18
de agosto fomos autorizados pelo Banco Central (BACEN),
porém solicitamos ao BACEN iniciar as atividades no mês de
janeiro de 1995 para facilitar o balanço e a prestação de contas
da CREDI, no que fomos atendidos. No dia 18 de agosto o
Bacen nos devolveu o valor das cotas-partes que depositamos
quando enviamos os documentos em abril, no valor de R$
30,90. Este recurso foi aplicado numa conta até que a cooperativa fosse registrada na Junta Comercial.
No mês de setembro escolheu-se, entre vários, para Gerente, o Sr. Cícero Kreusch, que encaminhado a COCECRER-SC (depois SICREDI-SC, atualmente SICOOB-SC), para fazer estágio, fez com que o Sr. Jose Zeferino Pedroso, Presidente
da COCECRER-SC pedisse uma reunião urgente com a direção da CREDISEARA em Florianópolis, exigindo o imediato
afastamento do gerente ou não aceitaria a filiação da CREDISEARA a COCECRER-SC, porque o Sr. Cícero era filho do Sr.
Valdemiro Kreusch, antigo Conselheiro da COCECRER-SC e
grande questionador dos rumos que a Central e suas filiadas
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estavam tomando. Após toda esta pressão decidiu-se pela demissão do Sr. Cícero e foi indicado pela COCECRER-SC o Sr.
Norton Antônio Pinto da Silva que tinha muita experiência,
pois tinha cinco anos de trabalho no Bradesco e mais quatro
anos como funcionário da CREDINORTE, uma cooperativa
de crédito rural de Mafra-SC, era formado em contabilidade e
conhecia tudo sobre o caixa e carteira de crédito. Também foi
escolhida a senhorita Aparecida Lúcia Deprá para trabalhar
no caixa.
Em Quilombo e também em Caçador, a COCECRER havia exigido a contratação de um gerente com o aval da central,
fato que aconteceu a posterior nas demais CREDIS constituídas com uma nova visão. Ao longo do tempo muitos foram
demitidos por terem orientação contrária aos objetivos que os
diretores queriam.
Nos meses de outubro e novembro buscamos o apoio
para a infra-estrutura e praticamente recebemos todos os móveis de doações de alguns empresários mais próximos. Com
a prefeitura de Seara, conseguimos um computador e conseguimos apoio do Fundo de Mini-projetos pela Diocese de
Chapecó para adquirir as máquinas necessárias para atender
os associados.
No mês de dezembro, o Sr. Norton foi contratado para
preparar a estrutura operacional e técnica. Foram cadastradas
as contas dos sócios fundadores e dos que haviam depositado
as cotas na fundação. Foram abertas as contas necessárias para
a compensação dos cheques no Banco BESC e uma conta para
aplicação no Banco do Brasil, agência de Seara.
Foi alugada uma sala na Avenida Anita Garibaldi e,
quando estávamos montando a estrutura, um empresário nos
ofereceu uma sala sem custo, do qual aceitamos e mudamos
rapidamente. Esta sala se situa na Rua do Comercio n° 156.
No ano de 1996 acabamos ficando com a sala para receber o
pagamento de um empréstimo que foi feito ao dono da sala
sem autorização do Conselho de Administração pelo geren270
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te da época, o que resultou na sua demissão. Hoje esta sala é
propriedade da CREDISEARA. Nesta sala permanecemos até
o ano de 2004, quando foi transferida a sala de atendimento
para uma sala alugada na Av. Beira Rio n° 06 onde estamos
até o momento. Na sala própria, hoje, funciona o SINTRAF-Seara.
A CREDISEARA abriu as portas no dia 04 de janeiro de
1995 com a presença de centenas de agricultores e diversas autoridades municipais, estaduais e federais. Estiveram presentes o deputado federal José Frítsch, o deputado estadual Neudi
Saretta, o Secretario da COCECRER-SC, Manfredo Salfner, o
prefeito municipal de Seara Sr. Henrique Joacir Carlos Fabrin,
entre outros.
O capital contábil neste dia era de R$ 34,54 referente a
23 associados. Além dos 23 sócios fundadores neste dia foram
aprovados mais 166 associados. Neste dia, o então deputado
federal José Fritsch associou-se a CREDISEARA, pois ele é
natural de Seara.
Neste primeiro dia fechamos com 189 associados, com
um capital social de R$ R$ 1.602,08 e com depósitos de mais
de R$ 18.000,00. No dia seguinte já podíamos emprestar recursos para alguns associados.
Vários segmentos urbanos e alguns segmentos rurais do
município tentaram denegrir a nossa Cooperativa de Crédito
Rural chamando de “banquinho” que até hoje nos utilizamos,
“banquinho do PT” e “banquinho dos colonos”. Certa vez, um
sócio foi numa casa de comércio comprar e quando foi pagar
com o nosso cheque o dono disse que não aceitava pagamento
com esse tipo de cheque. O associado voltou na cooperativa
e nos falou do caso. Pedimos para que voltasse naquela casa
de comércio e repetisse a compra e que quando o dono
desprezasse o cheque ele pedisse para o mesmo ligar a cobrar
para ver se tinha saldo e só depois emitisse opinião. O dono da
loja nos ligou e nós dissemos que aqui tínhamos sócios sérios
e por isso estávamos trabalhando e se ele quisesse, logo em
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seguida poderia vir na CREDISEARA trocar o cheque, pois
o mesmo tinha saldo. Assim fez o associado, pagou e afirmou
ao sair desta casa que pelo constrangimento passado jamais
voltaria a aquela casa de comércio.
Após a inauguração, foi solicitada a filiação a COCECRER-SC, mas fomos simplesmente conveniados para podermos fazer a parte operacional, sem direito a voz e vez e nem
acesso a recursos de liquidez se fosse necessário. Isso perdurou por um ano. Fomos filiados em janeiro de 1996.
Em 1995 e 1996, a Prefeitura Municipal de Seara tinha
um agrônomo chamado Daniel Duarte do Nascimento que
acompanhava as associações e discutia alternativas de produção assessorado pela APACO. Muitos sócios recebiam este
acompanhamento e vários projetos foram encaminhados para
a CREDISEARA para buscar financiamentos. Este apoio permaneceu até o final de 1996 quando o grupo político que estava no poder perdeu a eleição, mas elegemos José Reinaldo Ost,
um dos líderes, vereador.
Um dos projetos foi de um grupo de associados que
no mês de fevereiro de 1995 queria fazer algumas estufas e
foi financiado com recursos próprios a juros de 8% a.m... O
acesso a investimentos em 1995 era um sonho: o PRONAF
estava sendo organizado. Rapidamente fizeram duas estufas e
plantaram tomates. Quando estes estavam começando amadurecer deu um temporal que arrancou todos os plásticos. Em
três dias todos os tomates estavam comprometidos. Tivemos
que recompor a dívida e assumimos compromisso de mês de
setembro fazer um custeio de lavoura para dar fôlego, porém
o grupo logo percebeu que era mais viável produzir hortaliças ao ar livre e em trinta dias estavam colhendo rúcula. Com
uma parte da renda começaram a pagar o financiamento, terminando de pagar antes que chegasse o recurso do PRONAF.
Este foi um grupo pioneiro na produção de hortaliças
agroecológicas aqui na região. Até hoje este associados estão
produzindo e comercializando. Fazem parte da rede ECOVI272
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DA de certificação e da Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar de Seara - COPAFAS. A CREDISEARA sempre
apoiou a produção ecológica, mesmo que na região a maioria
dos agricultores faça a agricultura de forma convencional.
No dia 19 de maio de 1995, quando fomos fazer a compensação, tivemos que devolver “na alínea 11” alguns cheques
de sócios que tinham saldo na sua conta corrente, porém a
CREDISEARA não tinha liquidez. Conversamos com os associados, pagamos as multas e já no dia seguinte voltamos a ter
liquidez, fato que nunca mais aconteceu.
Mesmo com essas dificuldades iniciais, a CREDISEARA
foi aumentando o número de associados, o capital social, a
captação e os financiamentos apresentando resultado positivo
a partir de abril e no final do exercício apresentou uma sobra de mais de R$ 26.000,00. Neste primeiro ano de atividades
todo o trabalho foi feito pelos dois funcionários e, em alguns
dias, o Presidente dava expediente, além das reuniões mensais
dos Conselhos de Administração e Fiscal. Em muitas reuniões
participavam assessores da APACO, que vinham permanentemente em Seara para acompanhar as reuniões da CEMA e das
associações das comunidades.
Com a abertura do PAC da CREDIAUC no ano anterior
e a criação da CREDISEARA muito recurso do Banco do Brasil migrou para as Cooperativas de Crédito. Quando iniciamos as conversas com o Banco do Brasil para buscar crédito,
sentimos que a agencia de Seara não iria fazer parceria conosco. Então fomos buscar parceria com a agência de Ipumirim
que estava numa lista para ser fechada.
No mês de março, após uma rodada de reuniões em diversas comunidades do município de Ipumirim e uma reunião com o Gerente da agência do Banco do Brasil de Ipumirim, onde fizermos uma aplicação financeira, garantimos
para a safra 1995/1996 o acesso a custeio de lavoura, através
da cédulas-mãe e cédulas filhas. A Agência de Ipumirim estava numa lista de agências a serem fechadas se não mudasse o
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desempenho, no qual fomos essenciais para a sua permanência. Durante três safras fomos atendidos pela agência de Ipumirim, só iniciando na agência de Seara na safra 1998/1999,
por forte influência do próprio gerente de Ipumirim.
No dia 31 de março de 1995, foi aberto um posto de
atendimento no município de Ipumirim, com a presença de
dezenas de agricultores. Este posto foi crescendo e no ano de
2003 se transformou na Cooperativa de Crédito Rural com
Interação Solidaria - Cresol-Ipumirim, com a transferência de
mais de 150 associados.
Iniciou, atendendo no posto, o Sr. Ivanir Bertan. No mês
de fevereiro de 1996 foi contratado o Sr. Vilson Carraro, em
janeiro de 1997 foi contratado o Sr. Nilo Bortolli e em janeiro de 1998 a Sra. Salete Somariva, que permanece até hoje na
Cresol-Ipumirim.
Em 1995, no Sudoeste do Paraná, surgem cinco Cooperativas de Crédito a partir da experiência de Santa Catarina.
Com a negativa do sistema SICREDI-PR, essas criaram a sua
própria Central chamada Cooperativa Central Base de Serviços das Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária (CRESOL-BASER). Este sistema seria a ponte para a continuidade da discussão da saída do SICOOB-SC de algumas
Cooperativas de Crédito Rural de Santa Catarina.
Antes de constituir estas cooperativas alguns agricultores do Sudoeste do Paraná, membros da ASSESSOAR e da
RURECO ficaram quatro dia em Seara, visitando agricultores
e conhecendo o nosso modelo de Cooperativa. Participaram
os Srs. Aores da Silva, Avelino Callegari, Assis Miguel do Couto (primeiro presidente da CRESOL-BASER e atual Deputado Federal do PT pelo Paraná), Luiz Possamai e Eduardo dos
Santos. Também o Atual Presidente da CRESOL-BASER Sr.
Vanderley Ziger fez estágio em Seara por uma semana, antes
de assumir a presidência da Cresol-Coronel Vivida.
No dia primeiro de janeiro de 1996 fomos finalmente filiados as sistema SICREDI.
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Na sede, em janeiro de 1996, foi contratado o jovem
Márcio de Sá, como estagiário do Conselho Tutelar por seis
meses e Fabrício Orlando, por seis meses, também estagiário
do Conselho Tutelar, permanecendo até vencer o contrato no
final de 1996. No dia 1º de março de 1996 foi contratado o Sr.
Gilmar Bordignon, para assumir a carteira de crédito, liderança da Pastoral da Juventude, agricultor e técnico agrícola que
está conosco até hoje.
No dia 10 de abril de 1996, após várias reuniões de um
grupo de Conselheiros, foi demitido o Gerente Sr. Norton,
motivado pela concentração de poder e por não acatar as decisões do Conselho de Administração, não apresentar relatórios
de empréstimos e captação, além de inúmeras reclamações de
mau atendimento aos associados e também verificado, após
a sua saída, liberações de recursos concentradas em poucas
pessoas, com poucas garantias e operações com a assinatura
do Presidente e do Secretário falsificadas. Várias operações
concentradas foram cobradas na justiça levando até dez anos
para serem recebidas.
No momento da demissão o Sr. Norton agrediu física e
verbalmente o presidente da Crediseara, dizendo que éramos
agricultores incapazes, que não admitia um agricultor demití-lo, achando que o Presidente devia apenas assinar os documentos e deixá-lo trabalhar à vontade. O Presidente disse que
concordava com quase tudo, porém o poder de demití-lo; ele
tinha. Imediatamente o Sr. Norton desferiu um soco na face
do Presidente. O Sr. Clóvis Raff, contador que acompanhava
os fatos, afastou o agressor. O Presidente disse que estava surpreso com a atitude de uma pessoa estudada e aparentemente
educada e que quem tinha cara de agressor era ele próprio
e não o Sr. Norton. O Sr. Norton tentou agredí-lo novamente, porém o Sr. Clóvis solicitou que se afastasse e que no dia
seguinte lhe passaria informações quanto ao pagamento dos
seus direitos. Conclusão: a agressão não foi somente para o
Presidente, foi para os agricultores que lhe pagavam o salário.
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No dia seguinte informamos o fato ao SICREDI-SC que,
imediatamente, determinou a um inspetor para acompanhar
a cooperativa. Também solicitamos a CREDIQUILOMBO
apoio operacional no qual fomos atendidos. No final da tarde
convocamos todos os conselheiros para comunicar a demissão. Dois Conselheiros insistiram em devíamos voltar atrás,
pois senão quebraríamos a cooperativa, porém os outros Conselheiros diziam que não queriam um agressor na cooperativa
e que ele tratava bem e emprestava dinheiro só para quem ele
queria. Diante do impasse o Sr. Presidente disse que enquanto
ele estivesse na Presidência este senhor não entraria mais na
Cooperativa e solicitou ao vice-presidente que era presidente
do Sindicato Patronal que nos ajudasse a encaminhar a homologação no Ministério do Trabalho. O vice era um dos conselheiros que queria que ele permanecesse, porém fez todos os
encaminhamentos conforme solicitado.
Após esta demissão ficou claro algumas articulações estranhas que aconteceram aqui e também em outras CREDIS.
O sistema SICREDI (ex-COCECRER, hoje SICOOB) era Presidido por Jose Zeferino Pedroso que na época era Presidente
da FAESC, Presidente do PP, Deputado Estadual e Diretor da
Cooperativa Central Aurora. A visão do sistema era de grandes cooperativas e passaram a articular as forças locais para
quebrar as CREDIS novas rapidamente, com a ação dos gerentes emprestando para poucos, com pouca garantia, para gerar
inadimplência e quando a cooperativa estivesse inviável seria
incorporada pela cooperativa de crédito da região.
Quando conversamos com Abelardo Luz sobre o fato,
logo em seguida foi demitida a Gerente que havia sido indicada pela Central. Em Quilombo somente após a troca do Presidente que era também Presidente do Sindicato Patronal é
que se conseguiu demitir o Gerente. Muitos dos problemas da
CREDIQUILOMBO foram criados neste período. O Presidente deu carta branca ao gerente e tinha proteção do Presidente
da Central. Após a sua substituição, o próprio ex-presidente
foi cobrado judicialmente, pois também estava inadimplente.
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Circulava nos bastidores que a CREDIQUILOMBO seria
incorporada pela CREDIALFA, a CREDISEARA pela CREDIAUC e a CREDILUZ pela CREDIMOC. Em outras regiões
também já haviam sido mapeadas as incorporações.
O Presidente assumiu na CREDISEARA a função de
Coordenação com o aval da direção e, no final de maio, contratou-se o Sr. Eurico da Palma Pittaluga Neto, tecnólogo em
cooperativismo, para gerente, permanecendo até dezembro
do mesmo ano, quando foi para o Colégio Agrícola de Rio do
Sul. No mês de setembro de 1996, foi contratado o Sr. Claiquer
Carneiro, que permaneceu até 31 de dezembro de 2001, para
fazer a Contabilidade e assessorar a parte técnica da CREDISEARA, indo a partir desta data para a BASEOESTE-SC para
fazer a contabilidade das filiadas.
No final de 1996 A CREDISEARA se filiou ao BANCOOB e passou a fazer a compensação através do mesmo. No
início de 1997, com a saída do Gerente, após análise e discussão com assessoria e o Conselho definiu-se a liberação do
Sr. José Dalbosco, Conselheiro da CREDISEARA para fazer o
papel de Coordenação interna, partindo do princípio de capacitar quadros entre os associados e a direção assumindo as
rédeas da CREDISEARA.
No início de 1997 também foi feito novo contrato com
o Conselho Tutelar e foi contratado o jovem Ítalo Deprá, permanecendo até o mês de abril de 2001. No mês de junho de
2001 foram contratadas as Sras. Indianara Paludo e Dianês
Zamboni Fabrin. A Sra. Indianara ficou ate 2004, quando foi
contratada pela Base Oeste, onde permanece até a presente
data. A Sra. Denis permaneceu até 1999.
Em maio de 1997 foi reeleito o Sr. Gilso Giombelli, tendo
como Vice o Sr. Mário Gabriel e o Sr. Guerino Deitos reeleito
para Secretário e tendo como Conselheiros Luiz Lorenzetti,
José Dalbosco, Valdir Giacomolli e Adair Pozzer.
O vice-presidente e um dos conselheiros do primeiro
conselho, que eram do Sindicato Patronal e do Sindicato dos
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Trabalhadores Rurais de Seara pediram para sair, pois depois
do fato de defenderem a permanência do gerente que foi demitido se afastaram rapidamente acompanhando muito pouco as nossas reuniões, confirmando que havia um complô.
A CREDISEARA sempre permaneceu discutindo junto
com as CREDIS criadas a partir da APACO/CEPAGRO (cerca
de dez) e com o tempo foi vendo que o Sistema COCECRER-SC (SICREDI, hoje SICOOB-SC) não era o Sistema ideal
para estas Cooperativas. A visão era extremamente bancária
e sem preocupação com os associados, principalmente após a
constituição do BANCOOB.
Durante o ano de 1998 foram realizadas varias reuniões
com as Entidades e as CREDIS, porém os diretores estavam
com dificuldades para definir o rumo a seguir. No mês de
agosto, o Presidente da CREDIQUILOMBO, Sr. Adelar Ortolã afirmou o seguinte: “não vou mais perder tempo com
reuniões que não se dão encaminhamentos práticos, todos
tem descontentamento e falam em sair, porém ninguém toma
atitude. Quem quiser sair que venha comigo pois a CREDIQUILOMBO vai sair do SICOOB nem que seja sozinha e vai
se aproximar do sistema Cresol.
A partir deste dia a CREDIQUILOMBO, CREDILUZ e
CREDISEARA passaram a se reunir e tomar os encaminhamentos para encaminhar a saída do SICOOB e filiação a CRESOL. A contabilidade da CREDISEARA e CREDILUZ era feita pelo Contador Claiquer Carneiro que passou a fazer a da
CREDIQUILOMBO. Podemos afirmar que foi o embrião da
BASE OESTE-SC constituída em 2001.
Fizemos reuniões com a Superintendência Regional do
Banco do Brasil em Chapecó para organizar a compensação
de cheques e o repasse de recursos para os associados no qual
conseguimos compensação com diminuição de custos conforme nos avançássemos na aplicação financeira e na captura de
cheques de outros bancos. Assim permanecemos por um ano
até que nos juntamos com a CRESOL-BASER no ano de 2000.
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Em outubro de 1998 foram realizadas as assembléias das
três cooperativas onde foi aprovada a desfiliação. Em 29 de
dezembro de 1998 fomos entregar em Florianópolis o pedido
de desfiliação e acertamos com o Presidente do SICOOB, José
Zeferino Pedroso e o Superintendente Sr. Oscar Zílio a data
para o encerramento da compensação e a forma de devolução
dos empréstimos em que a Central era co-responsável, junto
ao BRDE.
No dia 04 de janeiro de 1999 o diretor da CREDICANOINHAS telefonou pedindo se era verdade que nos estávamos saindo do sistema o qual confirmamos. Ele pediu se era
possível retirarmos o pedido, pois havia um grupo que estava
articulando uma chapa de oposição para a eleição do Conselho que iria ocorrer na Assembléia Geral Ordinária (AGO) de
1999, porém dissemos que a nossa decisão era sem volta.
No dia 28 de marco de 1999 fomos até Florianópolis na
AGO do SICOOB para acompanhar a aprovação ou não da
nossa saída, no qual foi deferida. Após fomos convidados a
se retirar da AGO, pois não fazíamos mais parte do sistema.
Houve eleição com duas chapas e a situação venceu por dois
votos. Se nos tivéssemos ficado, teria ocorrido mudança. Este
processo eleitoral gerou muita instabilidade interna em que
os “vitoriosos e os derrotados” tiveram que fazer um acordo
e recompor o Conselho com membros das duas visões ou o
sistema implodiria. Isto funciona até hoje.
No dia 29 de marco de 1999 participamos como convidados da AGO do sistema CRESOL em Francisco Beltrão. Já
vínhamos acompanhando várias reuniões e eventos da CRESOL. A partir desta data acompanhamos mensalmente as reuniões do Conselho, sendo escolhido o Sr. Gilso Giombelli para
acompanhar. Fomos filiados ao sistema CRESOL no ano 2000.
Entre 1999 e 2002 a CRESOL-CREDISEARA teve participação permanente na CRESOL-BASER, participando de todas
as reuniões mensais e também participando da agenda nacional da Frente Sul da Agricultura Familiar.
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Já acompanhávamos o Fórum Sul dos Rurais desde a
nossa Constituição, participamos da Assembléia de Constituição da FETRAFESC e da Frente Sul da Agricultura Familiar
desde que foi articulada em 1998. Participamos ativamente da
Construção do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário (PADRSS). Participamos dos grandes
debates e mobilizações em torno de políticas públicas para
a agricultura familiar como a ampliação de recursos para o
PRONAF, ATER, política de habitação rural, entre outras.
A CREDISEARA, além do papel operacional e político
local, acabou assumindo em Seara o papel de sindicato combativo, articulado com Xavantina e Ita. Acompanhava as discussões do Fórum Sul, da Frente Sul da Agricultura Familiar
e da Constituição da FETRAF-SUL. Em 16 de agosto de 2006
nos integramos ao SINTRAF-Alto Uruguai, com sede em
Concórdia. No final de 2009 participamos da constituição do
SINTRAF-Seara e região com área de abrangência de Seara,
Ita, Xavantina e Paial. O SINTRAF é nosso parceiro estratégico.
A APACO assessorava diversos grupos na área de atuação da CREDISEARA e junto com outras entidades mobilizou
e elaborou dezenas de projetos de agroindústrias familiares.
Após diversas agendas em Brasília, foi realizado em Seara no
início de 2000 um ato público de lançamento do PRONAF-Agroindústria com a presença do Ministro da Agricultura
Francisco Turra e do Governador de Santa Catarina Esperidião
Amin, com a entrega de cheques simbólicos aos mutuários e
com a promessa que o Banco do Brasil liberaria os recursos.
Muitos agricultores do Oeste Catarinense estiveram presentes
para receber os recursos, porém quando os mutuários foram
ao Banco do Brasil para receber os valores financiados começou a burocracia, sendo que a grande maioria desistiu.
Quando a CREDISEARA percebeu que diretamente no
Banco do Brasil os nossos associados não seriam beneficiados, trouxemos os projetos para a Cooperativa. Discutimos
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exaustivamente, pois havia divergências profundas e dúvidas
em muitas questões. Porém, após esclarecidos os pontos divergentes, aprovamos no Conselho e levamos para agência de
Seara. O gerente disse que estes projetos eram inconcebíveis,
pois pequenas agroindústrias rurais jamais seriam viáveis e os
agricultores não tinham capacidade para administrá-las. Dissemos que éramos capazes de administrar até cooperativas de
crédito e que se faltassem garantias a CREDISEARA assinaria
de avalista e garantia a devolução de 100% do valor. Ele disse que iria conversar com a Superintendência Regional. Em
poucos dias encaminhou as cédulas para serem assinadas e
foram liberados os primeiros três projetos: uma unidade de
seleção e embalagem de ovos, hoje com inspeção estadual,
uma unidade de recepção e embalagem de mel, hoje com inspeção federal e uma indústria de derivados de leite, hoje com
inspeção estadual. Possivelmente foram os primeiros projetos
de agroindústrias financiados no estado de Santa Catarina.
A APACO assessorou a constituição da COOPAFAS,
que juntamente com outras Cooperativas de Agroindústrias
no Oeste Catarinense, organizaram a Unidade Central de
Agroindústrias Familiares para organizar os serviços essenciais ao funcionamento e legalização das agroindústrias. Seara
sempre teve um ou dois membros de direção da APACO. Hoje
a pessoa que coordena a UCAF é a Sra. Diva Vani Deitos, que
é sócia fundadora da CREDISEARA e uma liderança no município de Seara.
Em 25 de abril de 2000 assumiu a presidência o Sr. Laércio João Bollis, com o vice, Sr. Valdir Giacomolli e o Sr.
Aquelino Deitos, Secretário, tendo como Conselheiros Gilso
Giombelli, Ernesto Aloísio Theobald, José Dalbosco e Luiz
Lorenzetti.
Durante o ano de 2000 participamos ativamente da discussão de um projeto de lei que o vereador José Reinaldo Ost
apresentou para a criação do Sistema de Inspeção Municipal
(SIM), porém o projeto foi reprovado pelos vereadores. Mui281
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tos agricultores começaram a pressionar o prefeito e, como
era ano eleitoral ele disse que faria um novo projeto, porém
não deu mais tempo para por em aprovação naquele mandato.
Este projeto foi retomado no mandato seguinte.
Na eleição Municipal de 2000 também participamos,
porém nosso grupo político perdeu a eleição. Conseguimos
eleger o Sr. Gilso Giombelli vereador, que deu seqüência ao
projeto do SIM. Após varias reuniões com todos os vereadores
foi aprovada uma lei e criado o SIM, porém a aplicação prática
foi muito lenta e sem vontade pelo poder público municipal.
Quando o poder público colocou em prática só atendia os seus
partidários, porém as experiências mais consistentes eram incentivadas pela APACO e financiadas pela CREDISEARA e
todas encaminhadas com inspeção estadual ou aprovadas pela
vigilância sanitária.
Em 2001 iniciamos a coleta de depósitos em Xavantina e
em 2003 foi instalado um posto itinerante, no ano de 2004 foi
aprovado e em 2005 foi enviado ao Banco Central um projeto de viabilidade, que depois de aprovado se transformou em
2006 na Cresol-Xavantina.
Em 2002 foi aberto um posto de atendimento em Arvoredo, que atende atualmente três dias por semana. Em 2003,
foi reeleito para Presidente o Sr. Laércio, tendo como vice o Sr.
Gilso Giombelli, e o Sr. Adair Alberto Jachi, Secretário, tendo como Conselheiros: Lenoir Giaretta, Dirceu João Moscon,
José Reinaldo Ost e José Dalbosco.
Entre 2002 e 2004 contribuímos ativamente em uma parceria com a APACO, no projeto de Gestão Ambiental Rural
Participativa - Gestar do Ministério do Meio Ambiente.
Em 25 de abril de 2004 foi realizada uma festa para comemoração dos dez anos de fundação, na comunidade de Linha Salete, Seara, com a presença de mais de 1600 pessoas,
com homenagens, históricos, a presença de autoridades municipais, estaduais e federais e um almoço festivo.
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Em 2005 abrimos um posto de atendimento em Paial
que atende dois dias por semana e em 2006, após varias reuniões com os agricultores familiares de Ita, foi aberto um posto de atendimento que hoje atende diariamente e com o seu
crescimento poderá se transformar numa futura Cooperativa
de Crédito.
Também neste ano iniciamos a compra coletiva de sementes de pastagem de inverno e de verão. Na primeira compra conseguimos adquirir várias toneladas de sementes bem
abaixo do custo médio da região, mesmo que a quantidade não
foi tão grande. Até hoje, em parceria com o SINTRAF-Seara,
fazemos duas compras por ano. O processo funciona porque
nas comunidades os nossos líderes organizam as demandas
e o SINTRAF-SEARA e a CRESOL-CREDISEARA fazem a
pesquisa de preço, o fechamento da quantidade, a articulação
para a distribuição e a cobrança dos valores. Estamos conseguindo reduzir os custos e acertando com os fornecedores a
entrega da semente de casa em casa.
Em maio de 2006 assumiu a presidência o Sr. Gilso
Giombelli, com o Vice, Lauri Poletto e o Sr. José Reinaldo Ost,
Secretário, tendo como Conselheiros: Dirceu Moscon, Írio
Casarotto, Egon Hartmann, Marli Caviglion, Laércio Bollis e
Josmar Zandoná. Nesta AGO aprovamos a ampliação do número de Conselheiros de quatro para seis.
Desde 2006, juntamente com o SINTRAF, estamos estimulando os associados a fazer a vacinação preventiva do gado
para a tristeza bovina, em parceria com a Universidade de Pelotas. No início fomos criticados pelo poder público local, pela
cooperativa de produção da região e por alguns veterinários,
porém hoje a vacinação já faz parte das ações da Prefeitura
Municipal de Seara.
No ano de 2007 foi construído um planejamento estratégico da CRESOL-CREDISEARA e que foi apresentado na
AGO de 2008. Dentre os pontos principais estão a organização de novas cooperativas de produção e consumo na nossa
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área de abrangência, a assistência técnica para os associados
com mais dificuldades, a busca de alternativas de produção
para os associados e a discussão e promoção de agroindústrias
de pequeno e médio porte. Fruto deste planejamento é o debate para processar o leite produzido nas propriedades dos associados de Seara e Itá. Neste final de ano um grupo de associados estava em negociação para adquirir um laticínio, porém
a estrutura estava muito deteriorada e o grupo definiu que o
projeto segue adiante. Estamos debatendo também caminhos
para a suinocultura independente que está com muitos problemas e que sem um caminho coletivo tende a desaparecer.
Em 2009, foi reeleito o Sr. Gilso Giombelli para a Presidência, o vice Valdir Magri, como Secretário Egon Hartmann
e como conselheiros: Dirceu Moscon, Laércio Bollis, Deomira
Tedesco, Josmar Zandoná, Pedro Mior e Adair Jachi.
Durante todos estes anos, a CREDISEARA sempre manteve relações com os Movimentos Sociais, Movimento Sindical, FETRAF-SUL-CUT, Igreja Católica e Evangélica. ONGs,
como a APACO, CEPAGRO, com os poderes públicos municipais, estadual e o governo federal, sem se submeter, blindando-se para que a ação político-partidária ou institucional
dos parceiros não tivesse muita influência interna, garantindo
parcerias com autonomia.
Em todos estes anos buscamos permanentemente recursos para investimento e custeio pecuário em atividades
tradicionais, como a suinocultura com parcerias, crechários
e produção de leitões de forma integrada, semi-integrada e independente, como a produção de frangos de forma integrada.
Também investimento e custeio pecuário na produção de leite
financiando desde vacas, estábulos, cercados, pastagens, ensiladeiras, ordenhadeiras, refrigeradores, tanques de expansão,
caminhões para transporte, serviços de inseminação artificial,
produtos homeopáticos. Investimento e custeio de lavoura
para a produção de cereais, como milho, soja, trigo e feijão.
Financiamento de insumos convencionais e ecológicos, tra284
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tores, colheitadeiras, caminhões, equipamentos para plantio,
manejo e colheita, armazenagem e secagem. Estamos financiando dois projetos de uso de energia solar para a secagem de
grãos na propriedade.
Buscamos incentivar a produção de hortifrutigranjeiros
em geral, e também a implantação de reflorestamento com
madeiras exóticas para o mercado: pinus e eucalipto.
Buscamos o maior apoio possível e incentivo a agregação
de valor e a industrialização das matérias primas produzidas
nas propriedades. Financiamos panificadoras e confeitarias,
lacticínios, indústrias de embutidos, abatedouro de frango,
moinhos coloniais, metalúrgicas, serrarias, marcenarias, artesanato, parreirais, míni indústrias de vinho, cachaça e graspa, indústrias de açúcar mascavo, conservas, doces e picles,
entreposto de mel e ovos, viveiros florestais, área de lazer e
camping, pequenos mercados e mercearias, construtores, carpinteiros, pedreiros, eletricistas, salas de corte e costura.
Buscando a melhoria da qualidade térmica, acústica e
durabilidade e a redução dos custos de construção. Estamos
divulgando, incentivando, apoiando e implementando projetos de Bioconstrução com diversas experiências efetivadas e a
efetivar: Gilso Giombelli uma casa de sementes construída em
2003 e uma garagem e depósito de lenha em construção; Ademar Weirich uma casa do PSH construída entre 2008 e 2009
(onde, com a parceria da CRESOL-CENTRAL SC/RS, foram
realizadas oficinas de capacitação para construtores, diretores
e técnicos); Odanir Montag uma casa do PSH em construção
e um estábulo para o gado de leite; Altair Gross uma casa PSH
em construção e Luis Steffens uma casa do PSH para iniciar
nos próximos dias. Também várias cisternas de ferro-cimento
nas propriedades de Aquelino Deitos, Ademir Vani e Lindomar Cosmann.
Apoiamos a produção agroecológica articulada na rede
ECOVIDA. Financiamos uma composteira para dejetos suínos que já está construída. Temos financiado uma empresa de
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reciclagem de lixo, salas de corte e costura, algumas agropecuárias de sócios agricultores que também organizaram empresas, empresas de transporte de alunos e passageiros, empresas
de transporte de suínos, frangos e leite, uma casa de carnes,
um projeto de produção de leite em confinamento, engorda
de animais confinados, restaurantes típicos, barcos de pesca e
equipamentos, poços artesianos, açudes, cisternas, depósitos e
barragens para armazenagem de água, etc. Estamos debatendo um projeto para a fabricação de óleo vegetal para biodiesel.
Apoiamos festas que estimulam as atividades dos agricultores como a festa da melancia na comunidade de Encruzilhada Santa Cruz, festa do vinho na comunidade de Linha
Bonita, almoço de carne de búfalo na comunidade de São Roque II, jantar dos produtos sabor colonial na comunidade de
Linha São Paulo entre outras. Apoiamos as festas religiosas
das comunidades, inclusive a maior romaria do município de
Seara, com troco, papel e a organização do caixa.
Não basta financiar, é preciso organizar. Frutos da organização das atividades financiadas, com o nosso apoio, foram constituídas a Cooperativa de Produção Agroindustrial
Familiar de Seara (COOPAFAS), a Cooperativa de Produção
Agroindustrial Familiar do Vale do Uvá (COPERVALE), a
Cooperativa dos Produtores de Leite de Xavantina e região
(COPLAX), a Cooperativa de Produção e Agroindústrias de
Seara (COPASE), a Cooperativa dos Produtores de Leite de
Paial (COOPERPAIAL) e de inúmeras associações de Agricultores.
Somos apoiadores da COOPAFAS, hoje formada por 60
sócios, 14 agroindústrias associativas, no município de Seara,
que utilizam a marca “SABOR COLONIAL” com mais de 80
produtos diferentes e mantém mais de 100 ocupações remuneradas; da COPERVALE com seis (06) agroindústrias, no
município de Itá, que utilizam a marca “SABOR COLONIAL”,
mantendo 15 ocupações remuneradas; da COPASE, formada
por 20 AGROINDUSTRIAS individuais que utilizam a marca
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“SABOR DA MESA” com mais de 50 itens e com 40 ocupações
remuneradas; a COPERPAIAL com setenta associados e que
organiza a coleta de leite, no município de Paial e participa da
ASCOOPER. A COPLAX hoje atua em parceria com a CRESOL-XAVANTINA.
Temos mais de 10% dos associados que tem agregação
de valor e agroindústrias de pequeno porte em suas propriedades, mostrando que não é preciso ser grande para estar no
mercado, porém é preciso estar organizado em rede. Quem
dera todos pudessem estar agregando valor à produção, porém muitos preferem seguir individualmente produzindo matéria prima barata para outros setores fazerem a parte mais
rentável do negócio agrícola. “Sozinhos vamos mais rápido,
porém juntos vamos mais longe”.
Temos mantido parcerias com o SINTRAF de Seara e
região, com o SINTRAF de Chapecó, com o Movimento de
Mulheres Camponesas (MMC) com a Associação de Mulheres Agricultoras de Seara (AMAS) e apoiamos fortemente a
Casa Colonial de Seara, mantida e organizada pela COOPAFAS, COOPASE E AMAS.
A nossa cooperativa surgiu da crítica forte ao cooperativismo tradicional como as cooperativas grandes coordenadas por gerentes que ao longo do tempo assumiam a função
de direção. A democracia falsa que permitia diretores eternos
e sem o compromisso de preparar sucessores, o nepotismo
existente em muitas cooperativas que os parentes até segundo grau (filhos, pais, cunhados, primos, sobrinhos, etc.) eram
funcionários de muitas cooperativas, o tráfico de influência
em que os mais chegados politicamente recebiam muitos programas de maneira privilegiada, a mistura entre os negócios
particulares e coletivos dos dirigentes, o enriquecimento rápido dos diretores, as cooperativas de estrutura pesada e sem estratégia, cujo principal objetivo era garantir os empregos dos
dirigentes e dos funcionários, o crescimento da estrutura sem
se preocupar com crescimento dos associados, os donos. Estas
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cooperativas viraram um fim em si mesmas e não um meio
para o crescimento dos associados. “Não é a cooperativa que
tem associados, são os associados que tem uma cooperativa”.
Sempre debatemos a partir dos Princípios Cooperativistas: 1 - Adesão livre e voluntária; 2 - Gestão democrática pelos
sócios; 3 - Participação econômica dos sócios; 4 - Autonomia e
independência; 5 - Educação, formação e informação; 6 - Cooperação entre as cooperativas; 7 - Interesse pela comunidade;
dos Princípios do Sistema Cresol: Articulação com os movimentos populares; Gestão dos agricultores/as; Transparência;
Solidariedade e Cooperação; Sustentabilidade Institucional;
Descentralização; Democracia e Honestidade e da Missão do
Sistema CRESOL: “Fortalecer e estimular a interação solidária entre Cooperativas e Agricultores/as Familiares através do
crédito e da apropriação do conhecimento visando o desenvolvimento local sustentável”.
O debate a partir de princípios é para impedir que visões
pessoais ou individuais tomem conta da organização. Como
dizia o Sr. Valdemiro KREUSCH: “Não são as instituições que
tem princípios e missões, são as pessoas das instituições que
devem ter princípios e missões para guiar a sua conduta na
busca permanente dos objetivos da organização.”
Também nos textos de planejamento em que se afirma
a Identidade do Sistema Cresol Central serve de base para os
nossos debates: “O Sistema Cresol Central é um SISTEMA
COOPERATIVO de POUPANÇA e CRÉDITO, da AGRICULTURA FAMILIAR, com PRINCÍPIOS éticos e doutrinários
claros, com destaque para a SOLIDARIEDADE nas relações
pessoais, sociais, econômicas e institucionais, defendendo a
construção de um PROJETO DE DESENVOLVIMENTO sustentável e solidário, que se sustente na AGRICULTURA FAMILIAR e no DESENVOLVIMENTO LOCAL.
É um SISTEMA COOPERATIVO, na visão de um novo
cooperativismo, com uma postura de crítica ao sistema financeiro e tradicional do crédito rural, que articula um conjunto
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de Cooperativas de Crédito formado pelas Cooperativas Singulares (Cresol), pelas Cooperativas de Serviços (Bases Regionais) e pela Cooperativa Central (Central de Crédito). É
um sistema que se organiza horizontalmente, promovendo a
interpelação entre as cooperativas, especialmente através das
Bases Regionais e dos Fóruns Estaduais, e também verticalmente, tendo a Central um papel fundamental de coordenação política, articulação e garantia da unidade.
De CRÉDITO e POUPANÇA: É uma organização econômica, com a finalidade de potencializar o acesso ao crédito, de articular a poupança dos agricultores e agricultoras
familiares, incluindo-os no sistema financeiro, através de um
conjunto de serviços, com os objetivos de ampliar a cidadania, possibilitar melhores condições de vida às famílias, potencializar avanços na organização da produção adequada à
realidade da agricultura familiar e de um desenvolvimento
sustentável, promovendo a agricultura familiar como efetiva
protagonista do desenvolvimento local. No entanto, apesar
de sua ação estar centrada nos aspectos financeiros e econômicos, mas por adotar uma concepção de desenvolvimento
com base na sustentabilidade, na solidariedade e na inclusão
social, possui um caráter que vai muito além do financeiro e
do econômico. O Sistema Cresol Central tem consciência de
que a viabilidade e valorização da Agricultura Familiar dependem de um conjunto articulado de aspectos e que o cooperativismo de crédito atua em relação a apenas um deles, que é o
acesso ao crédito e a organização poupança. A organização da
produção, os processos de pesquisa e acompanhamento técnico, as dinâmicas de agregação de valor, a comercialização, a
ampliação a acesso ao conjunto de políticas públicas são ações
promovidas por outros atores sociais, como o cooperativismo
de produção e comercialização, o sindicalismo, as ONGs e um
conjunto diversificado de redes.”
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Apontamentos e desafios...
Inserida numa realidade agrícola bastante excludente a
CREDISEARA sempre se preocupou com a permanência das
famílias na agricultura através das atividades já existentes e
no estímulo a organização de várias formas associativas, para
barganhar no mercado, incentivo a projetos de agroindustrialização e comercialização direta, incentivo a produção agroecológica de cereais e hortifrutigranjeiros, incentivo a projetos
auto-sustentáveis, incentivo as atividades convencionais já
existentes e a busca de alternativas de produção.
Buscamos, através do crédito e da formação, informação
e organização, fortalecer as atividades dos agricultores e buscar alternativas para os agricultores excluídos das atividades
integradas.
Buscamos através das linhas de crédito com recursos
próprios e do PRONAF em parceria com o Banco do Brasil, BNDES e BRDE financiar a suinocultura, a avicultura, a
produção de leite, horticultura, fruticultura, a agroindustrialização, a comercialização, atividades de lazer e outras que os
associados demandarem. A parceria com o Banco do Brasil
existe desde 1995, BRDE desde 1996 e BNDES desde 2000.
A CREDISEARA tem formado o quadro social, passando
o máximo de informações que interessam a agricultura, desde o financiamento, a produção, comercialização, agroindustrialização, mercado, benefícios previdenciários, organização
sindical e comunitária, associativismo, legislação, agroecologia, certificação, produção de sementes, formação (TERRA
SOLIDÁRIA e outros), gestão e puxando debates na questão
de gênero e geração, como questões estratégicas para a continuidade das famílias dos agricultores familiares.
A CREDISEARA parte do princípio da auto-gestão e
assim busca melhorar o custo do dinheiro (reduzir) para o
associado, conjugado com a manutenção da estrutura de fun290
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cionamento. Foi pioneira no financiamento de agroindústrias
na região Oeste, em parceria com a APACO, e também no
financiamento de atividades agroecológicas no município de
Seara, ainda em 1996.
Os desafios da CRESOL-CREDISEARA são manter os
princípios de solidariedade, a articulação em rede, da descentralização, da interação entre sócios e cooperativas, garantir o
debate do desenvolvimento sustentável, da emancipação dos
agricultores familiares, da luta política articulada entre os atores do mesmo campo.
A CRESOL-CREDISEARA quer continuar promovendo
e protagonizando uma forma de organização financeira que
age e pensa a partir do social, político, ambiental e econômico,
para o desenvolvimento real da agricultura familiar.
Hoje a grande questão de reflexão é se a partir da organização dos recursos e do crédito estamos emancipando ou estimulando a dependência dos agricultores, estamos buscando a
permanência com dignidade no meio rural ou estamos sendo
cúmplices do êxodo rural. Não fazemos nada sozinhos, porém
nos cumpre fazer a nossa parte.
Partimos da seguinte constatação: “Numa empresa capitalista a função dos funcionários, diretores e assessores é fazer
crescer os donos (acionistas) e para isso se estipulam metas
econômicas e sociais que se buscam a qualquer custo.” Por sua
vez, o grande desafio da equipe e direção da CRESOL-CREDISEARA é fazer crescer todos os donos (sócios) e a cooperativa
de crédito vai crescer automaticamente, não só no econômico,
mas também no social, no político, no cultural e ambiental.
Os diretores, assessores e funcionários gastam muita
energia para manter a estrutura funcionando, ou seus empregos e funções e os “Associados-donos” tem que manter a estrutura a qualquer custo. Podemos correr o risco de confirmar
que o capitalismo é mais eficiente que o cooperativismo, pois
o mesmo consegue melhorar a vida dos donos ou proprietários enquanto que o cooperativismo melhora a vida das dire291
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ções e funcionários e na maioria das vezes esquece os seus donos, ou deixa-os a mercê do mercado, esperando que contem
com sorte para trazerem os seus recursos financeiros. Quando
se perderem alguns simplesmente se busca outros, sempre os
mais viáveis.
As cooperativas de crédito rural só serão viáveis se os
seus associados forem viáveis, inclusive os que atualmente estão inviáveis ou se migrarem para sócios urbanos (livre adesão
ou categoria específica) pela falta de visão das direções e equipes das possibilidades de desenvolvimento local sustentável.
O problema agrícola não é econômico, é cultural. Portanto,
urge o desafio de financiar a mudança cultural da agricultura,
a começar pela cultura financeira. Nunca a agricultura produziu tanto e recebeu tão pouco.
Se não assumirmos na prática, porque na teoria já está
definido, o “Desenvolvimento dos Associados” como visão estratégica, podemos apenas adiar o problema por alguns meses
ou anos, pois se as atividades dos nossos associados não forem
mais rentáveis, teremos que ampliar cada vez mais o número
de associados rurais e buscando também urbanos com muito
movimento econômico (depósito a vista) e pouca rentabilidade (depósito a prazo), necessitando cada vez mais de empréstimos (recursos próprios ou subsidiados) que se transforma
em extremas necessidades de prorrogações e renegociações e
mesmo que gerem receitas não dão conta da crescente necessidade de provisões, que vão corroendo os resultados e nos
colocando tudo e todos, em um círculo vicioso.
Como desenvolver os associados? Esta é a pergunta fundamental. Apresentamos algumas maneiras:
• promover a poupança de pequenos valores mensais
partindo de uma visão de seguro ou reserva de longo
prazo para todos os associados;
• discutir e apresentar caminhos de desenvolvimento a
partir dos potenciais humanos, tecnológicos, culturais
e ecológicos já existentes na propriedade, comunidades, municípios e região;
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• promover e recuperar a produção de alimentos básicos, produtos de higiene e limpeza, equipamentos e insumos na propriedade independente da atividade dos
associados. (deixar de gastar pode ser mais rentável
que muito produzir);
• promover a produção diversificada com atividades
que gerem sobras reais (viabilidade efetiva e não somente aumento da renda bruta, do faturamento, do
movimento em conta corrente). Muitos projetos técnicos não trazem os resultados previstos para os agricultores. Precisamos melhorar a elaboração e a análise
de projetos técnicos, acrescentando, aperfeiçoando,
retirando ou reorientando os quesitos mínimos. Por
exemplo, em nenhum projeto técnico é considerada a
depreciação das máquinas, equipamentos e animais;
• promover e estimular a organização da produção, industrialização e comercialização através de cooperativas afins e em redes;
• divulgar atividades possíveis de serem desenvolvidas
na região com o devido acompanhamento técnico
(ATER próprio ou parcerias);
• aplicar instrumentos de gestão das propriedades para
averiguar a renda bruta e a renda líquida, como cadernos ou softwares de gestão (PRONAF MAIS ALIMENTOS) com todos os dados econômicos (contabilidade) e não econômicos (auto-produção, mão de obra
própria, elementos naturais (água, pedras, madeiras,
terra, animais para consumo, vegetais para consumo,
plantas medicinais, etc.);
• capacitação, orientação, transferência de conhecimento e formação na área política, organizativa, científica,
econômica, social, ambiental e cultural;
• intercâmbios para conhecer organizações econômicas,
sociais, ambientais e culturais, novas atividades e novas formas de fazer as atividades já existentes;
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• buscar fundos (subsídio com contrapartida dos associados e associações) para apoiar a implantação de
novas atividades e novas formas de fazer as mesmas
atividades;
• estimular a organização de atividades e serviços não
agrícolas no meio rural (turismo, lazer, transporte,
terapias e medicina natural, artesanato, metalurgia,
mecânica, eletro-eletrônica, informática, educação,
formação, etc;
• reorganizar as atividades comunitárias (esporte, lazer,
religião, educação, comemorações, etc.)
Desenvolvimento não é igual a crescimento econômico.
O crescimento econômico é apenas uma parte do desenvolvimento. Desenvolver significa abrir o que está fechado, envolvido. O desenvolvimento só acontece se existirem pessoas
que permanecem nos locais onde se quer desenvolver. Menos
gente, menos desenvolvimento.
Os desafios da CRESOL-CREDISEARA, para o futuro,
são os seguintes:
1- Discutir parceria de fato e com visão de longo prazo
com as entidades da região (FETRAF-SUL e os seus Sindicatos, Ascooper e suas Cooperativas de leite, Ucaf e suas Cooperativas de Agroindústrias, Apaco, Capa-Erechim, Rede
Ecovida, Universidades, Governos Locais e outras entidades);
2- Discutir mecanismos em que os dirigentes da cooperativa
possam continuar trabalhando na agricultura enquanto estão
nos seus mandatos; 3- Sistematizar e escrever a história da cooperativa; 4- Fazer um Planejamento Estratégico com visão
de longo prazo (pelo menos 10 anos); 5- Debater, afirmar e
construir uma estratégia de Desenvolvimento Sustentável
para os sócios da Cooperativa de Crédito antes que eles diminuam drasticamente com a saída das gerações mais novas, da
maioria das propriedades rurais da região; 6- Continuar construindo a cultura cooperativista entre os sócios, dirigentes e
colaboradores; 7- Debater, estimular, definir e financiar outros
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sistemas de cooperativismo necessários ao desenvolvimento
da agricultura familiar da região; 8- Promover a produção
agroecológica, visando a preservação e proteção ambiental,
entre os sócios, antes que sejam inviabilizadas pelos agroquímicos, transgênicos e dejetos, muitas das atividades aqui existentes e por nós financiadas; 9- Manter dirigentes, técnicos e
agricultores familiares pluriativos e multifuncionais; 10- Escrever materiais técnicos, em conjunto com as parcerias, para
os sócios da Cooperativa; 11- Apresentar, promover e discutir
com o meio acadêmico a nossa visão de cooperativismo de
crédito já sistematizada e estudada, na contramão do modelo
convencional.
Uma afirmação é preciso fazer: é trabalhoso ser diferente
e criativo, pois é mais cômodo copiar seguindo os passos de
quem nós não queríamos ser.
Estamos com quinze anos de experiência acumulada,
mas sabemos que temos muito que aprender, para cumprir
o verdadeiro papel do cooperativismo que é fazer crescer os
associados, pois muitas vezes a preocupação maior passa a ser
manter a estrutura operacional e não o dono da estrutura: o
agricultor familiar. Sabemos que a agricultura onde atuamos é
diferente pelo nosso trabalho e, às vezes não temos consciência da importância e da força que temos.
O tempo é dono da história e baseados nos princípios
cooperativistas, tentamos com os nossos limites e potenciais
desenvolver os agricultores familiares de Seara, Itá, Arvoredo,
Ipumirim, Xavantina, Xaxim, Arabutã e Paial que acreditam
no cooperativismo que nós criamos aqui. No cooperativismo
é preciso crer para ver.
“Muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da Terra”. (Provérbio
Africano)
Apresentamos, a seguir, um quadro mostrando a evolução do número de associados e do capital social, ao longo de
nossa existência como cooperativa de crédito – CREDISEARA.
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Apresentamos, a seguir, um quadro mostrando a evolução do número de associados e
do capital social, ao longo de nossa existência como cooperativa de crédito –
CREDISEARA.
Evolução
dodo
quadro
de associados
e do capital
Evolução
quadro
de associados
e dosocial
capital social
Ano
25/04/94
04/01/95
05/01/95
31/12/95
31/12/96
31/12/97
31/12/98
31/12/99
31/12/00
31/12/01
31/12/2002*
31/12/03
31/12/04
31/12/2005**
31/12/06
31/12/07
31/12/08
31/12/09

Numero de associados
23
23
189
450
557
613
662
786
837
965
889
1063
1195
1312
1058
1291
1508
1820

Capital social (R$)
30,90
34,74
1.602,08
27.713,57
58.766,79
82.093,60
99.874,43
132.982,02
153.839,75
221.756,83
350.000,00
613.756,74
860.125,47
1.156.732,29
1.068.239,64
1.532.475,92
1.791.214,53
2.950.000,00
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OS DOIS LADOS DO COOPERATIVISMO:
naLADOS
gestão e superação
desse desafio
OS crise
DOIS
DO COOPERATIVISMO:

CRISE NA GESTÃO E SUPERAÇÃO DESSE DESAFIO
Cresol Quilombo
Conselho de Administração

Conselho de Administração - Cresol Quilombo

No início dos anos 1990, o Centro de Estudos e Promoção
Agricultura
de Grupo
(CEPAGRO)
e a Associação
No início dos da
anos
1990, o Centro
de Estudos
e Promoção
da Agricultura de Grupo
dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense (APACO),
(CEPAGRO) e a Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense (APACO),
percebendo as dificuldades de acesso ao crédito rural entre os
percebendo as agricultores
dificuldades familiares,
de acesso ao
crédito rural
entre os agricultores
familiares, discutiram
discutiram
alternativas
que pudessem
reverter
os
efeitos
de
tal
problemática.
Um
grande
número
alternativas que pudessem reverter os efeitos de tal problemática. Um grande número de
de agricultores que formavam o público alvo dessas ONG´s
agricultores que
formavam
o públicodoalvo
dessas
marginalizado
do sistema de
estava
marginalizado
sistema
de ONG´s
crédito estava
tradicional,
constituído
pelos bancos
cooperativas
de créditode
rural
tra- rural tradicionais.
crédito tradicional,
constituído
pelose pelas
bancos
e pelas cooperativas
crédito
dicionais.
Um
dado
da
época
indica
que
o
Banco
do
Brasil
Um dado da época indica que o Banco do Brasil fazia por ano, em média, 70 contratos de Crédito
Rural entre os municípios de Quilombo, Formosa do Sul, Santiago do Sul e Irati, sendo que
somente no município gestor havia mais de 1.500 propriedades rurais.
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fazia por ano, em média, 70 contratos de Crédito Rural entre
os municípios de Quilombo, Formosa do Sul, Santiago do Sul
e Irati, sendo que somente no município gestor havia mais de
1.500 propriedades rurais.
Com essa premissa, em 03 de junho de 1993, foi constituída a Cooperativa de Crédito Rural de Quilombo, a CREDIQUILOMBO, filiada a Cocecrer, Sistema de Crédito Cooperativo. Em 1998, a CREDIQUILOMBO saiu da Cocecrer
e filiou-se ao Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com
Interação Solidária (CRESOL), do qual faz parte até hoje,
passando a se chamar Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Quilombo – Cresol Quilombo. Situada
na Avenida Coronel Ernesto Bertaso, nº 954, centro do município de Quilombo, Santa Catarina, e atualmente contando
com um quadro de 1026 associados, a cooperativa, em sua
área de abrangência, atua ainda nos municípios de Quilombo,
Formosa do Sul, Irati, Jardinópolis, União do Oeste, Coronel
Freitas, São Domingos e Sul Brasil.
A Cresol Quilombo tem por objetivo propiciar, por meio
da mutualidade, assistência financeira aos associados em suas
atividades específicas, com a finalidade de fomentar a produtividade rural, bem como a sua circulação e industrialização.
E também a formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo e o associativismo, através
da ajuda mútua, da economia sistemática e do uso adequado
do crédito.
Apesar de hoje a Cresol Quilombo possuir estabilidade
e credibilidade tanto em seu quadro social como nos municípios da área de abrangência, nem sempre foi assim. Em meados de 1995, a cooperativa começou a apresentar dificuldades,
em diversos aspectos. Um dos fatores evidentes na época foi
a denúncia que seu comando não era exercido pelo de Conselho de Administração, que por estatuto deveria se reunir ao
menos uma vez por mês, e sim por um administrador externo contratado que tinha liberdade para tomar decisões em
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relação a todos os aspectos administrativos e financeiros da
cooperativa. Porém, como esse administrador vinha do sistema bancário tradicional, não possuía a menor experiência em
relação à agricultura familiar e seus desafios. Por tal motivo, as
liberações de recursos eram direcionadas principalmente para
o comércio local e muito pouco para os agricultores familiares, de fato, o que acarretou em uma concentração da carteira de recursos da cooperativa longe do campo e fez com que
algumas operações não possuíssem as garantias necessárias
para sua liberação.
O Conselho de Administração daquele mandato, constituído por agricultores familiares que não possuíam a experiência necessária para administrar uma instituição financeira,
e que também não tinham a clareza da responsabilidade de
suas ações, depositou total confiança no trabalho do gerente
contratado, o mesmo ocorreu com o Conselho Fiscal.
No início de 1996, com a eleição para o novo Conselho
de Administração da Cresol Quilombo, percebeu-se que os
atos do “gerente” tinham acarretado altos riscos para a gestão da cooperativa, e por isso haveria a imediata mudança do
perfil administrativo da instituição. Com essa experiência, o
Conselho de Administração percebeu a importância de exercer sua responsabilidade atuando no dia a dia da cooperativa,
verificando uma a uma as operações que haviam sido liberadas e os processos para a liberação dos próximos recursos.
Porém, como muitos dos créditos liberados anteriormente não foram pagos pelos tomadores, as provisões da carteira acarretaram numa perda em torno de duzentos mil reais
para rateio na Assembleia de 1997. Desse montante, que seria
rateado entre os 700 associados da época, mas que apenas 450
tinham direito por efetivamente terem honrado com suas responsabilidades nas perdas, o total de R$ 110.000,00 foi liberado, ficando o restante para ser renegociado nas contas dos
associados que causaram a perda. No entanto, como a maioria desses contratos não possuía as garantias necessárias para
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uma eventual amortização, configurou-se o rombo financeiro.
O impacto causado por esse fato gerou a evasão de diversos
associados e também de seus recursos financeiros, depositados na cooperativa.
Apesar disso, nos anos seguintes, de 1997 a 2001, a cooperativa apresentou pequenas sobras no final dos exercícios. É
importante relatar que até 1998 a contabilidade era efetuada
na própria cooperativa por um profissional contratado, e que
o sistema de informática, por conta de uma resistência local,
não havia ainda sido substituído pelo sistema da Central Baser, o que ocorreu somente em 2002.
Na Assembleia Geral Ordinária, em 2002, houve a eleição para o Conselho de Administração, mas no segundo semestre do mesmo ano a Central Cresol Baser decretou que a
gestão da cooperativa fosse acompanhada de perto, para se
identificar problemas contábeis.
Nesse mesmo exercício é constatada uma perda, em torno de R$ 25.000,00, e, após a Assembleia Geral Ordinária,
quatro membros do Conselho de Administração renunciam
ao cargo. No dia 21 de maio de 2003 é feita uma Assembleia
Geral Extraordinária para recompor o Conselho de Administração.

No dia 30 de junho seguinte, portanto ainda em 2003, a
perda
chega
ao montante
R$ 644.000,00.
Dian- chega ao
No dia 30 deacumulada
junho seguinte,
portanto
ainda emde2003,
a perda acumulada
montante de R$ 644.000,00. Diante do fato, é convocada uma nova Assembleia Extraordinária
para o mês de
setembro, com o intuito de chamar capital dos associados, o valor conseguido pelo
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Conselho de Administração chega a R$ 118.000,00. A Central Baser assume o repasse de R$
238.000,00, outra parte do valor é recuperada por meio de cobranças e o restante, algo em torno
de R$ 140.000,00, é renegociada.
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te do fato, é convocada uma nova Assembleia Extraordinária
para o mês de setembro, com o intuito de chamar capital dos
associados, o valor conseguido pelo Conselho de Administração chega a R$ 118.000,00. A Central Baser assume o repasse
de R$ 238.000,00, outra parte do valor é recuperada por meio
de cobranças e o restante, algo em torno de R$ 140.000,00, é
renegociada.
É importante ressaltar que o Conselho de Administração
teve apenas 20 dias para explicar e levantar junto aos associados o valor dos 118 mil que os sócios deveriam repor do
capital social absorvido pelo prejuízo acumulado.
Foi um trabalho doloroso e traumatizante, pois tínhamos, na época, 815 associados e destes, apenas 180 aceitaram e entenderam
a necessidade de repor seu capital social para que a vida da cooperativa continuasse seu curso – dos demais, além de não termos
a devida compreensão e a reposição dos valores, ouvimos xingamentos, palavrões, acusações que ficarão para sempre na lembrança (Miguel Antônio Steffens, atual Presidente e ex-secretário,
entre os anos de 2003 e 2005).

O ano de 2003 está marcado na história da Cresol Quilombo, tempo de enfrentar problemas e superar desafios –
renúncia de conselheiros de administração, identificação de
problemas contábeis, contratos sem garantias, evasão de 80%
do quadro social da cooperativa, substituição de 100% do
quadro de funcionários e, por fim, um novo rateio de perdas.
Também 2004 foi um ano importante, pois, a partir de
todas as experiências negativas, houve um grande aprendizado. Ocorreu o comprometimento de todos os membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal com a gestão da cooperativa, iniciou-se o acompanhamento permanente da carteira,
um trabalho de base junto ao quadro social para restaurar a
credibilidade da Cresol Quilombo. Frisando que os membros
dos atuais Conselhos, e os colaboradores são agricultores e filhos de agricultores familiares, com residências e proprieda301
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des fixas no município de Quilombo há muitos anos, o que
contribui para a confiabilidade em suas ações frente à cooperativa, tendo em vista que estão próximos do quadro social e
são pessoas envolvidas nos movimentos sociais e atividades
promovidas pelo município e comunidades.
Outro grande aprendizado e que continua até hoje são
as ações de cobrança, pois hoje elas são feitas imediatamente
após o vencimento e com uma metodologia diferenciada que
envolve sempre os sete membros do Conselho de Administração e os colaboradores, quando é necessário, fazendo visitas
ou buscando bens para a quitação de dívidas, isso possibilita
que o percentual de vencidos sobre a carteira não ultrapasse
os 2% do capital social.
A Cresol Quilombo também é referência sobre o cumprimento das normas tanto do Sistema Financeiro quanto das
editadas pela Cresol Central SC/RS, pois tem a consciência
da importância de segui-las e das conseqüências, quando elas
deixam de ser seguidas.
O Conselho Fiscal é atuante não apenas no que diz respeito as suas responsabilidades imediatas, efetuando assídua
e minuciosamente a análise dos documentos da cooperativa e
das ações do Conselho de Administração, mas também participando de todas as atividades de formação promovidas para
Cresol Central – é ele quem aplica os conhecimentos em suas
verificações mensais.
Um acontecimento de grande relevância para a Cooperativa e para o Sistema Cresol Central, e que prova a restauração da Credibilidade junto ao quadro social e à comunidade
local, é a participação dos associados nas Assembleias Gerais
que, a partir de 2006, chega a tingir algo em torno de 70% do
total de sócios por reunião.
Sem dúvida nenhuma, a Cresol Quilombo é hoje um
bom exemplo a ser seguido no que diz respeito à superação
de desafios, mas também é exemplo de experiência acerca de
quais ações prejudicam e podem pôr em risco a vida de uma
cooperativa.
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O cooperativismo de crédito solidário oferece muitos caminhos para viabilizar a vida dos agricultores e agricultoras
familiares, e só depende de uma gestão transparente, eficiente
O cooperativismo de crédito solidário oferece muitos caminhos para viabilizar a vida dos
e eficaz
e da observação da missão e princípios do Sistema
agricultores e agricultoras familiares, e só depende de uma gestão transparente, eficiente e eficaz
Cresol
Central
para que dê frutos duradouros.
e da observação da missão e princípios do Sistema Cresol Central para que dê frutos duradouros.
Evolução do Quadro Social
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-300.000,00
Sobras / Perdas

Fonte dos dados:
Entrevista com Sr. Miguel Antônio Steffens, Presidente
da Cresol Quilombo, e Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias.
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A SUSTENTABILIDADE
DA CRESOL ERECHIM
Cresol Erechim
A Cresol Erechim produziu uma transformação muito
considerável no seu modo de atuar, a partir de meados de
2006. Fruto de atividades de planejamento, duas ações foram
determinantes para isso: uma aproximação direta com seus
associados, por meio de visitas selecionadas; e a mudança da
sede para um local com boa visibilidade.
Por meio dessas duas iniciativas, a instituição conseguiu
melhorar o seu posicionamento entre as cooperativas que integram o Sistema Cresol Central SC/RS, o que trouxe uma
condição de maior sustentabilidade às suas atividades.

Antecedentes
No início dos anos 1980, pressionado pela crise da dívida externa, o Sistema Nacional de Crédito rural apresentava
sinais claros de esgotamento, com a redução dos valores destinados ao financiamento da agricultura. Esse estado de incerteza do modelo de financiamento da agricultura brasileira
gerou uma crise do cooperativismo de produção nos estados
do Sul, que até então se constituía no principal canal de acesso
que os pequenos produtores dispunham para acessar o crédito
rural. As cooperativas de produção captavam recursos para
financiamento da produção e repassavam a seus associados,
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um mecanismo particularmente importante para os pequenos
produtores que nem sempre tinham acesso direto aos financiamentos.
A falência desse modelo de financiamento provocou
uma reação dos pequenos agricultores, reação esta que resultou em dois grandes movimentos.
Por um lado, algumas organizações não governamentais
ligadas à Misereor começaram a organizar fundos rotativos
para o financiamento das atividades dos agricultores. No início da década de 1990, várias das iniciativas envolvendo o
tema do crédito rural começaram a acontecer no sudoeste do
estado do Paraná, no oeste de Santa Catarina, chegando em
seguida ao norte do Rio Grande do Sul. Em junho de 1995 é
criada a primeira Cooperativa de Crédito Rural com Interação
Solidária, a Cresol Dois Vizinhos.
Por outro lado, a mobilização dos agricultores resultou
na criação do Programa Nacional para o Fortalecimento da
Agricultura Familiar, o PRONAF.
A partir da criação do Pronaf, o panorama do crédito
rural para a agricultura familiar começou a mudar. Em cidades como Erechim, o acesso aos recursos do Pronaf passava
pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) e pelo Banco
do Brasil.
O STR firmava um convênio operacional com o Banco
do Brasil, que ficava com a tarefa de organização dos agricultores e da preparação dos documentos e era remunerado por
isso. Na literatura sobre crédito rural, essa fase preparatória é
citada como “assepsia do crédito”.
O Pronaf, portanto, nasceu e se desenvolveu dentro dos
STRs e depois, conforme o caso, dentro de uma Cresol.
A criação do Pronaf, em 1996, impulsionou as Cresol
recém criadas, chamando a atenção de todos que estavam envolvidos com a questão do financiamento da agricultura familiar. Já em 1998, o resultado dessa mobilização chegou ao Rio
Grande do Sul, com a criação da Cresol Erechim.
A Cresol Erechim, fundada por 22 agricultores familiares em 1998, teve suas atividades iniciadas efetivamente ape306
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nas em 1999, ano em que foram repassados R$ 210.000,00 em
recursos do Pronaf Investimento. Criada dentro do Sindicato
dos Trabalhadores rurais de Erechim, a Cresol como foi instalada dentro das dependências do próprio STR da cidade, lá
permanecendo até 2008.
Portanto, a Cooperativa inicia suas atividades fortemente influenciada pelo ambiente político anteriormente descrito,
um clima de forte mobilização popular no campo que chegava
a resultar em bloqueio de estradas e de agências do Banco do
Brasil, e que tinha a cidade de Erechim como um dos centros
irradiadores.
Podemos dizer que Cresol Erechim surgiu “pela mão”
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, tendo
como principal missão organizar e melhorar o acesso do crédito rural aos agricultores familiares, particularmente os recursos da linha recém criada, o Pronaf.

Os números da Cresol Erechim
Os números
da Cresol Erechim

Evolução Cresol
Erechim

Quadro Social

Patrimônio Líquido
Ajustado R$ 1,00

PLA por associado
R$1,00

1999

142

11.569.00

81.47

2000

620

93.693.00

151.12

2001

738

199.584.00

270.44

2002

887

359.140.00

404.89

2003

1.107

559.887.00

505.77

2004

1.274

781.616.00

613.51

2005

1.472

936.670.00

636.32

2006

1.714

1.426.120.00

832.04

2007

1.984

1.890.657.00

952.95

2008

2.365

2.738.527.00

1.157.94

2009

2.913

3.833.653.00

1.316.05

É importante ressaltar que tanto a sua origem sindical como as condições
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econômicas do país tiveram forte influência no desenvolvimento de todas as Cresol, e
não seria diferente com a Cresol Erechim. Particularmente, dois fatores relacionados ao
ambiente econômico foram determinantes para o desenvolvimento das Cresol:
1 - A execução do Pronaf cresceu ano a ano no país, não apenas no Rio Grande
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É importante ressaltar que tanto a sua origem sindical
como as condições econômicas do país tiveram forte influência no desenvolvimento de todas as Cresol, e não seria diferente com a Cresol Erechim. Particularmente, dois fatores relacionados ao ambiente econômico foram determinantes para
o desenvolvimento das Cresol:
1 - A execução do Pronaf cresceu ano a ano no país, não
apenas no Rio Grande do Sul, mas acima de tudo no município de Erechim. Em 1999 são realizados investimentos no
estado de aproximadamente R$ 450 milhões, na forma de financiamento do Pronaf. Em 2009, atingem o montante de R$
2.35 bilhões.
2 – As taxas de juros básicos praticadas na economia
brasileira, a Taxa Selic1, atingiram em 1999, primeiro ano
efetivo de funcionamento da Cresol Erechim, a média de 27,4
% ao ano. Já em 2009, a média foi de 9,8% ao ano.

O dilema
Março de 2006, com a saída de Antonio Palocci e a imediata entrada de Guido Mantega no Ministério da Fazenda, a
política econômica do Governo Lula inicia uma sensível alteração em sua trajetória.
E as condições objetivas que nortearam a vida das Cresol
também sofrem uma rápida mudança. A trajetória declinante
da taxas básicas de juros termina com uma suposta “zona de
conforto” na qual se encontrava a maioria das cooperativas de
crédito solidário existentes. Durante o ano de 1999, o valor
1 O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) é o depositário central dos
títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil e nessa
condição processa, relativamente a esses títulos, a emissão, o resgate, o pagamento dos juros e a custódia. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/ ?SPB SELIC>.
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médio para a taxa Selic foi de 27,39 % ao ano, para uma inflação efetiva de 8,94%, conforme relatórios do Banco Central
do Brasil.
Durante o primeiro mandato do Governo Lula, com Antônio Palocci à frente dos assuntos econômicos, a taxa Selic
sempre teve seus valores oscilando ao redor de 18 a 19 % ao
ano, enquanto a inflação real sempre oscilou entre 4 e 5 % ao
ano.
A Cresol podia, portanto, aplicar parte considerável do
seu patrimônio líquido em títulos do governo, negociados
com o Banco do Brasil, a taxas anuais de cerca de 19% ao ano,
e ver crescer seus recursos a taxas líquidas de cerca de 14% ao
ano.
Tomemos esse exemplo: a Cresol Erechim termina 2002
com R$ 360 mil de Patrimônio Líquido. No ano seguinte, a
Selic média foi de 23,5% ao ano e a inflação medida, 9,3%.
Tivesse ela aplicado R$ 200 mil de seu Patrimônio Líquido em
títulos do governo, no dia 1º de janeiro de 2003, teria cerca de
R$ 228 mil em 31 de dezembro do mesmo ano (o montante
aplicado multiplicado pela Selic subtraído pelo valor da inflação). Somando esse rendimento às taxas de spreads que os
bancos pagam pela realização das tarefas de intermediação financeira que as Cresol realizam tanto nos créditos de custeio,
realizados por meio do Banco do Brasil, como nos créditos de
investimentos, realizados pelo BNDES e pelo BRDE, formaremos a renda de uma Cresol.

A sustentabilidade de uma cooperativa de crédito rural e o
Pronaf
A sustentabilidade de qualquer instituição financeira não
estatal, que é o caso das Cresol,é dada pela capacidade que ela
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possui ou apresenta de sobreviver e crescer sem que tenha que
depender de subsídios ou de repasses de recursos públicos.
A Cresol Erechim, no momento em que foi criada, absorveu integralmente as funções relacionadas ao crédito que
antes da sua existência eram realizadas pelo STR do município, principalmente o repasse do Pronaf por meio de convênio
com o Banco do Brasil. E absorveu também a renda proveniente destas operações – na medida em que seu Patrimônio
Líquido cresce, boa parte dele é aplicado em títulos do governo, remunerados à Taxa Selic.
Seu desempenho dependia, portanto, quase exclusivamente do desempenho de dois instrumentos de políticas públicas, neste caso, do desempenho do Pronaf e da taxa básica
de juros, a Taxa Selic. Até o momento em que a Taxa Selic
iniciou sua trajetória declinante, quando boa parte das Cresol
viram suas receitas diminuírem rapidamente.
Já o Pronaf, é bom que se ressalte, mesmo sendo uma
linha de crédito decisiva para os agricultores familiares, pouco
remunera as cooperativas de crédito rural. O que efetivamente sustenta uma cooperativa de crédito rural são os diversos
serviços financeiros que ela pode realizar com sua carteira de
recursos próprios.
A carteira é formada por recursos oriundos de capitalização (cada novo associado entra com cotas de capital) que
surgem dos resultados positivos auferidos ao final de cada
exercício e, na medida do possível, pelos depósitos que os associados fazem.
Essa é a forma sustentável de conduzir as atividades de
uma cooperativa de crédito rural. E foi em busca desses recursos que a Cresol Erechim dirigiu seus esforços a partir de
2006.
A direção da Cresol partiu de uma constatação. Provavelmente por continuar dentro da sede do STR, a Cresol Ere310
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chim sofria de um problema comum às cooperativas do gênero: uma excessiva identificação com a atividade sindical e,
em decorrência disso, uma fraca identificação com a atividade
financeira. Dito de outra forma, bastava o associado comum
vir até a Cresol buscar o seu Pronaf – como sempre fez, desde
os tempos em que o sindicato organizava o acesso a essa linha
de crédito – e fazer suas aplicações em outra instituição financeira – numa instituição financeira que tinha mais aparência
de instituição financeira.
E como esse problema vinha dificultando a gestão da
Cresol Erechim, então, em 2006, a instituição resolveu realizar
duas atividades de planejamento para resolvê-lo.
A primeira delas, definir a mudança de sua sede. Como
já fora relatado, desde a fundação, a Cresol estava instalada
nas dependências do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Erechim, ou mais especificamente, nos fundos da sede do
STR. O associado ou qualquer um que precisasse acessar a
sede teria que passar por dentro do STR, atravessar a instalações do sindicato e somente então, ao subir uma pequena
escada, iria se deparar com a porta da Cresol. O que, com o
crescimento do quadro social, começava a ficar insustentável,
Um quadro agravado pela perda de rentabilidade causada pela
redução da Taxa Selic.
A outra atividade de planejamento, quando o grupo dirigente resolve organizar uma rotina de visitas aos seus associados, prioritariamente aos que possuíssem uma estrutura
econômica considerável (caminhão, pocilgas, aviários, pontos
de venda em feiras-livres, etc.) e que pouco ou nada movimentavam com a Cresol Erechim.
Iniciadas no transcorrer de 2006, as visitas também trouxeram resultados expressivos, como pode ser visto na tabela
abaixo, construída a partir de informações fornecidas pela
Base Alto Uruguai.
311
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Iniciadas no transcorrer de 2006, as visitas também trouxeram resultados
expressivos, como pode ser visto na tabela abaixo, construída a partir de informações
fornecidas pela Base Alto Uruguai.

Evolução
Cresol Erechim

Depósitos R$
1,00

Associados

Depósitos por
associado R$1,00

1999

129.585.00

142

912.57

2000

218.626.00

620

352.62

2001

351.006.00

738

475.62

2002

613.711.00

887

691.90

2003

960.272.00

1.107

867.45

2004

1.123.659.00

1.274

881.99

2005

1.776.101.00

1.472

1.206.59

2006

3.445.623.00

1.714

2.010.28

2007

5.187.072.00

1.984

2.614.45

2008

7.331.508.00

2.365

3.100.00

2009

9.717.571.36

2.913

3.335.93

É possível perceber que já em 2006 os depósitos tiveram
crescimento bem superior ao do número de associados. Enquanto o quadro social crescia aproximadamente 16% ao ano,
o volume de depósitos atingia índices de até 60% de aumento
no mesmo período. Desde então, o crescimento tem se mantido de forma continuada.

Considerações finais
A estratégia definida nas atividades de planejamento e
efetivada nos anos de 2006 em diante vem apresentando resultados surpreendentes. No ano inicial já houve um significativo aumento nos depósitos, com a troca da sede, realizada em
2008, a manutenção dos bons resultados é evidente.
Agora, com a nova sede situada em uma galeria comercial no centro da cidade de Erechim, tendo fácil acesso, como
convém a qualquer atividade econômica que lida com o público, a Cresol local promete alcançar novos patamares de crescimento.
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CRESOL SANTA ROSA DE LIMA:
sintonia com a vocação das
Encostas da Serra Geral para o
desenvolvimento sustentável
Wilson Schmidt
Sebastião Vandelinde*

Introdução
Este artigo procura recuperar e analisar a trajetória da
Cresol Santa Rosa de Lima (Cresol SRL), a cooperativa de crédito que nasceu em março de 1999, em plena comunhão com
um esforço para a reversão do processo – e das perspectivas
futuras – de esvaziamento econômico e social das Encostas da
Serra Geral catarinenses. Tal iniciativa já havia resultado, então, na criação da Associação dos Agricultores Ecológicos das
Encostas da Serra Geral (Agreco) e da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia (Acolhida). Constatavam-se, à
época, importantes dificuldades resultantes do distanciamento físico e político do sistema bancário e das estruturas de financiamento rural existentes na região, com as iniciativas dos
agricultores familiares de Santa Rosa de Lima e Anitápolis. Tal
gargalo fez com que o cooperativismo de crédito passasse a
ser assunto obrigatório nos debates realizados pelos “colonos”
*

Presidente da Cresol Santa Rosa de Lima.
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sobre projetos e empreendimentos sustentáveis.
Nasceu, assim, a CrediColônia – um nome que indica a
valorização da cultura e da organização social local baseadas
na agricultura familiar1. Criada com 22 associados, ao final de
1999 chega a 46. O patrimônio, em dezembro daquele ano, era
de aproximadamente R$ 2.700,00, e seus ativos giravam em
torno de R$ 20.000,00.
Hoje, a Cresol Santa Rosa de Lima, sucessora da CrediColônia, tem 1.700 sócios, conta com um patrimônio superior
a 1 milhão de Reais e tem ativos de aproximadamente 8,5 milhões de Reais. A tendência é se julgar que, para obter tal crescimento, ela tenha rompido com os seus princípios programáticos e com as estratégias de desenvolvimento sustentável que
propunha e defendia, inicialmente. Este texto procura reforçar
a ideia de que se a história da Cresol-SRL pode ser dividida
em três momentos – “sintonia ampla”, “distanciamento relativo” e “reaproximação efetiva”, com as organizações-chave do
processo de desenvolvimento sustentável das Encostas da Serra Geral –, a cooperativa conseguiu manter, ao longo de sua
existência, uma contínua coerência com o eixo desse processo.
Inicialmente, são apresentadas as características da região. Em seguida, procurar-se-á expor, ainda que brevemente,
o histórico de um processo de desenvolvimento territorial e a
inserção que, nele, teve e tem a cooperativa de crédito. Finalmente, serão submetidas à apreciação do leitor algumas considerações dos autores.

1 Nessa região de Santa Catarina e em boa parte do Sul do Brasil, o termo colônia
é associado ao tipo de divisão em pequenos lotes de áreas (em geral, em torno de
24 hectares) vendidas aos agricultores pelas “companhias colonizadoras”. Cada
família de agricultores tinha acesso a uma “colônia de terra” e recebia, nessa condição, a designação de “colono”. Durante muitos anos, esse termo foi usado pejorativamente em relação aos homens e mulheres do campo. A afirmação dos
espaços rurais como espaços de desenvolvimento e de futuro passava, assim, pela
recuperação da autoestima e, por extensão, da condição de “colônia” e de “colono”.
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A área de abrangência e sua vocação
Apesar da região das Encostas da Serra Geral compor
um território mais amplo e em processo de construção social
(Schmidt, 2004), vão ser considerados, neste texto, apenas os
municípios de Santa Rosa de Lima e Anitápolis, área de abrangência da Cresol SRL.2 Esses municípios estão localizados na
região sudeste de Santa Catarina e suas áreas somadas totalizam aproximadamente 776 km² (576 de Anitápolis e 200 de
Santa Rosa de Lima). Neles, o relevo é predominantemente
acidentado; a hidrografia, densa, compondo uma área importante de nascentes de bacias hidrográficas essenciais não
apenas para o equilíbrio ambiental, mas também para o abastecimento em água potável de grandes aglomerações urbanas
em Santa Catarina. O clima é subtropical. A cobertura vegetal
ainda é composta por significativos remanescentes da mata
atlântica (umbrófila mista) e suas áreas ainda representam
uma parte importante do “corredor ecológico” entre o Parque Nacional de São Joaquim e o Parque Estadual da Serra
do Tabuleiro. Os dois municípios são “pequenos” ou rurais:
pela contagem populacional realizada pelo IBGE, em 2007,
Anitápolis tem 3.175 habitantes; e Santa Rosa de Lima, 2.031.
Apesar de uma aparente proximidade com Florianópolis (menos de 120 quilômetros), eles se caracterizam pelo isolamento. Isso porque estão fora de qualquer eixo viário importante,
contam com estradas vicinais precárias (sem pavimentação e
de traçado extremamente sinuoso) e dispõem de infraestruturas de eletrificação e de comunicação deficientes.
A “colonização” desses municípios ocorreu a partir da
segunda metade do século 19, como uma decorrência da mu2 A Cresol-SRL atua em Santa Rosa de Lima desde 1999, teve Anitápolis incorporada a sua área de abrangência em 2001; Lauro Muller, em 2008; e São Martinho, no
início de 2010. Neste texto, que tem uma abordagem histórica, serão considerados
os dois primeiros municípios.
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dança de traçado na ligação entre o litoral e o planalto catarinenses, vinculada à necessidade de estabelecer uma estrada
que ligasse Florianópolis a Porto Alegre. Tendo como centros
emissores as primeiras colônias de imigrantes alemães, próximas à Ilha de Santa Catarina,3 um processo “espontâneo” – por
iniciativa dos próprios colonos e sem contar com o apoio do
governo ou de empresas colonizadoras (SCHMIDT, 2000) –
de ocupação dos vales do Rio Braço do Norte vai ocorrer a
partir de 1870. Mais tarde – e especialmente a partir de 1920
–, os povoados formados (base dos atuais municípios) vão
se consolidando com a chegada de um contingente maior de
colonos alemães e, em menor proporção, de italianos e açorianos. Nesse processo, os índios habitantes das Encostas da
Serra Geral (em sua maioria Xokleng) foram apartados ou dizimados.
A base da ocupação da região foi uma agricultura familiar praticada em pequenas unidades produtivas – especialmente se considerada a superfície agrícola útil, em condições
de densa cobertura florestal e relevo acidentado – no sistema
de policultura e criação animal. Essa agricultura tradicional
girava em torno do autoconsumo e da criação e engorda do
“porco macau”, sendo a banha o produto mais comercializado
(MULLER, 2001). A crise dessa atividade, associada à diminuição da produtividade das lavouras, vai dar início a uma
fase de “transição” (Idem, Ibidem). Inicialmente, as alternativas foram buscadas no interior dos próprios estabelecimentos, destinando parte dos produtos antes voltados totalmente
ao autoconsumo para a comercialização (feijão, mandioca,
leite). Posteriormente, há uma modernização parcial da agricultura, na esteira da introdução do sistema de integração na
cultura do fumo. Mesmo que muitos dos traços da agricultu3 Implantadas em 1829 e 1849, elas apresentavam rápido empobrecimento do solo e
quedas no rendimento físico das lavouras, em função das adversidades de relevo,
solo e clima e das limitações impostas pela estrutura fundiária. A consequência
foi a procura, especialmente pelos jovens, de novas terras.
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ra tradicional tenham sido mantidos, se dá a introdução de
agrotóxicos e fertilizantes de síntese química, assim como de
sementes híbridas, não apenas na cultura “integrada” do tabaco. Essa agricultura moderna foi se expandindo até expressar
claros sinais de estagnação, nos anos 1980 e 90. A “crise do
fumo” atingiu seu ápice em meados da década de 90, tornando mais fortes os questionamentos ambientais (uso de agrotóxicos), econômicos (custos de produção crescentes, dívidas
bancárias) e sociais (autoexploração da mão de obra familiar,
migração) existentes. Surge uma nova transição, agora para
a “ecologização da agricultura”, com a abertura de um canal
de comercialização para a “produção agroecológica” e a organização da Agreco (Muller, 2001). Como destaca a autora,
essas transições “[...] se constituem em processos de mudança
social e, como tal, não comportam visões unidirecionais e estáticas da realidade” (Idem, Ibidem, p. 198). Assim, “[...] convivem, hoje, na região, sistemas tradicionais, convencionais e
agroecológicos” (Idem, Ibidem, p. 194).
Sublinhe-se que a agricultura continua respondendo pela
maior parte do movimento econômico dos dois municípios.
Nos dados do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2009),
Anitápolis aparece com 446 estabelecimentos agropecuários
e Santa Rosa de Lima, com 576. Em 94% deles, as terras são
próprias. Do total destes estabelecimentos agropecuários, ainda segundo o IBGE (2009), 831 são familiares (82%) e ocupavam aproximadamente 53% da área dos estabelecimentos
agropecuários dos dois municípios. Ou seja, há um fortíssimo
predomínio de uma organização da produção baseada na propriedade, no trabalho e na gestão familiares.
Como já foi mencionado, um quadro de crise econômica (fim do ciclo da suinocultura tradicional – “porco banha”
– e queda de preços da fumicultura) que se fez acompanhar
de problemas sociais (esvaziamento demográfico) e ambientais (desmatamento e poluição) ameaçaram severamente esse
“modelo” no início dos anos 1990.
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É importante fazer um parêntese para ressaltar que nos
dois municípios não ocorreram movimentos sociais mediados
por partidos de esquerda ou por igrejas próximas da teologia
da libertação. O sindicalismo – tanto o dos sindicatos de trabalhadores rurais quanto o patronal ou “rural” – amalgamava
pequenos agricultores familiares em torno do assistencialismo
previdenciário, médico e odontológico, de forma clientelista.
A abertura democrática mudou pouco esse quadro. Da mesma forma, propostas ou mobilizações em torno da reforma
agrária foram praticamente inexistentes na região e, dadas as
características de cobertura vegetal, topografia e tipo de ocupação, ela também não foi vista como área onde se pudesse
instalar assentamentos. Como organizações não-governamentais de apoio e assessoria a agricultores ou organizações
ambientalistas também não se instalaram ou não foram criadas ali, o importante movimento de êxodo do local combinado com um processo de degradação ambiental não foram, em
um primeiro momento, contraditados.
É somente com a criação de uma entidade pluralista e
voltada à geração de propostas de ação na produção orgânica e na comercialização organizada e diferenciada (a Agreco)
que esse quadro sofre uma inflexão, e que demandas qualificadas começam a ser apresentadas, a partir de atores locais,
ao poder público. Foge aos objetivos deste texto dimensionar
ou avaliar esse processo, iniciado em 1996, em Santa Rosa de
Lima, mas é importante dar alguns indicativos e realizar uma
tentativa de periodização, estabelecendo um paralelo com a
história da própria Cresol-SRL.

Fase 1: Decolagem com autopropulsão
A primeira fase resulta da reaproximação de antigos moradores de Santa Rosa de Lima com aqueles que nela ficaram
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para pensar juntos os problemas e as possibilidades da localidade. A realização de uma festa, a Gemüse Fest, representou
um importante ponto de inflexão na forma de se ver a crise
econômica, ambiental e de esvaziamento social que passava
o município. A partir da festa e de reuniões que a seguiram,
procurou-se construir alternativas. A ideia de um desenvolvimento sustentável para a região começa a surgir timidamente.
Em setembro de 1996, um supermercadista – com negócios
no litoral catarinense, mas natural do município – propôs aos
agricultores que produzissem hortifrutigranjeiros de forma
“ecológica” e passassem à condição de fornecedores das lojas
da rede que ele possuía. Um grupo pequeno aceitou o desafio
e, já com uma primeira produção em andamento, em dezembro de 1996, cria formalmente a Agreco.
Em seguida, no final de 1998, ligada com essa produção
orgânica que se desenvolvia e com estratégias de agregação de
valor que a ela se associavam, a atividade de turismo surgiu,
no cenário dos agricultores. O crescente número de visitantes
(técnicos, agricultores e consumidores) interessados em conhecer a produção “sem agrotóxicos” realizada pela Agreco
gerou a necessidade da criação de uma estrutura que permitisse acolher e alimentar esses “turistas”. Ao mesmo tempo, havia
uma iniciativa que visava trazer para Santa Catarina o modelo
de agroturismo da associação francesa Accueil Paysan. O encontro desses desafios é que fez com que Santa Rosa de Lima
e Anitápolis (além de Rancho Queimado, Rio Fortuna e Gravatal) fossem os municípios escolhidos para a implantação de
uma associação de agroturismo que resultou na Acolhida na
Colônia.
Tanto a conversão à agricultura orgânica quanto os empreendimentos de beneficiamento ou transformação de matérias primas agrícolas ou de agroturismo exigiam dos agricultores descapitalizados investimentos. As dificuldades no
relacionamento com o sistema bancário e a possibilidade
apontada por organizações da sociedade civil de uma estru319
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tura solidária de financiamento mais próximo (geográfica e
politicamente) dos “colonos” fizeram com que o debate sobre
o cooperativismo de crédito encontrasse um acolhimento favorável junto aos sócios da Agreco e da Acolhida. Como resultado, 22 deles constituíram, em 13 de março de 1999, a CrediColônia. Quando, em final de novembro daquele mesmo ano,
as portas da cooperativa foram abertas, já eram 46 os sócios.
Havia, naquele momento, uma completa harmonia entre as
três organizações em torno das propostas que defendiam e das
ações de desenvolvimento que realizavam.

Fase 2: Alavancagem por projetos
O segundo período começa com o Projeto Intermunicipal de Agroindústrias Modulares em Rede (PIAMOR), financiado pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. Além dos financiamentos desse
programa, outros projetos vão trazer recursos humanos e materiais e ampliar a rede de contatos institucionais, organizacionais e comerciais dos atores da região.
O PIAMOR foi concebido em plena sintonia com os
princípios do Pronaf-Agroindústria, proposto, à época, pela
então Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura e permitiu um crescimento numérico e espacial
da proposta da Agreco. Para além do município de Santa Rosa
de Lima e de áreas a ele contíguas, pertencentes ao Rio Fortuna e Anitápolis, se incorporam novos adeptos de Gravatal,
Grão Pará, São Martinho e Armazém. As lideranças locais
divisaram o projeto como uma oportunidade para inverter a
visão pessimista dos próprios moradores sobre a sua região,
para gerar postos de trabalho, para fortalecer o associativismo e como forma de viabilizar a inserção ou a reinserção de
agricultores familiares na produção e no “grande circuito” de
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comercialização. Em um longo processo para a sua implementação, em que muitas dificuldades surgiram, desafiando intensamente a persistência dos agricultores, foram sendo desfeitas
algumas parcerias e estabelecidas outras. Ao mesmo tempo, a
inclusão social, com a ampliação do número de agricultores
participantes da associação – e, agora, da “rede” –, que parecia aceita por todos, passa a ser vista, então, pelos associados
“pioneiros”, como a fonte de todos os males. São mencionadas,
principalmente, a degradação da renda das famílias antes associadas e as dificuldades de comunicação entre os associados
e destes com a diretoria.
Nessa fase, também a Cresol-SRL procurava se consolidar e ampliar o seu quadro social, especialmente considerando as pressões do Banco Central para que alcançasse uma
escala que ele julgava mínima. Para isso, não poderia ficar
restrita ao ainda bastante minoritário número de agricultores
que praticavam a agroecologia e o agroturismo em Santa Rosa
de Lima e Anitápolis. Ela passa, por isso, a financiar também
agricultores e práticas agrícolas “convencionais” (aquelas com
uso de adubos de síntese química e de agrotóxicos). No início,
esta opção estremece as relações com a Agreco e a Acolhida,
mas a gestão pela Cresol-SRL dos fundos dessas organizações
é claro indicador de que não chegou a haver rupturas. O Fundo da Acolhida na Colônia, iniciado em 2000 e que “girou” até
2005, contemplava projetos de até R$ 1.500,00 que serviam
para viabilizar melhorias nas estruturas de hospedagem e alimentação que estavam sendo implantadas pelos seus associados. A seleção dos projetos contemplados era realizada pela
própria Acolhida e os recursos eram pagos e retornavam ao
fundo em até 18 meses. No período citado, foram realizados
12 contratos. Já o Fundo Solidário da Agreco iniciou com R$
100.000,00 resultantes de um empréstimo que a associação fez
junto ao Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina (Badesc). Como fundo rotativo, ele emprestou, a partir de 2001,
às agroindústrias organizadas sob a forma de condomínios,
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valores que variavam de cinco a dez mil Reais por contrato e
que eram utilizados para formação de capital de giro e para
melhorias nas construções ou equipamentos de beneficiamento e/ou transformação. Em 2007, os recursos do Fundo
são devolvidos ao Badesc.
As dificuldades resultantes de um importante pioneirismo (no sentido de não ter referências) das experiências de
produção orgânica e de agroturismo e a curta duração da sustentação pública vão desencadear um terceiro período.

Fase 3: A busca da “territorialização”
A terceira fase é diferente porque nela se consolida uma
visão menos agrícola e mais de desenvolvimento de um território rural. Apesar dessa abordagem edificada ao longo de
todo o processo, e maturada nesta fase, as organizações ligadas ao núcleo da construção das Encostas da Serra Geral não
conseguem que sua proposta consiga ser trabalhada pelos policy makers e pelos operacionalizadores dos instrumentos de
políticas como um “projeto inteiro”. Parecia haver, também,
em boa parte dos interlocutores do projeto nos setores públicos – estatais ou não –, uma visão de que o projeto já havia recebido muitos recursos e deveria passar a ser autossuficiente.
Assim, os apoios, quando ocorriam, continuavam sendo pontuais, localizados, específicos para uma atividade e, portanto,
insuficientes para atender à complexidade de um projeto de
desenvolvimento com enfoque territorial.
Voltando à Cresol-SRL, nesta fase a cooperativa intensifica sua política que visa fazer do crédito uma ferramenta
de inclusão social, com o intuito de “ajudar seus associados
a crescer e prosperar”. No caso daqueles ligados à Agreco e
à Acolhida, a cooperativa financia, via Pronaf-Investimento,
projetos de ampliação e melhorias de instalações e equipamen322
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tos para prestação de serviços de hospedagem e alimentação,
assim como aqueles destinados à melhoria do processamento
de produtos orgânicos. Além disso, ela vai orientar sua ação
para consolidar, ainda mais e na prática, princípios ligados à
sustentabilidade e à defesa da agricultura familiar. Com a contratação de “agentes de desenvolvimento e crédito”, ela passa a
realizar um diagnóstico e um planejamento de cada unidade
familiar de produção de seus associados. Em Santa Rosa de
Lima, a cooperativa passa a participar direta e efetivamente
de um esforço mais amplo, que envolve organizações públicas
governamentais e não governamentais, de concepção e execução participativa de um Plano Municipal de Agricultura 20092018. É muito interessante que a “prioridade um” escolhida
pelos participantes seja implantar um programa de apoio ao
planejamento das propriedades do município, para dar condições para trabalhar o manejo sustentável das propriedades. A
Cresol-SRL passou então a priorizar uma combinação maior
de esforços com a Agreco, a Acolhida, a Epagri, o Programa
Microbacias e com pequenas empresas locais (especialmente
laticínios). Cada uma dessas organizações tem técnicos atuando no município, havendo, em alguns casos, sobreposição
de ações, e, em outros, uma carência de apoio e assistência
técnica que viabilize uma prática mais sustentável.
Fica explicitada mais uma vez a sintonia de objetivos
entre a Cresol SRL, a Agreco e a Acolhida: fortalecimento da
agricultura familiar, diversificação da agricultura; geração de
ocupações e empreendimentos rurais não agrícolas; promoção de alternativas viáveis para os produtores que hoje dependem da fumicultura; produção orgânica; abertura de canais
diretos e solidários de comercialização; agregação de valor
no local e pelos próprios agricultores familiares. Os programas animados pela Agreco – de diversificação, via Convenção
Quadro, e de ampliação da produção orgânica, via Programa
de Aquisição de Alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que favorecem e fortalecem o associati323
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vismo e o cooperativismo de crédito, e o Programa de Desenvolvimento Rural da Cresol – servem de eixo principal de
convergência entre as duas organizações. Com a Acolhida na
Colônia, o projeto de expansão para novos agricultores familiares e para outras regiões com realidades semelhantes é o
ponto comum mais notável. A perspectiva de curto prazo é,
portanto, de um esforço comum dessas organizações públicas não governamentais, com mobilização conjunta de suas
equipes técnicas e com a coordenação mais clara e efetiva das
atividades que realizam.

Considerações finais
O objetivo deste artigo não foi o de apresentar a Cresol-SRL e sua inserção no processo de construção social do território rural e sustentável das Encostas da Serra Geral simplesmente como um “caso de sucesso”. O mais importante é indicar
como esse tipo de processo é complexo e cheio de dificuldades
e instabilidades. O que permite que organizações que atuam
em frentes de intervenção diversas no desenvolvimento rural
(e que precisam se viabilizar institucionalmente como tal) se
distanciem, em determinados momentos (sem, contudo chegar a romper), e se reaproximem, em outros (sem perder suas
autonomias), é a existência de princípios próximos ligados à
agricultura familiar, à solidariedade e à produção de alimentos e matérias primas de qualidade ou à prestação de serviços
que, ao mesmo tempo em que não mudem a característica da
agricultura, ofereçam aos agricultores e agricultoras novas
oportunidades de trabalho e de realização pessoal e profissional. No caso da região de abrangência da Cresol SRL, esse
processo fez com que Santa Rosa de Lima fosse reconhecida
pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina como Capital
Catarinense da Agroecologia; e Santa Rosa de Lima e Anitá324
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polis fossem considerados, pelo Ministério do Turismo, como
“destinos de referência em turismo rural”. Trata-se apenas de
um bom indicativo de que muito foi feito e de que muito há
de se fazer. E que quanto mais cooperativa e solidariamente,
melhor.
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