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Introduction

Apresentação

O

Sicredi pode ser visto como a expressão de um ideal
coletivo. Como em todas as grandes conquistas da humanidade, o primeiro passo foi a idealização, para a
qual não existem limites. Essa capacidade da mente
humana deu forma a um desejo que parecia utópico:

a conquista da autonomia financeira por intermédio da cooperação.

Para atingir esse objetivo, foi preciso perseverar e confiar, de

forma inabalável, em uma ideia que veio do outro lado do Atlântico
e conquistou as mentes dos pioneiros do cooperativismo de crédito.
Mais de um século se passou após a criação da Caixa Rural de Nova Petrópolis, em 1902. Desde então, cooperativas foram
criadas e extintas. Governos passaram, leis foram alteradas, planos
econômicos vieram. O Brasil mudou. Mas a pertinência do Sicredi,
como um instrumento de organização econômica da sociedade, permanece atual.

S
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icredi can be viewed as the
expression of a collective
ideal. As with all great human
endeavors, the first step was to
envision an idea with endless
possibilities. The creativity of the
human mind gave shape to a dream
that seemed utopian – achieving
financial independence through
cooperative means.

More than a century has passed since
the creation of the Rural Bank of
Nova Petrópolis in 1902. Since then,
credit unions have opened and closed.
Governments have come and gone,
laws have changed and economic
plans have been tried. Brazil has
changed. But Sicredi remains relevant
even today as a form of economic
organization for society.

To achieve this goal, it was necessary
to fervently believe in and commit to
an idea that had come from across the
Atlantic and won the hearts and minds
of the pioneers of cooperative credit.

The colonists who founded the
Rural Bank at the turn of the last
century and the members of today’s
credit unions all share in common
Sicredi’s values and principles, which

O que existe em comum entre os colonos que fundaram as
Caixas Rurais, no início do século, e os associados de hoje são os valores e princípios do Sicredi, preservados ao longo da jornada. Esses
elos possibilitaram ajustar a rota sempre que novos cenários apontavam no horizonte, sem perder o vínculo com as origens.
O livro A Trajetória do Sicredi é uma reconstituição do caminho trilhado pelos visionários, aqueles que apostaram no sonho,
sem deixar de buscar, na realidade, as ferramentas necessárias para
a concretização de um projeto comprometido com a coletividade.
Para resgatar essa história, recorremos à memória daqueles
que participaram e ainda fazem parte dessa jornada, marcada por
desafios, união e conquistas. A Trajetória do Sicredi está dividida em
quatro capítulos que nos conduzem através do livro: Memória, Organização, Visão de Futuro e Futuro Planejado. As entrevistas que
fundamentaram a pesquisa histórica também estão documentadas
em vídeo. Nelas, os idealizadores do Sicredi relatam os fatos que
reconstituem a história do Sistema.

have been passed down through
its history. This connection makes it
possible to adjust the path whenever
new situations arise, while still
keeping that connection to the past.
This book, Sicredi’s Journey, recreates
the road travelled by these visionaries
– those who took a chance on a
dream, but also looked to reality for
the tools to make this dream for the
community come true.

journey, which has been full of
challenges, unity and successes.
Sicredi’s Journey is divided into
four chapters that take us through
Sicredi’s history: Looking back,
Organization, A vision for the future
and Planning for the future. The
interviews that underlie the historical
research are also documented
in videotapes, in which Sicredi’s
founders relate the details of
Sicredi’s history.

To retell this story, we called upon
the memories of those who were,
and who remain, part of this
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Timeline

Histórico
Constituída a primeira
cooperativa de crédito
brasileira e primeira
cooperativa de crédito da
América Latina, em Nova
Petrópolis (RS), atual Sicredi
Pioneira RS.
Establishment of the first credit
union in Brazil and all of Latin
America in Nova Petrópolis (RS),
known today as Sicredi Pioneira RS.

1902

1925

Criada a primeira
Central de Caixas
Rurais, denominada
União Popular do Rio
Grande do Sul, atual
Sicredi Metrópolis RS.
Establishment of the first
Regional Center of Rural
Banks, called the People’s
Union of Rio Grande do
Sul (known today as Sicredi
Metrópolis RS).

8

Reformulação do Sistema
Financeiro Nacional (Lei
nº 4.595/64), que impôs
restrições normativas
ao funcionamento das
cooperativas de crédito.

Constituída
a Cocecrer-PR,
atual Central
Sicredi PR/SP.
Cocecrer-PR is formed,
known today as Sicredi
PR/SP Regional Center.

Reformation of the National
Financial System (Law
no. 4.595/64), imposing
restrictions on the operation
of credit unions.

1964

1980

Constituída a
Cocecrer-RS, atual
Central Sicredi Sul.
Cocecrer-RS is formed,
known today as Sicredi
South Regional Center.

1985

1989

Constituídas a CocecrerMT, atual Central Sicredi
MT/PA/RO, e a CocecrerMS, atual Central Sicredi
Brasil Central.
Formation of Cocecrer-MT
(today, Sicredi MT/PA/RO
Regional Center) and CocecrerMS (today, Sicredi Central Brazil
Regional Center).

1998
Constituída a Alcred
Central-SP, atual
Central Sicredi PR/SP.

Adoção da marca
Sicredi em todas
as cooperativas
integrantes do
Sistema.
The Sicredi brand name
is adopted by all credit
unions that are members
of the Sicredi System.

Integração da CocecrerMT ao Sicredi, atual
Central Sicredi MT/PA/
RO.

1998
Alcred Central-SP is formed,
known today as Sicredi PR/
SP Regional Center.

Cocecrer-MT (today, Sicredi
MT/PA/RO Regional Center)
joins Sicredi.

1992

1995

Constituição do Banco
Cooperativo Sicredi S.A.,
primeiro banco cooperativo
privado brasileiro.
Integração da Cocecrer-PR ao
Sicredi, atual Central Sicredi
PR/SP.
Establishment of the first private
cooperative bank in Brazil, Sicredi
Cooperative Bank S.A.
Cocecrer-PR (today, Sicredi PR/SP
Regional Center) joins Sicredi.

1996

1997

Integração da
Cocecrer-MS ao
Sicredi, atual
Central Sicredi
Brasil Central.
Cocecrer-MS (today,
Sicredi Central Brazil
Regional Center) joins
Sicredi.

1998

1999

O Banco Cooperativo
Sicredi é autorizado
a realizar operações
de crédito rural com
encargos equalizados
pelo Tesouro
Nacional.
Sicredi Cooperative Bank
is authorized to provide
credit for rural operations
with obligations backed
by the National Treasury.

9

Constituídas a
Confederação Sicredi e
a Corretora de Seguros
Sicredi.
Formation of the Sicredi
Confederation and Sicredi
Insurance Brokerage.

Integração da Alcred
Central-SP ao
Sicredi, atual Central
Sicredi PR/SP.
Alcred Central-SP (today,
Sicredi PR/SP Regional
Office) joins Sicredi.

2000

2001

O Banco
Cooperativo
Sicredi concretiza
sua participação
na BC Card Administradora de
Cartões dos Bancos
Cooperativos Ltda.
Sicredi Cooperative Bank
begins participating
in the BC Card – the
Cooperative Bank Credit
Card Issuer Ltd.
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2002

2003

Início das
atividades do
Sicredi em Santa
Catarina.
Aprovada
Resolução nº
3.106/03 que
permite a livre
admissão de
associados.
Sicredi begins
operations in Santa
Catarina.
Adoption of Resolution
No. 3.106/03 allowing
for open membership.

Constituição da
Administradora de
Bens Sicredi Ltda.
Formation of Sicredi Real
Estate Administrator, Ltd.

2004

2005

Início das atividades do
Sicredi em Goiás, Tocantins,
Pará e Rondônia.
Constituídas a Fundação
Sicredi e a Administradora de
Consórcios Sicredi.
Sicredi begins operations in Goiás,
Tocantins, Pará and Rondônia.
Formation of the Sicredi Foundation
and Sicredi Consortiums
Administrator.

Timeline

Histórico
O Banco Cooperativo
Sicredi adquire as
quotas de participação
do Bancoob na BC
Card Ltda. Com
esta transação, a
empresa passa a ter a
seguinte razão social:
Administradora de
Cartões Sicredi Ltda.
Sicredi Cooperative Bank
acquires Bancoob’s shares in
BC Card Ltd. and renames the
company Sicredi Credit Cards
Administrator, Ltd.

2006

2008

Firmada parceria com a IFC
(International Finance Corporation),
braço do Grupo Banco Mundial que
investe no setor privado dos países
em desenvolvimento.
Criação da Política de
Sustentabilidade.

Nova Petrópolis recebe o
título de Capital Nacional
do Cooperativismo.

Partnership formed with the International
Finance Corporation (IFC), an arm of the
World Bank Group, which invests in the
private sector of developing countries.
Sustainability Policy adopted.

Nova Petrópolis is named
the Brazilian Capital of
Cooperativism.

2009

2010

2011

2012

Firmada parceria
estratégica com
o grupo holandês
Rabobank.

Aprovado o Projeto
de Reestruturação
Organizacional e de
Governança do Sicredi.
Constituída a Sicredi
Participações S.A.
Project for Sicredi’s
Organizational and Governance
Restructuring is approved.
Sicredi Participações S.A. is
formed.

Strategic partnership
formed with the Dutch
group Rabobank.

Ano Internacional
das Cooperativas,
proclamado pela ONU.
O Banco Cooperativo
Sicredi é autorizado a
operar com a carteira de
crédito imobiliário.
International Year of
Cooperatives is proclaimed by
the U.N.
Sicredi Cooperative Bank
is authorized to make real
estate loans.
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Em tempos de retomada

O

Sicredi não teria a força que tem hoje se as coope
rativas de crédito não tivessem superado com êxito
os períodos em que os cenários eram desfavoráveis e
os obstáculos surgiam como provocações, testando a
determinação e a coragem das lideranças. Poucas ve

zes, a capacidade de dar a volta por cima esteve tão evidente quanto
na década de 80: depois de enfraquecerem, com as restrições legais
adotadas durante o regime de exceção em 1964, as antigas Caixas
Rurais se reergueram sob uma nova forma de organização, a partir
da criação das Centrais.
A retomada do cooperativismo de crédito foi uma resposta ao
declínio da economia estatizada. No final dos anos 70, quando apare
ceram sinais de que o Estado não conseguiria sustentar o financia
mento das atividades econômicas, a sociedade reagiu. Mas não com
estrondosas manifestações populares como as que culminariam com
a redemocratização, anos mais tarde.
A reação foi discreta, construída de forma estratégica em
modestas salas de reuniões ou espaços emprestados por sindicatos,

Period of renewal

S

icredi owes much of its success
today to credit unions that
overcame hard times and
obstacles that tested their leaders’
resolve. The ability to bounce back
has rarely been as evident as during
the 80’s. After being weakened by
the legal restrictions imposed in 1964
during the military dictatorship, the
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old Rural Banks re-emerged under
a new organizational structure,
beginning with the creation of the
Credit Union Regional Centers.
The return of cooperative credit was
in response to the decline of the
state-controlled economy. In the
late 70’s, when it became apparent

Looking back

Memória

associações e até mesmo igrejas. Milhares de quilômetros foram
percorridos, por estradas de chão, pelas lideranças que aceitaram o
desafio de reconstruir o cooperativismo de crédito como uma alter
nativa de organização econômica da sociedade.
A imagem utópica dos ideais cooperativistas foi des
mistificada pela própria história, que se encarregou de apresentar
as adversidades que colocariam à prova a capacidade de superação
das cooperativas. As dificuldades foram enfrentadas com compe
tência, comprovando que era possível substituir o modelo vigente e
prosperar de forma coletiva.
A promulgação da Constituição de 1988 representou, para
o cooperativismo de crédito, a possibilidade de atingir a autonomia
operacional almejada desde as origens do movimento no Brasil. O
País recebia um novo ordenamento jurídico, e as cooperativas de
crédito figuravam nas páginas da nova Carta Magna, em pé de
igualdade com os demais agentes do sistema financeiro.
As mudanças defendidas desde a criação da Cooperativa
Central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul Ltda. (Cocecrer-RS),

that the Government was unable to
finance economic activity, the public
responded, although not with the
same loud protests that had brought
about the return of democracy years
earlier.
The public reaction was low-key, as
evidenced by the strategic approach
that took place in quiet meeting
rooms, union provided sites and
even churches. The leadership

travelled thousands of miles of
unpaved roads in its commitment
to bring back credit unions as an
alternative economic model for
society.
The utopian vision of the credit
union activists was demystified by
its own reality, which presented
obstacles that tested the ability of
the cooperatives to succeed. They
faced these obstacles capably,
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no início da década de 80, finalmente haviam sido alcançadas. Os
entraves impostos pela Lei 4.595, em 1964, caíam por terra, dando
lugar a uma nova perspectiva de expansão para o cooperativismo
de crédito. Os avanços obtidos com a Constituição de 1988 abririam
caminho para futuras conquistas, como a livre admissão das coope
rativas de crédito.
Ao mesmo tempo em que rompia barreiras no campo jurídi
co, o cooperativismo de crédito ultrapassava os limites territoriais
do Sul do País e alcançava a região Centro-Oeste. No final de 1989,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul implantavam suas primeiras coo
perativas de crédito, que logo se organizariam em Centrais.
Os anos 90 reservariam surpresas para a economia do País
e para o cooperativismo de crédito. O Plano Collor e a extinção do
Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) trariam novos desa
fios que as cooperativas teriam de vencer juntas.

16

demonstrating that it was possible
to replace the existing model and
prosper using a cooperative model.

1988 Constitution opened the path
for future successes, such as open
membership for credit unions.

For credit unions, the adoption of the
Constitution in 1988 represented the
chance to finally obtain the autonomy
longed for since the beginning of
the cooperative movement in Brazil.
The country’s new legal system under
the new Magna Carta placed credit
unions on the same footing as the
other players in the financial system.

As legal barriers were being torn
down, credit unions expanded beyond
southern Brazil and reached the
Central Western part of the country.
By the end of 1989, the states of
Mato Grosso and Mato Grosso do Sul
implemented their first credit unions,
which soon afterwards organized into
Credit Union Regional Centers.

The changes advocated since the
creation of the Rural Credit Union
Regional Center of Rio Grande do Sul
Ltd. (Cocecrer-RS) in the early 1980’s
were finally achieved. The restrictions
imposed in 1964 by Law No. 4595
were dismantled, thereby making
way for the expansion of credit
unions. The advances obtained by the

The 90’s brought new surprises for
the country’s economy and for credit
unions. Collor’s plan and the end
of the National Bank of Cooperative
Credit (BNCC) presented new
challenges that the credit unions had
to face together.

Looking back

Memória
As origens
Para entender a conquista que o Sicredi representa, figu
rando como um importante agente do sistema financeiro, é preciso
voltar os olhos para o passado e acompanhar os passos de quem deu
início à jornada. Esta é uma história que começa em outro tempo,
quando ainda não havia máquinas para registrar informações e a
confiança era a principal garantia das transações. Muitos dos ho
mens que idealizaram o Sicredi não viveram o suficiente para ver
seu projeto consolidado. A maioria nem sequer imaginava que as
cooperativas alcançariam a dimensão que têm hoje, com milhões de
associados em diferentes Estados do País.
O Sicredi, como é conhecido atualmente,
teve origem quase um século antes de receber
essa denominação. As raízes do Sistema es
tão na primeira cooperativa de crédito do

Retrato do padre
Theodor Amstad,
pioneiro do
cooperativismo de

Beginnings

Fotos: Ricardo Lage

crédito no RS

To understand Sicredi’s great success
as an important part of the financial
system, it is necessary to step back
and learn about the road taken by
those who began this journey. This is
a story that began in another time,
when there were no machines to
record information and transactions
were based primarily on trust. Many
of those who believed in Sicredi did
not live long enough to see their
project come to fruition. Most of
them never even imagined that
credit unions would reach the level
of success they enjoy today, with
millions of members in different
states throughout the country.
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Brasil, fundada em dezembro de 1902, em Nova Pe
trópolis, no Rio Grande do Sul. Batizada pelos imi
grantes alemães como Sparkasse Amstad, a Caixa
Rural da localidade de Linha Imperial marcou a che
gada de uma nova forma de organização econômica ao

Ricardo Lage

País, que iniciaria sua expansão pelo Sul do Brasil,
até atingir, décadas mais tarde, outras regiões, conso
lidando-se como um sistema de crédito cooperativo de
abrangência nacional.

Réplica do prédio da
Caixa Rural de Nova
Petrópolis no começo
do século 20

Sicredi, as it is known today, actually
began nearly a century before it
came to be known by that name.
The system has its roots in Brazil’s
first credit union, established in
December 1902 in the city of Nova
Petrópolis, in the State of Rio Grande
do Sul. Called Sparkasse Amstad
by German immigrants, this local

Caixa Rural (Rural Bank), located in
the community of Linha Imperial,
marked the arrival of a new type
of economic arrangement in Brazil,
which began in the south and spread
over the next decades to other
parts of the country, until becoming
consolidated as a national system of
cooperative credit.

O Cooperativismo
no mundo
A primeira cooperativa
do mundo foi fundada em
1844, em Rochdale, na
Inglaterra. O ambiente
adverso da segunda
fase da Revolução
Industrial, em que a
jornada de trabalho
chegava a 15 horas,
explica a necessidade
de organização entre os
tecelões, que fundaram
uma cooperativa de
consumo para alterar sua
perspectiva de inserção
econômica.
18

World
Cooperativism
The first credit cooperative was formed
in Rochdale, England in 1844. The harsh
environment of the second phase of the
Industrial Revolution, with its 15-hour work
days,caused weavers to organize and form
a consumer cooperative to improve their
economic situation.

Looking back

Memória
O modelo de cooperativa adotado pelos pioneiros de Nova
Petrópolis vinha de outro continente. Os ideais do cooperativismo
de crédito atravessaram o Atlântico na bagagem do padre suíço
Theodor Amstad, que desembarcou em terras brasileiras no fim do
século 19, acompanhando o movimento de imigração da Europa. Os
imigrantes vinham em busca de terras e oportunidades de traba
lho. Esse fato foi motivado pela escassez de trabalhadores existente
no Brasil. O País precisava substituir a mão de obra dos africanos,
reduzida pelo fim do tráfico de escravos em 1850 e pela abolição da
escravatura em 1888¹.
No Rio Grande do Sul, onde foi acomodada grande parte dos
imigrantes, o acesso às informações e à infraestrutura era limitado².
Nas novas colônias, os europeus enfrentavam o desafio de construir
casas e estradas, valendo-se, muitas vezes, do trabalho coletivo da
própria comunidade. Embora não estivessem formalmente organi
zados, os agricultores já possuíam os valores da ajuda mútua e da
solidariedade, norteadores do cooperativismo em qualquer lugar do
planeta.

The cooperative model adopted by
the Nova Petrópolis pioneers came
from another continent. The idea
of credit cooperativism travelled
across the Atlantic with the Swiss
Padre Theodor Amstad, who arrived
in Brazil at the end of the 19th
century during a wave of European
immigration. The immigrants arrived
in search of land and the promise
of work. Brazil was experiencing
a shortage of labor and needed
workers to replace African workers,
who were now in short supply due
to the end of the slave trade in 1850
and the abolition of slavery in 1888.¹

In Rio Grande do Sul, where the
majority of immigrants settled,
the infrastructure and access
to information were limited.²
In the new settlements, the
European immigrants, faced
with the challenging tasks of
building homes and roads, often
worked cooperatively within
their communities. Although not
formally organized, farmers already
valued mutual assistance and
solidarity, guided by principles of
cooperativism practiced by farmers
throughout the world.
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A cooperação antes
das cooperativas
Muito antes de ser assinado o primeiro estatuto
formalizando a criação de uma cooperativa,
o cooperativismo já era praticado no Brasil e
nos países vizinhos. Exemplos embrionários do
que no século 19 seriam cooperativas podem
ser encontrados nas Américas Espanhola e
Portuguesa durante o século 17: as Reduções
Jesuíticas3.
A estratégica região do Prata4, devido à
excelente posição geográfica e ao contrabando
de mercadorias e escravos, foi disputada por
duas potências ibéricas ao longo dos séculos.
Os jesuítas, para viabilizar a evangelização
dos Guaranis, introduziram a agricultura e a
pecuária nas Reduções. Essas atividades eram
realizadas por intermédio da cooperação entre
padres e índios, o que pode ser considerado um
estágio inicial do que no futuro configuraria as
organizações cooperativas.
No Brasil Colônia, as irmandades também
buscavam na cooperação um meio para melhorar
a qualidade de vida das comunidades5. Nessas
associações religiosas, as pessoas atuavam de
forma solidária, emprestando dinheiro umas
às outras6. Numa época em que os negócios
precisavam ser autorizados pela Coroa, a inserção
em uma rede social, como a irmandade, era uma
maneira de enfrentar a escassez de moeda e de
crédito existente em boa parte do Brasil Colônia7.
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Cooperation
before cooperatives
Well before the enactment of the first law
formally establishing cooperatives, cooperativism
was practiced in Brazil and neighboring
countries. Early examples which indicate that
the 19th century would be cooperative can
be found in Spanish and Portuguese America
during the 17th century: the Jesuit missions.3
Due to its excellent location and the smuggling
of goods and slaves, the strategic Prata4 region
was claimed by Spain and Portugal throughout
the centuries. The Jesuits, in order to convert
the Guarani Indians, introduced agriculture
and fishing in their missions. These activities
were conducted through cooperation among
the Jesuit priests and the Indians, which can
be considered the beginning of what would
become cooperative associations.
In Colonial Brazil, fraternal orders also used
cooperativism as a way to improve the quality
of life in their communities.5 In these religious
associations, people worked in solidarity,
lending money to one another.6 At a time when
business arrangements had to be approved by
the Crown, a social network such as a fraternal
order was a way to deal with the scarcity of
money and credit that existed in much of
Colonial Brazil.7

Looking back

Memória
A estratégia das caixas rurais
O Brasil que viu surgir o cooperativismo de crédito, no iní
cio do século 20, era um país agroexportador8, e essa característica
predominou até 1930. No meio rural, onde vivia a maioria da po
pulação, o cenário era extremamente limitador ao desenvolvimen
to de qualquer atividade produtiva. Os agricultores sofriam com os
baixos preços de seus produtos, que eram
bens primários de pouco valor agregado.
Ao mesmo tempo, não tinham acesso aos
portados.
Nas comunidades rurais, o padre
Theodor Amstad encontrou o terreno fér
til para lançar as sementes de uma nova
forma de organização dos pequenos pro
dutores, estimulando a cooperação como

Sicredi Serro Azul/Reprodução

manufaturados, que em geral eram im

O pioneiro
padre Theodor
Amstad

Strategy of
rural banks
At the turn of the 20th century, when
credit cooperativism was on the rise,
Brazil was an agricultural exporter8,
which continued until 1930. The
situation in the countryside, where
the majority of the population
lived, limited the development of
agricultural activity. Farmers suffered
from low prices for their products,
which were commodities of low
value. They also lacked access to
manufactured goods, which were
generally imported.
Yet it was in the rural areas that Father
Theodor Amstad found fertile ground
to develop a new way of organizing

small famers, encouraging cooperation
as a way to overcome the structural
deficiencies of the times.
Amstad brought Catholics and
Protestants together in the same
associations to confront challenges
and pursue common goals. The Jesuit
priest carried his ideas to the other
side of the Uruguay River, in the State
of Santa Catarina. The principles of
cooperativism were spread mainly
in agricultural associations, such as
Bauenverein9, which dates back to
1904 in Santa Cruz do Sul. These
meetings with farmers resulted in the
formation of various cooperatives,
including those located in Lajeado
(1906), Serro Azul (known today
as Cerro Largo, 1913), Santa Maria
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uma aliada na superação das deficiências estruturais da época.
Amstad agregava católicos e protestantes em torno da
mesma plataforma associativista, para enfrentar as dificuldades e
atingir interesses comuns. O jesuíta levou suas ideias até a outra
margem do Rio Uruguai, em Santa Catarina. Os princípios do coo
perativismo eram propagados, principalmente, nas associações de
agricultores, como a Bauenverein9, cuja origem, em Santa Cruz do
Sul, remonta a 1904. Dessas reuniões com produtores, resultou a
criação de diversas cooperativas de crédito, como em Lajeado (1906),
Serro Azul (atual Cerro Largo, 1913), Santa Maria (1914), Santa
Cruz do Sul (1919), Rolante (1923), Serra Cadeado e Agudo (1927).
O modelo adotado na maioria das Caixas Rurais foi o Raiffei
sen, um padrão trazido da Alemanha, que se adaptava ao perfil econô
mico e social das comunidades dos imigrantes alemães, caracterizadas
pela presença de pequenas propriedades, capital limitado e produção
voltada para o mercado interno. Ao longo do século 19, os mo
delos criados pelo alemão Raiffeisen e pelo italiano Luzzat
ti influenciaram na formação de cooperativas de crédi
to na Alemanha e na Itália, bem como na Inglaterra,
Holanda, Áustria, Hungria, Suíça, Índia, Irlanda e no
Canadá. Em cada país, as peculiaridades culturais e
econômicas implicavam diferenças no processo de cons
tituição das cooperativas, mas os princípios do cooperati
vismo estavam em todas as iniciativas.

(1914), Santa Cruz do Sul (1919),
Rolante (1923), Serra Cadeado and
Agudo (1927).
The model adopted by the majority
of Rural Banks was the Raiffeisen
model. This model was brought
from Germany, adapted to the
social and economic circumstances
of the German immigrant
communities, and characterized by
small businesses, limited capital and
production aimed at the domestic
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market. Throughout the 19th
century, the models created by
Raiffeisen, a German, and Luzzatti,
an Italian, influenced credit unions
formed in Germany and Italy, as
well as in England, Holland, Austria,
Hungry, Sweden, India, Ireland and
Canada. The process used to form
credit unions varied in each country
depending on the country’s unique
cultural and economic aspects, but
the principles of cooperativism were
present in every case.
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MODELO
RAIFFEISEN

RAIFFEISEN
MODEL
Raiffeisen was a familiar name to the
farmers who formed the first Rural Banks
in Rio Grande do Sul. The name referred
to the model used to form the majority
of credit unions that arose during the
turn of the 20th century. In other parts of
the world, Raiffeisen also was recognized for his
contributions to the development of credit unions.

As características:

Characteristics:

www.zeit.de

Para os produtores que
fundaram as primeiras Caixas
Rurais no Rio Grande do Sul,
Raiffeisen era uma palavra com
som familiar. O nome era usado
para definir o modelo utilizado
para constituir a maioria das cooperativas
que surgiram no início do século 20. Em
outras partes do mundo, Raiffeisen também
era reconhecido pela sua contribuição ao
desenvolvimento do cooperativismo de crédito.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (foto)10 nasceu em
Hamm em 1818 e, desde criança, presenciou
as dificuldades enfrentadas nas terras de
relevo montanhoso junto à região do Rio Sieg
na Alemanha. Ainda jovem, despontou na
comunidade conferindo se os juros cobrados
dos vizinhos não eram distorcidos e logo se
destacou pela capacidade de fazer cálculos.
Em 1864, Raiffeisen fundou a Associação
de Caixa de Crédito Rural de Heddesdorf,
cujas características ficaram conhecidas como
modelo Raiffeisen, inspirando a criação de
outras Caixas Rurais na Alemanha.
Na segunda metade do século 19, ao mesmo
tempo em que o modelo Raiffeisen se expandia
entre as comunidades agrícolas da Alemanha
com a criação das Caixas Rurais, nas zonas
urbanas avançavam as cooperativas de crédito
idealizadas por Herman Shulze, criador do
sistema ShulzeDelitsch’s.

•
•
		
•
•
		

Responsabilidade solidária
Não obrigatoriedade de subscrição e
integralização de capital
Fiscalização rigorosa da administração
Gestão democrática e indivisibilidade
do fundo de reserva

Friedrich Wilhem Raiffeisen (photo)10 was born
in Hamm in 1818. As a child, he witnessed the
difficulties posed by the high mountains of the
Sieg River region of Germany. While still young,
he became known in the community for checking
whether his neighbors were being charged the
correct amount of interest. Soon he distinguished
himself for his mathematical ability. In 1864,
Raiffeisen established the Rural Credit Bank
Association of Heddesdorf, the characteristics of
which became known as the Raiffeisen model.
This inspired the establishment of other Rural
Banks in Germany.
During the second half of the 19th century, while
the Raiffeisen model spread throughout Germany’s
agricultural communities with the creation of
the Rural Banks, credit unions, as conceived by
Herman Shulze, creator of the ShulzeDelitsch
system, developed in urban areas.

• Mutual responsibility
• No capital contribution required
• Rigorous oversight of management
• Democratic management and 			
indivisibility of the reserve fund
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MODELO
LUZZATTI

LUZZATTI
MODEL

Os ideais da cooperação chegaram à
Itália em 1864, quando Luigi Luzzatti
constituiu, em Milão, o Banco Popular11. As
características dessa cooperativa também
foram incorporadas por outras instituições,
surgindo, assim, o modelo Luzzatti.

Cooperativism began in Italy in 1864 when
Luigi Luzzatti formed Banco Popular11 in Milan.
The characteristics of this cooperative were
copied by other institutions, which gave rise to
the Luzzatti model.

As características:

•
		
		
•
		

Não exigência de vínculo para a 		
associação (exceto algum limite 		
geográfico)
Responsabilidade limitada ao valor do
capital subscrito

Characteristics:
• No connection with the association required
		 (except for some geographic limitation)
• Liability limited to amount of capital 		
		contribution

Ambiente familiar
Os registros preservados pelas cooperativas de crédito de
monstram que as primeiras Caixas Rurais eram implantadas se
guindo um padrão comum de procedimentos. Os estatutos tinham
a mesma redação, com espaços reservados para o preenchimento de
informações como nome e localidade de cada instituição.
Da mesma forma, as capas das cadernetas de depósitos eram
praticamente iguais, mudando apenas o nome da cooperativa, que era

Familiar atmosphere
The records kept by credit unions
show that the early Rural Banks
were all operated using the same
standard procedures. The bylaws
followed the same script, with
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blanks to fill in certain information,
such as the institution’s name and
location.
Similarly, the savings book covers
were all basically the same,
varying only by the name of the
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preenchido à mão. “Esta seria uma
tática para evitar a concorrência en
tre as cooperativas próximas, uma
taxas”, comenta Werno Neumann,
um dos associados mais antigos da
Caixa Rural de Nova Petrópolis,
atual Sicredi Pioneira RS.
Filho de José Otto Neu
mann, gerente da unidade de Linha

Ricardo Lage/Reprodução

vez que todas aplicariam as mesmas

Imperial entre 1928 e 1975, Werno
nasceu dentro da cooperativa, que funcionava na casa de seu pai. Essa

Cheque utilizado
nas caixas rurais

situação se repetia na maioria das Caixas Rurais, onde o atendimento
aos associados se confundia com o cotidiano familiar dos moradores.
“A Caixa Rural tinha um expediente. Mas, às vezes, até domingo de
manhã, ou à noite, alguém aparecia, pois tinha recebido um dinheiro
que não queria deixar em casa. Então, vinha na cooperativa trazer”,
recorda Neumann.
O funcionamento da Caixa Rural era simples, quando compa
rado com o sistema financeiro atual12. Os depósitos rendiam uma pe
quena remuneração e, quando existia alguma sobra, virava reservas.

credit union, which was written
in by hand. “This was a way to
prevent competition among the
credit unions since all charged the
same interest rates,” says Werno
Neumann, one of the oldest
members of the Rural Bank of Nova
Petrópolis, known today as Sicredi
Pioneira RS.
Werno, whose father was José
Otto Neumann, manager of the
Linha Imperial site from 1928 to
1975, was essentially born at the
cooperative since his father operated

it from their home. This was true of
most Rural Banks, where the line
was blurred between servicing the
members and the residents’ daily
lives. “The Rural Bank had regular
business hours, but sometimes,
even on Sundays, someone would
show up to drop off money at the
cooperative because he had received
some money that he didn’t want to
keep at home,” recalls Neumann.
The Rural Bank operated very
simply compared to today’s financial
system.12 Deposits yielded very
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Ivo Arno Schrammel, associado desde 1953 da Caixa Rural
de Panambi, conta como eram administrados os recursos da
cooperativa. “Os colonos depositavam e recebiam os juros.
Da mesma forma, a Caixa Rural emprestava para os colo
nos e cobrava uma pequena taxa. Cobravam-se 9% ao ano
de juros e pagavam-se 7% ao ano. Com a diferença, a Caixa
Rural sobrevivia. Naquela época, não havia muitos funcio
nários nem equipamentos. As despesas eram pequenas.”
Schrammel conhecia bem o funcionamento da cooperativa:
em 1958, financiou a compra de seu primeiro imóvel, uma
propriedade de 24 hectares, com recursos da Caixa Rural de
Panambi, hoje Sicredi Panambi RS.
Nas primeiras décadas do século 20, as Caixas Ru
rais tinham atuação restrita a uma pequena área geográ
fica, que raramente ultrapassava os limites do município
onde estavam instaladas. O movimento era pequeno, e o
Sicredi Serro Azul

fluxo das operações dependia, principalmente, da venda
da safra dos agricultores. Neumann lembra que a maioria
dos associados morava na zona rural, percorrendo longos
trajetos a pé ou a cavalo até a cooperativa.

Cadernetas de
depósito utilizadas
nas caixas rurais
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little, and when there was a surplus,
it was put into the reserves. Ivo
Arno Schrammel, a member of the
Rural Bank of Panambi since 1953,
explains how the cooperative’s
resources were managed. “The
settlers deposited money and were
paid interest. In the same way, the
Rural Bank lent money to the settlers
and charged a low rate of interest.
The Bank would charge 9% annual
interest and pay out at 7% interest.
The differential enabled the Rural
Bank to survive. In those days, there
were not that many employees or
equipment. Expenses were low.”

Schrammel is very familiar with the
operation of the cooperative. In
1958, he financed his first real estate
purchase, 24 hectares of Panambi,
with a loan from the Rural Bank
Panambi, known today as Sicredi
Panambi RS.
During the early part of the 20th
century, the Rural Banks operated
within a small geographic area,
rarely extending beyond the city
limits where they were located.
It was a small movement whose
operations depended primarily on
sales from the farmers’ harvest.
Neumann remembers that most
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Em função das distâncias, era comum guardar o dinheiro
em casa por um período, antes de fazer os depósitos. “O associado
vinha uma, duas vezes por ano na cooperativa. Quando ele tinha
reservas, vinha para aplicar na sua caderneta de poupança. Quando
precisava tomar crédito, também vinha. A cada meio ano, ele trazia
sua caderneta, depois de 31 de julho e de 31 de dezembro, para atua
lização dos juros”, relata Neumann.
Nas cadernetas, eram registradas todas as operações dos as
sociados na cooperativa. As anotações, feitas à mão, tinham a mes
ma validade que anos mais tarde seria

Reprodução/A história do cooperativismo de
crédito de Panambi: uma trajetória de 75 anos

atribuída à autenticação mecânica.
Naquela época, os associados nem
imaginavam que um dia utilizariam
esse tipo de recurso. “Era tudo feito
no punho, cada associado tinha sua fi
cha, não existia nada automatizado”,
observa José Arnildo Schardong, um
dos primeiros associados da Caixa
Rural União Popular de Crissiumal,
atual Sicredi Noroeste RS.

Prédio da Caixa
Rural de Panambi,
em 1939

members lived in the country,
travelling long distances on foot or
by horse to reach the credit union.
Due to the long distances, members
often kept their money at home for
some time before making a deposit.
Neumann relates that “the members
would come once or twice a year
to the credit union. When they had
extra money, they would come to
make a deposit to their savings
account, and when they needed to
borrow, they would come for that
purpose. Every six months, after July
31 and December 31, they would

bring their savings books to have the
interest updated.
All member transactions were
recorded in their savings books. The
handwritten notes were just as valid
as the electronic authentication that
occurs today. Back then, members
never imagined such resources.
“Everything was done by hand.
Each member had his own file card;
nothing was automated”, according
to José Arnildo Schardong, one of
the first members of the United
People’s Rural Bank of Crissiumal,
known today as Sicredi Noroeste RS.
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Ricardo Lage

Talões de
cheques, moedas
e cédulas de
dinheiro da Caixa
Rural de Nova
Petrópolis

Compromisso com a comunidade
A credibilidade das cooperativas foi um dos fatores que mais
contribuíram para o êxito das Caixas Rurais. Durante os séculos
18 e 19, a confiança era fundamental para o acesso aos meios de
pagamento13. Assim, a palavra empenhada e a reputação do agente
contavam muito no momento de concretizar os negócios. Nas Caixas
Rurais, se adotava uma espécie de pacto do fio do bigode, que pro
movia a confiança recíproca entre a cooperativa e os associados. Em

Commitment to the
community
The credibility of the cooperatives
was one of the most important
factors that contributed to the
success of the Rural Banks. During
the 18th and 19th centuries, trust
was fundamental for accessing
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means of payment.13 Thus, one’s
word and the agent’s reputation
were counted on when making
a business deal. In the rural
cooperatives, a type of contract
based on good faith was adopted,
which fostered mutual trust
between the cooperative and its
members. For example, in Cerro
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Cerro Largo, por exemplo, essa relação se evidenciava na
forma inusitada com que os associados realizavam os depósi
tos. “A cooperativa tinha alguns correspondentes no interior
do município, e eles enrolavam o dinheiro e mandavam pelo
ônibus”, recorda Dorival Scheid, para exemplificar a credibi
lidade da instituição. “Isso, ainda hoje, tem muito valor. E,
na época, as pessoas acreditaram realmente na cooperativa,
trazendo suas economias para dentro da casa e buscando
quando necessitavam”, complementa o associado, que dirigiu
a atual Sicredi União RS por 17 anos.
O comprometimento do Sicredi com o desenvolvimento das

Livreto sobre a
legislação do
cooperativismo
nos anos 30

comunidades onde as cooperativas estão inseridas é um dos legados
deixados pelas Caixas Rurais. Além de emprestar dinheiro para a
aquisição de terras, animais e implementos agrícolas que não eram
financiados pelos bancos, as cooperativas financiavam obras e equi
pamentos de uso coletivo.
Em um de seus últimos relatos, Édio Spier, que presidiu por
37 anos a atual Sicredi Pioneira RS, contou que a Caixa Rural de

Largo, this relationship was evident
in the unusual way members made
their deposits. “The cooperative
had representatives in the city who
would wrap up the money and send
it by bus,” recalls Dorival Scheid,
to illustrate the credibility of the
institution. “Even today, this holds
true. And at that time, people really
believed in the cooperative, bringing
their savings home and seeking out
the cooperative when needed,” adds
Scheid, who ran the current Sicredi
Serro Azul RS for 17 years.
Sicredi’s commitment to developing
the communities where its
credit unions are located is one
of the legacies left by the rural

cooperatives. In addition to lending
money to acquire land, animals and
agricultural tools that the banks
would not finance, the cooperatives
financed collective projects and
equipment.
In one of his last accounts, Édio
Spier, who presided over Sicredi
Pioneira RS for 37 years, related that
the Rural Bank of Nova Petrópolis
was primarily responsible for the
roads built in the city’s rural area.
“The cooperative constructed roads
in the countryside, which were our
lifeline back then, as well as the
telephone lines, both with grant
money.” In the latter case, 50%
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Nova Petrópolis foi uma das principais responsáveis pela constru
ção das estradas na zona rural do município. “A cooperativa cons
truiu estradas no interior do distrito, que éramos naquela época, e a
linha telefônica, ambos a fundo perdido. No último caso, foi de 50%.
Financiamos a construção de igrejas, asilos, escolas e hospitais”,
enumerou Spier. Caso semelhante aconteceu em Cerro Largo, onde
a Caixa de Poupança e Crédito de Serro Azul emprestou o dinheiro
para a compra de um trator de esteiras, a primeira máquina pesada
do município, como lembra o associado Dorival Scheid.
Desde que foram fundadas, as cooperativas de crédito
exerceram um papel de agentes de desenvolvimento econômico e
social, além de colocar a moeda em circulação, cumprindo uma de
suas principais funções na economia. O contato de quem queria
poupar com quem queria investir resultava em uma expressiva
redução de tempo para o indivíduo, representando o que a teoria
institucional14 chama de redução do custo de transação. Ou seja,
diminuição do tempo necessário para a realização de uma tran
sação econômica.

was grant money. We financed
the construction of churches,
asylums, schools and hospitals,”
Spier recounted. Member Dorival
Scheid recalls a similar story in Cerro
Largo where the Savings and Credit
Cooperative of Serro Azul lent
money to buy a bulldozer, the city’s
first heavy piece of machinery.
Since their founding, credit
cooperatives have played a role
as agents of social and economic
development, as well as putting
money into circulation, thereby
fulfulling one of their principal
economic roles. Connecting those
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who wanted to save with those who
wanted to invest was a significant
time saver for the individual,
representating what institutional
theory14 refers to as a reduction in
transaction costs. In other words,
it reduced the amount of time
needed to complete an economic
transaction.
In simple terms, money that a
farmer would otherwise keep
under the mattress instead was
put to good use in the form of
a loan to someone who wanted
money to invest. This phenomenon
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Simplificando, o dinheiro que ficaria guardado embaixo do
colchão de um agricultor passava a ser utilizado, na forma de em
préstimo, por outro que queria investir. Esse fenômeno explica o
avanço das Caixas Rurais no início do século 20. O crédito impulsio
nava o crescimento da localidade onde atuava a cooperativa.

A expansão
Em um quarto de século, o modelo implantado pelo padre
Theodor Amstad estava consolidado e já havia resultado na criação
de várias cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina. Em 1925, o padre organizou, em Porto Alegre, a Central das
Caixas Rurais da União Popular do Estado do Rio Grande do Sul15,
reunindo 18 cooperativas singulares. Ainda passariam mais de cinco
décadas até que se chegasse à Cooperativa Central de Crédito Rural
do Rio Grande do Sul Ltda. (Cocecrer- RS), que deu origem ao Sicre
di. No entanto, a ideia de reduzir os custos para os associados, com
a centralização de procedimentos comuns a diversas cooperativas
singulares, estava lançada.

explains the advancement of rural
cooperatives in the early 20th
century. Credit stimulated growth
where cooperatives were located.

The expansion
Within 100 years, the model
introduced by Father Theodor
Amstad became consolidated
and led to the creation of various
credit unions in Rio Grande do
Sul and Santa Catarina. In 1925,
he organized, in Porto Alegre, the
Regional Center of United People’s
Rural Banks of Rio Grande do Sul15,

uniting 18 separate cooperatives.
Five more decades would pass
before the creation of the Rural
Credit Union Regional Center of Rio
Grande do Sul Ltd. (Cocecrer- RS),
which spawned Sicredi. Nonetheless,
the idea of reducing members’ costs
by centralizing procedures common
to different cooperatives was set in
place.
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Evolution of credit
unions in Brazil
Early 20th century

Evolução das cooperativas
de crédito no Brasil

O começo no século 20
Rio de Janeiro: Em 1908, é fundada a Caixa Rural de
Nova Friburgo, seguindo o modelo Raiffeisen, e, na
década de 20, a Federação dos Bancos Populares e
Caixas Rurais do Brasil.

Rio de Janeiro: In 1908, the Rural Bank of Nova

Rio Grande do Sul: Em 1912, Giuseppe de Stefano
Paterno, um italiano a serviço do Ministério da
Fazenda, cria a Central Mista de Crédito, reunindo
diversas cooperativas agrícolas16. Em 1925, o padre
Theodor Amstad organiza a Central das Caixas Rurais
da União Popular do Estado do Rio Grande do Sul.

Rio Grande do Sul: In 1912, Giuseppe de Stefano

Friburgo is formed based on the Raiffeisen model,
and in the 1920’s, the Federation of the People’s
Banks and Rural Banks of Brazil is formed.

Paterno, an Italian working for the Ministry of
Agriculture, creates the Combined Credit Union
Regional Center, uniting various agricultural
cooperatives.16 In 1925, Father Theodor Amstad
organizes the Regional Center of United People’s
Rural Banks of Rio Grande do Sul.

São Paulo: No dia 1º de maio de 1919, seguindo o
modelo Luzzatti, é criado o Banco de Crédito Popular
de Franca.

São Paulo: On May 1, 1919, the People’s Credit Bank

Paraíba: Em 1923, surge a Caixa Rural de Bananeiras.

Paraíba: In 1923, the Rural Bank of Bananeiras is

of Franca is created using the Luzzatti model.

born.

Pará: Em 1927, é constituída a Caixa Rural de
Bragança.

Pará: In 1927, the Rural Bank of Bragança is formed.

O crescimento

Period of growth

O movimento de expansão foi expressivo
entre 1900 e 1960, sem ficar restrito
à região Sul/Sudeste

Expansion was significant from 1900 to
1960 and was not limited to the south and
southeastern regions

Número de Cooperativas (*)
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Fonte: PALHARES, Valdecir Manoel Alfonso. Análise histórica
e evolutiva do cooperativismo de crédito no Brasil. In: PINHO,
Diva Benevides; PALHARES, Valdecir Manoel Alfonso (org.). O
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cooperativismo de crédito no Brasil: do século XX ao século XXI.
Confebrás, Esetec: Santo André, 2004.
(*) Rural Credit Cooperative
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Um novo sistema financeiro
A fase que a história brasileira descortinou em 1964, com a
instalação do regime de exceção do governo militar, colocou as coo
perativas diante de novas encruzilhadas, marcando um dos trechos
mais decisivos na trajetória do Sicredi. Parte do que o Sistema é hoje
se deve à forma como as cooperativas reagiram aos desafios apre
sentados por aquele período, encontrando saídas para continuar na
jornada que havia começado no início do século.
A instabilidade política pontuou a década de 60 desde
cedo, com a renúncia de Jânio Quadros em 1961 e a mu
dança no sistema de governo para o parlamentarismo17. Os
efeitos se refletiram na atividade econômica, com o aumento
da inflação, baixo crescimento e elevação da dívida externa.
A insatisfação com o plano de governo do então pre
sidente João Goulart atingia tanto a parcela conservadora
da sociedade quanto os trabalhistas. O comício na Central
do Brasil e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade
expressaram esses descontentamentos e revelaram uma so
ciedade dividida. Nos bastidores, comentava-se que o golpe

A new financial system
The period of Brazilian history
begun in 1964 when the military
dictatorship came into power, placed
the credit unions at a crossroads,
marking one of the most important
periods in Sicredi’s history. Much of
what the system is today is due to
how the credit unions reacted to the
challenges they faced during that
period, finding ways to continue on
the journey begun at the beginning
of the century.
Political instability had defined the
1960’s early on with the resignation

of Jânio Quadros in 1961 and the
change to a parliamentary system of
government.17 The economy showed
the effects, with a rise in inflation,
slow growth and increase in foreign
debt.
Dissatisfaction with then President
João Goulart’s government programs
was felt by conservatives as well as
by labor. A rally by the Federation of
Brazil and the Family’s March With
God For Freedom expressed this
discontent and revealed a society
divided. Behind the scenes, people
said there would be a coup; it was
just unknown whether it would be
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viria, só não se sabia se conduzido pela esquerda ou pela direita18.
Tais circunstâncias desembocaram na instalação do regime de ex
ceção, em 1964, quando os militares assumiram o comando do País.
Da mesma forma que a sociedade brasileira se viu diante de uma
nova realidade política e econômica, as cooperativas de crédito pas
saram a habitar um ambiente financeiro estranho, com regras que
limitavam sua operação e expansão.
Os militares haviam lançado o Plano de Ação Econômica do
Governo (PAEG), com o objetivo de dotar o sistema financeiro de
mecanismos de financiamento capazes de sustentar o processo de
industrialização já em curso, de forma não inflacionária. Para im
plementar essa nova política econômica, o governo criou o Banco
Central, que seria o executor da política monetária, e o Conselho
Monetário Nacional, com funções normativas e reguladoras. O gran
de marco desse novo cenário foi a Lei 4.595, promulgada em 1964,
nove meses após a instalação do regime militar.
Inaugurava-se, então, o que as cooperativas designaram de
época do “não pode”.

by the left-wing or right-wing18. This
situation led to new legislation in
1964 when the military took over
the country. Just as Brazilian society
was faced with a new economic and
political reality, the credit unions had
to deal with an unfamiliar financial
atmosphere, with rules that limited
their operation and growth.
The military introduced its Economic
Action Plan with the objective of
providing the financial system with
financial mechanisms capable of
sustaining the industrialization
process already underway without
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causing inflation. To implement
its new economic policy, the
government created the Central
Bank to carry out its monetary
policy, and the National Monetary
Council, to serve the regulatory
function.
The landmark event of this new era
was Law no. 4595, enacted in 1964,
just nine months after the military
regime came to power.
Thus began the period that the credit
unions called the “cannot” era.
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A era do “não pode”
Entre as restrições impostas pela Lei 4.595, estava a impos
sibilidade de participar da compensação de cheques, formar centrais
ou ter filiais. Para agravar a situação, a taxa de juros com que as
cooperativas podiam remunerar os depósitos a prazo era inferior à
das outras instituições financeiras, como observou Mário Kruel Gui
marães, um dos principais articuladores da retomada do cooperati
vismo de crédito na década de 80. “Chegou a um ponto tão drástico,
que os bancos estavam pagando, em determinada época, 70% a 80%
sobre os depósitos a prazo, e as cooperativas de crédito só podiam
pagar 6%”, comparou Guimarães.
Os efeitos da Lei da Reforma Bancária, como ficou conhecida
a Lei 4.595, foram severos para as Caixas Rurais, conforme relata
Ademar Schardong. “De 1964 até 1978, foi um período suficiente
para que se desmontasse totalmente um sistema bem-estrutura
do que já havia no Rio Grande do Sul. A primeira dificuldade dizia
respeito aos mecanismos de trabalho: tinha-se uma cooperativa de
crédito, mas ela não podia praticar operações bancárias”, ressalta
Schardong, que acompanhou os impactos dessa legislação como ge
rente da Caixa Rural União Popular de Crissiumal.

Era of “cannot”
The restrictions imposed by Law
4595 included not being permitted
to participate in check clearing, form
federations or have subsidiaries. To
make matters worse, the interest
rate that credit unions could pay on
time deposits was less than that of
other financial institutions, observes
Mario Kruel Guimarães, one of the
main organizers of the credit unions’
return in the 1980’s. “It got to such
a drastic point that during a certain
period the banks were paying 70%
to 80% on time deposits and the

credit unions could only pay 6%”,
Guimarães recounts.
The effects of the Bank Reform Law,
as Law 4595 came to be known,
were severe for the credit unions,
as related by Ademar Schardong.
“From 1964 to1978, the wellstructured system that existed in
Rio Grande do Sul was completely
dismantled. The first difficulty related
to work operations. The credit union
existed but it could not engage in
banking operations”, emphasizes
Schardong, who followed the law’s
impact as manager of the United

35

O conjunto de restrições foi reforçado em 1965, quando a
resolução número 11 do Conselho Monetário Nacional determinou
“a extinção das atividades creditícias exercidas por sucursais, agên
cias, filiais, departamentos, escritórios ou qualquer outra espécie de
dependência existente em cooperativa de crédito”19. As cooperativas
também foram proibidas de utilizar a palavra banco em sua deno
minação. Além disso, só eram permitidos dois tipos de cooperativas
de crédito: rural e de crédito mútuo.
As novas regras indicavam que as cooperativas não tinham
sido contempladas na reestruturação do sistema financeiro. Ao con
trário, o modelo que se desenhava era de estatização desse setor
da economia, como constata Schardong. “Mais de 90% do sistema
financeiro era operado por instituições financeiras públicas. A Lei
da Reforma Bancária reduziu a praticamente zero a atividade das
cooperativas de crédito”, enfatiza Schardong.
Parte do rigor da legislação pós-1964 representava uma pre
caução do governo para evitar irregularidades na gestão das coo
perativas. Segundo Mário Kruel Guimarães, experiências malsuce
didas na administração de algumas instituições tinham manchado
a reputação do cooperativismo de crédito com o Banco Central, ge

People’s Rural Bank of Crissiumal.
The restrictions were reinforced in
1965, when the National Monetary
Council’s Resolution No. 110
provided for “the end of credit
activities by branch offices, agencies,
subsidiaries, departments, offices
or any other entity dependent on
credit unions”19. Credit unions were
also prohibited from using the word
bank in their name. In addition, only
two types of credit unions were
permitted: rural and mutual credit.
The new rules indicated that the
credit unions were not part of the
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restructuring of the financial system.
In contrast, the model consisted of
nationalizing this economic sector,
as noted by Schardong. “More
than 90% of the financial system
was operated by public financial
institutions. The Bank Reform
Law practically reduced credit
union activity to zero,” Schardong
emphasizes.
Part of the reason for such
harsh laws after 1964 was the
government’s desire to avoid
improper management of credit
unions. According to Mario Kruel
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rando, nos órgãos públicos, o que Guimarães definiu, em seu relato,
como “um ódio generalizado contra as cooperativas de crédito”. Essa
situação, aliada à falta de abertura política para o debate, dificulta
va a modificação das normas que restringiam a atuação das coope
rativas.
As restrições legais resultaram em um processo que ficou
conhecido como autofagia das cooperativas de crédito, que, ao per
derem espaço no mercado, passaram a consumir suas próprias re
servas. Diante desse contexto, o patrimônio passou a ser o fator que
determinaria a sobrevivência da organização. Ao longo das décadas
de 60 e 70 do século passado, as cooperativas foram, gradativamen
te, fechando suas portas, até que, das 67 Caixas Rurais atuantes no
Rio Grande do Sul, apenas 12 chegaram a 1980. Apesar da redução
drástica na quantidade de cooperativas, a chama acesa no início do
século permanecia viva. Os ideais deixados pelos pioneiros teriam,
nos anos 80, a oportunidade de se revigorar, com a retomada do coo
perativismo de crédito.

Guimarães, poor management of
some institutions damaged the
reputation of cooperative credit in
the eyes of the Central Bank. This
created, in public entities, what
Guimarães described in his report as
“a generalized hatred toward credit
unions.” This situation, together
with the lack of political debate,
made it more difficult to modify
the rules that restricted activities by
credit unions.
The legal restrictions resulted in
a process that became known as
credit union “autophagy.” On losing
their position in the marketplace,
credit unions began to use up their
reserves. Under these circumstances,

the amount of an organization’s
assets became the determining
factor in its survival. Throughout the
1960’s and 70’s, credit unions were
gradually closing their doors, until,
out of the 67 that were operating in
Rio Grande do Sul, only 12 remained
in 1980. Despite this drastic
reduction in numbers, the light
that began at the turn of the 20th
century remained bright. In the 80’s,
the legacy of the pioneers would
have a chance to reemerge with the
return of cooperative credit.
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A reestruturação do setor
Quando começou a década de 80, quase todas as cooperati
vas de crédito fundadas no início do século 20 haviam sido extintas,
por causa das restrições impostas pela Lei 4.595, em vigor desde
1964. No Rio Grande do Sul, onde chegaram a existir mais de 60
Caixas Rurais, havia apenas 12 remanescentes em 1980. A partici
pação de instituições privadas no financiamento das atividades eco
nômicas era mínima. Quem precisava de dinheiro tinha de recorrer,
quase que exclusivamente, aos bancos estatais, que passaram a ser
os principais agentes financeiros.
Ao longo dos anos 70, a sociedade brasileira conviveu
com choques externos que afetaram a economia, provocando re
dução na oferta de crédito. Diante da elevação do preço inter
nacional do petróleo, em 1974, o governo brasileiro implantou
o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), aumentando a
dívida externa para financiar o processo de industrialização.
Em 1979, houve o segundo choque do petróleo, com nova alta
nos preços, e o Brasil recorreu a um empréstimo do Fundo Mo

Restructuring the
cooperative sector
By the early 80’s, almost all the
financial cooperatives that were
founded at the beginning of the
20th century no longer existed due
to the restrictions imposed by Law
No. 4.595, in effect since 1964. In
Rio Grande do Sul, where there had
been over 60 Rural Banks, only 12
remained in 1980. Thus State banks
had become the primary financial
institutions and virtually the only
source of credit.
Throughout the 1970’s, Brazil
experienced some external economic
shocks, causing a tightening of
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credit. With the increase in the
international price of oil in 1974, the
Brazilian government implemented
its Second National Development
Plan (“PND”), increasing foreign
debt to finance industrialization. In
1979, there was a second oil crisis,
with further price increases. Brazil
turned to the International Monetary
Fund (IMF) for loans, devaluing its
currency and increasing inflation.20
The economic situation was
marked by high inflation and a
shortage of credit. Cash deposits
and public funds had been the
main sources of financing, but
the situation had become very
critical. Inflation made certificates
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netário Internacional (FMI), desvalorizando a moeda e aumen
tando a inflação 20.
O cenário econômico, nessa época, era marcado pela inflação
alta e pela escassez de crédito. As principais fontes de financiamento
eram os depósitos à vista e os recursos públicos, mas ambos esta
vam em situação crítica: a inflação determinava a predominância
dos depósitos a prazo, e os choques na economia limitavam a dispo
nibilidade de recursos externos. Esse poderia ser um ambiente de
oportunidades para a atuação das cooperativas de crédito, mas as
Caixas Rurais estavam impossibilitadas de competir com os
bancos, por causa das restrições regulatórias. A alteração
do regime jurídico era, então, a principal reivindicação
das lideranças cooperativistas.
Ao mesmo tempo em que a inflação provocava
queda nos depósitos à vista, despencavam os recursos
disponíveis para financiar o agronegócio, que, como
nunca, aspirava por investimentos para implantar a
fase de modernização e expansão que se iniciou nos anos
70. As cooperativas agropecuárias, às quais o governo delegou

of deposit the predominant form of
investing, and the economic shocks
limited the availability of foreign
credit. This situation could have
been an opportunity for financial
cooperatives, but Rural Banks were
unable to compete with banks due
to the regulatory restrictions. As a
result, reforming the legal system
became the principal demand of the
cooperative movement leaders.
At the same time that inflation
caused a decline in cash deposits,
less financing was available for
agriculture, which needed funds
to continue its modernization and
expansion plan begun in the 70’s.

The government had delegated the
job of developing the infrastructure
necessary to store and process
the growing grain supply to the
agricultural cooperatives, which now
had to find an alternative source of
funds to sustain future growth.
In southern Brazil, the restructuring
of the financial cooperatives was
headed by the Federation of Wheat
and Soy Cooperatives of Rio Grande
do Sul (Fecotrigo), with the aim
of creating a private system for
financing agriculture. The leadership
knew this would not be easy. The
job required someone with technical
knowledge and political influence.
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a responsabilidade de criar a infraestrutura necessária para arma
zenar e beneficiar a quantidade ascendente de grãos, viram-se dian
te da necessidade de buscar uma fonte alternativa de recursos para
sustentar o crescimento que estava por vir.
No Sul do País, o movimento de reestruturação das coopera
tivas de crédito foi liderado pela Federação das Cooperativas de Trigo
e Soja do Rio Grande do Sul (Fecotrigo), com o objetivo de construir
uma estrutura privada para financiar o agronegócio. As lideranças da
época sabiam que esse não seria um trabalho fácil, a empreitada exigia
alguém com conhecimento técnico e influência política.
Em Brasília, um assessor do ministro Delfim Netto, do Pla
nejamento, apresentava os atributos necessários e tinha bom trânsi
to na Esplanada dos Ministérios. Era Mário Kruel Guimarães, que
entendia de cooperativismo e possuía a perspicácia necessária para
lidar com o sistema financeiro. Ex-funcionário do Banco do Brasil,
Guimarães já tinha atuado no Conselho Nacional de Cooperativismo
e na Comissão de Crédito Rural do Conselho Monetário Nacional.
Como vice-presidente da Fecotrigo, Mário Kruel Guimarães
recebeu a incumbência de fazer um diagnóstico da capacidade de fi

In Brasília, Delfim Netto, an advisor
to the Minister of Planning, had
the right qualifications, with a lot
of government experience working
in Brasília. Mário Kruel Guimarães
understood cooperativism and had
the insight necessary to deal with
the financial system. A former Bank
of Brazil employee, Guimarães
had served on the National
Cooperative Council and the Rural
Credit Commission of the National
Monetary Council.
As Vice-President of Fecotrigo,
Mário Kruel Guimarães was given
the job of analyzing the financing
available for agriculture given the
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government’s inability to meet the
needs of that sector. The study
confirmed what the leaders already
knew – that the collapse of the
rural credit system was inevitable.
They had to act fast, and the
cooperatives already had a plan
under development.
In the early 1980’s, Fecotrigo
brought together the nine remaining
Rural Banks in Rio Grande do Sul
and introduced the idea of creating
a Regional Center of Credit Unions.
Aside from preserving the remaining
credit unions, the leaders had a
larger vision. Their plan was to pave
the way for the Central Bank to
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nanciamento do agronegócio, diante da iminente falta de capacidade
do Estado para atender as demandas do setor. Confirmando o que as
lideranças já imaginavam, o estudo revelou que o colapso no sistema
de crédito rural seria inevitável. Era preciso uma ação rápida, e as
cooperativas já tinham um projeto em desenvolvimento.
No início dos anos 80, a Fecotrigo reuniu nove das doze Caixas
Rurais que ainda restavam no Rio Grande do Sul e lançou o desafio
de criar uma Central das Cooperativas de Crédito. Além de preservar
as remanescentes, as lideranças tinham uma perspectiva maior. A in
tenção era abrir caminho no Banco Central para modificar as normas
que regulavam as cooperativas de crédito, para, um dia, criar um sis
tema de crédito cooperativo. A aspiração era compartilhada com os
associados que participavam das reuniões à época, mas, por cautela,
tinha de ser ocultada do Banco Central, conforme relata
Mário Kruel Guimarães: “Todos os agricultores sabiam o
que a gente queria, mas nós não queríamos que isso fosse
revelado. O projeto visava a um cooperativismo de crédito
com uma confederação e um banco em nível nacional, com
Centrais estaduais e cooperativas regionais”.

modify the credit union regulations
and eventually create, down the
road, a cooperative financial system.
The members who attended the
meetings shared this goal, but out
of caution, they did not convey
this to the Central Bank. As Mário
Kruel Guimarães explains, “All the
agricultural producers knew what
they wanted, but we didn’t want to
show our hand. The plan envisioned
financial cooperativism with a
confederation and a national bank,
with state-wide Regional Centers
and regional credit unions.”
On October 27, 1980, an organized
system of credit unions was born
with the creation of the Rural

Credit Union Regional Center of Rio
Grande do Sul Ltd.
(Cocecrer-RS), known today as
Central Sicredi Sul (the Sicredi South
Regional Center). The meeting took
place in the Fecotrigo building in
Porto Alegre, also chosen as the
headquarters for the new entity.
Werno Blasio Neumann, elected as
its first president, emphasized in his
inaugural speech that the Regional
Center was created to meet “the
needs of the farmers … due to the
general credit shortage and the
high cost of bank intermediaries.”21
The creation of the Regional Center
was a sign of hope that the nearly
dormant ideal of collective enterprise
had been reignited.
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O embrião de uma organização sistêmica das cooperativas
de crédito foi concebido em 27 de outubro de 1980, com a criação da
Cooperativa Central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul Ltda.
(Cocecrer-RS), atual Central Sicredi Sul. A assembleia de constitui
ção aconteceu no prédio da Fecotrigo, em Porto Alegre, onde também
foi instalada a sede da nova entidade. O primeiro presidente eleito,
Werno Blasio Neumann, destacou, no discurso de posse, que a Cen
tral nascia para responder “ao apelo dos produtores (...), pela falta de
crédito em geral e pelo alto custo da intermediação bancária”21. Era
uma manifestação de esperança, mostrando que a Central reacendia
o ideal quase adormecido do empreendedorismo coletivo.

A criação da Cocecrer-RS
Nove cooperativas* criaram a Central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul
• Cooperativa de Crédito Rural Agudo Ltda.
• Cooperativa de Crédito Rural Cerro Largo Ltda.
• Cooperativa de Crédito Rural Crissiumal Ltda.
• Cooperativa de Crédito Rural Guarani das Missões Ltda.
• Cooperativa de Crédito Rural Horizontina Ltda.
• Cooperativa de Crédito Rural Nova Petrópolis Ltda.
• Cooperativa de Crédito Rural Panambi Ltda.
• Cooperativa de Crédito Rural Rolante Ltda.
• Cooperativa de Crédito Rural Taquara Ltda.
*Antigamente denominadas Caixa Rural.

The creation of Cocecrer-RS
Nine credit unions* created the Rural Credit Union Regional
Center of Rio Grande do Sul Ltd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agudo Rural Credit Union, Ltd.
Cerro Largo Rural Credit Union, Ltd.
Crissiumal Rural Credit Union, Ltd.
Guarani das Missões Rural Credit Union, Ltd.
Horizontina Rural Credit Union, Ltd.
Nova Petrópolis Rural Credit Union, Ltd.
Panambi Rural Credit Union, Ltd.
Rolante Rural Credit Union, Ltd.
Taquara Rural Credit Union, Ltd.
*Previously called Rural Banks.
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A expansão em curso		
Uma das primeiras atribuições da Cocecrer-RS foi expan
dir o cooperativismo de crédito, atraindo associados e fomentando a
criação de novas cooperativas. A estratégia era aproveitar os víncu
los já existentes com o cooperativismo no agronegócio, criando uma
cooperativa de crédito em cada uma das cooperativas agropecuárias
do Rio Grande do Sul. Para compor a equipe que desenvolveria esse
trabalho, foi recrutado um dos mais jovens integrantes das coope
rativas remanescentes: Ademar Schardong, que trabalhava como
gerente da Caixa Rural União Popular de Crissiumal. Iniciava-se,
então, um processo de convencimento dos produtores rurais, o que
resultou em inúmeras incursões pelo interior do Estado, patrocina
das pela Fecotrigo.
Entre os obstáculos para a implantação de novas coopera
tivas de crédito, estava a cultura de dependência do Estado. Schar
dong lembra que era utópico falar que uma cooperativa de crédito
poderia se transformar em uma instituição financeira capaz de aten
der a uma comunidade. “Esse era o grande desafio que nós tínha
mos: mostrar para as lideranças, para as pessoas, um modelo econô
mico diferenciado”, recorda Schardong. Apesar das dificuldades, as

Expansion underway
One of Cocecrer-RS’s first tasks
was to expand cooperativism
by attracting new members and
encouraging the creation of new
credit unions. The strategy was to
take advantage of cooperativism’s
existing ties to agriculture by
creating a credit union for
every agricultural cooperative
in Rio Grande do Sul. One of
the youngest members of the
remaining cooperatives was
recruited to form a team for this
job – Ademar Schardong, manager

of the United People’s Rural Bank
of Crissiumal. Thus began the
process of convincing the farmers,
which included many visits to the
countryside sponsored by Fecotrigo.
However, the formation of new
credit unions was hindered by a
culture of government dependency.
Schardong remembers that it was
idealistic to say that a credit union
could become a financial institution
capable of serving the community.
“That was our biggest challenge –
showing the leaders, the community,
a different economic model,” recalls
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tentativas de constituir novas cooperativas foram bem-sucedidas.
Quando o Banco Central aprovou os estatutos constitutivos da Coce
crer-RS, em 29 de maio de 1981, o Rio Grande do Sul já havia criado
mais de 30 novas cooperativas de crédito.
A expansão pôde ser constatada na segunda ata da Coce
crer-RS, de 15 de janeiro de 1982, quando 22 cooperativas soma
vam-se às nove fundadoras, totalizando 31 associadas22. A dissemi
nação continuou nos meses seguintes, conforme relata Schardong:
“No final de 1983, nós estávamos com 40 cooperativas de crédito
autorizadas no Rio Grande do Sul”, ressalta.
Na fase inicial de reestruturação do cooperativismo de cré
dito, no começo da década de 80, as cooperativas de crédito funcio
navam, na maioria das vezes, como uma extensão das cooperativas
agropecuárias. “No primeiro momento, as cooperativas de trigo e
soja criaram um departamento de crédito. Algumas já tinham esse
departamento, que foi transformado em cooperativa de crédito ru
ral”, relata Werno Neumann. Da mesma forma que ofereciam a
estrutura física para o funcionamento das cooperativas de crédito,
as cooperativas agropecuárias também cediam os dirigentes e pro
fissionais que iriam conduzir a nova instituição. Geralmente, eram

Schardong. Despite the difficulties,
the efforts to create new credit
unions were successful. By the time
Cocecrer-RS’s bylaws were approved
by the Central Bank on May 28,
1981, Rio Grande do Sul had more
than 30 new credit unions.
The expansion is clear from
Cocecrer-RS’s minutes of January 15,
1982 when 22 credit unions were
added to the original nine, for a
total of 31 member credit unions.22
This growth continued over the
following months. As Schadong
relates, “By the end of 1983, we
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had 40 credit unions authorized in
Rio Grande do Sul.”
In the early 80’s, when the
restructuring of credit cooperativism
began, the credit unions generally
functioned as an extension of the
agricultural cooperatives. “At first,
the wheat and soy cooperatives
created a credit department. Some
already had this department,
which was converted into a rural
credit union,” explains Werno
Neumann. Just as the agricultural
cooperatives provided the physical
space for the credit unions to
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pessoas com pouco ou nenhum conhecimento técnico sobre o siste
ma financeiro.
vas de crédito, a Central precisava qualificar os profissionais para
o novo trabalho. As dificuldades, segundo Schardong, eram mui
tas, porque os treinamentos eram feitos por um grupo reduzido de
pessoas e havia muito a ser transmitido. “Imagine uma pessoa que
não conhece, não estudou o sistema financeiro, que sempre foi um
usuário de repasses do Banco do Brasil, passar para o outro lado,

Reprodução/Ed. Fecotrigo

Ao mesmo tempo em que fomentava a criação de cooperati

com a responsabilidade de desenvolver uma instituição financeira
para captar, emprestar recursos e prestar serviços bancários.” A si
tuação descrita por Schardong retrata a necessidade de capacitação
profissional existente à época.
Nos primeiros meses de funcionamento, a Cocecrer-RS con
centrou esforços na divulgação dos conceitos do cooperativismo e na
profissionalização da gestão das cooperativas, ainda incipiente. Mário
Kruel Guimarães escreveu e a Fecotrigo publicou o livro Painel sobre

Cooperativismo de Crédito Rural (ao lado), uma espécie de manual de
funcionamento, que trazia instruções e modelos de documentos para
que as cooperativas de crédito iniciassem suas atividades.

operate, they also provided the
leaders and professionals to run the
new institutions. Generally these
were people who lacked technical
knowledge of the financial system.
In addition to promoting the
formation of new credit unions,
the Regional Center had to train
professionals for the new job.
According to Schardong, there
were many problems because the
training sessions were conducted by
a small group of people and there
was a lot of information to learn.
“Imagine someone who doesn’t

know anything about this, never
studied the financial system, who
was always a borrower at Bank
of Brazil, now being on the other
end of it, with responsibility for
developing a financial institution to
make loans and provide banking
services,” The situation described by
Schardong shows the need to train
professionals.
During its first months of operation,
Cocecrer-RS focused its efforts on
educating people about cooperative
concepts and professionalizing
cooperative management, still in
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A despeito de todas essas dificuldades, as
Reprodução / Documentário
A Trajetória do Sicredi

cooperativas de crédito conquistaram espaço no
mercado financeiro, atuando como importantes par
ceiras dos produtores rurais. A ausência de mecanis
mos próprios de instituições financeiras bancárias,
como a compensação de cheques, por exemplo, foi
contornada com um convênio com o Banco Nacional
Édio Spier mostra
cheque do BNCC

de Crédito Cooperativo (BNCC). Os associados utili
zavam um cheque que levava a marca BNCC e integrava o sistema
nacional de compensação.
A partir de 1982, a Cocecrer-RS desenvolveu os primeiros
traços de organização sistêmica das cooperativas, que se integraram
de forma horizontal e vertical, dando origem ao Sistema Integrado
de Crédito Cooperativo. A integração horizontal minimiza o risco
de liquidez, obtendo escala com a operação em rede. A integração
vertical pressupõe a vinculação a uma organização de segundo grau.
Neste caso, a Central, que passou a desempenhar uma função ope
racional, coordenando as práticas comuns às cooperativas.

its infancy. Mário Kruel Guimarães
wrote, and Fecotrigo published,
the book, A Picture of Cooperative
Credit, a kind of operating manual
with instructions and sample forms
for new credit unions.
Despite all these problems, credit
unions secured a place in the
financial market, serving as an
important partner with rural
farmers. The credit unions did not
have proper banking mechanisms
in place, such as check clearing,
but an accord with the National
Cooperative Credit Bank (BNCC) got
around this problem. Members used
BNCC checks that were part of the
national check clearing system.
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Beginning in 1982, Cocecrer-RS
developed the first features of the
organized cooperative system,
combining horizontal and vertical
integration, which gave rise to
the Integrated Cooperative Credit
System. Horizontal integration
minimized liquidity risk by operating
on a large scale network. Vertical
integration meant being connected
to a secondary cooperative
organization – in this case, the
Regional Center, which assumed an
operational function, coordinating
the credit unions’ common practices.
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A expansão para o Paraná
O movimento pela retomada do cooperativismo de crédito
no Rio Grande do Sul ecoou em outros Estados. Lideranças coope
rativistas observavam atentas os avanços conquistados pelos gaú
chos. No Paraná, as cooperativas agropecuárias já possuíam uma
rede considerável de atuação e eram as principais protagonistas do
desenvolvimento do agronegócio. Estava pronto o terreno para im
plantar as cooperativas de crédito, a exemplo do que acontecia no
Rio Grande do Sul.
A Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Oce
par) liderou o movimento pela estruturação do cooperativismo de
crédito paranaense. Em 1981, um grupo de técnicos e lideranças
percorreu o Rio Grande do Sul para conhecer o funcionamento da
Cocecrer-RS e das cooperativas do Es
tado. A visita resultou na criação de
três cooperativas de crédito no Para

Reprodução/Sicredi Paraná

ná, nas cidades de Cascavel, Toledo e
Londrina. Nelson Costa, que integrava
a equipe da Ocepar, conta como foi a
estruturação dessas instituições: “Ao
lado da cooperativa agropecuária, se
constituía uma cooperativa de crédito,
Assembleia de
constituição da
Cocecrer/PR

The expansion to Paraná
The movement to revive
cooperativism in Rio Grande do
Sul caught on in other states.
Cooperativist leaders actively
followed the successes of the
gaúchos (southern Brazilians). In
Paraná, where the agricultural
cooperatives already had a wide
network and were the principal
developers of the agricultural sector,
the state was ready for credit unions,
just as in Rio Grande do Sul.

The Cooperative Organization
of the State of Paraná (Ocepar)
led the movement to restructure
cooperativism in Paraná. In 1981,
a group of experts and leaders
travelled throughout Rio Grande
do Sul to learn about Cocecrer-RS
and that state’s credit unions. The
visit resulted in the creation of three
credit unions in Paraná, in the cities
of Cascavel, Toledo and Londrina.
Nelson Costa, who was a member
of the Ocepar team, recounts how
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foi assim que surgiu o interesse das demais cooperativas agropecuá
rias em ter o seu braço de crédito”.
Em agosto de 1982, a Ocepar organizou um seminário para
planejar a estruturação do cooperativismo de crédito no Paraná, com
a participação do BNCC, da Emater e de cinco cooperativas centrais:
Coopersul, Central de Laticínios, Cotriguaçu, Sudecoop e Coocap. No
evento, foi criado o Comitê Pró-Constituição das Cooperativas de Cré
dito Rural do Paraná. Nelson Costa, indicado para compor o grupo,
participou da mobilização. “Nós percorremos o Estado todo. Em todas
as cooperativas agropecuárias, fizemos um trabalho de motivação,
indo na cooperativa, fazendo reunião com produtores, com lideran
ças. Às vezes, nós voltávamos três, quatro, cinco vezes ao mesmo local
para constituir a cooperativa de crédito”, recorda Costa.
Na avaliação do presidente da Ocepar, João Paulo Koslovski,
o desenvolvimento do agronegócio do Paraná se deve, em grande
parte, aos resultados desse trabalho de estruturação das cooperati
vas de crédito junto às agropecuárias. “As cooperativas agropecuá
rias do Paraná têm uma participação de 70% na economia agrícola

these institutions were structured.
“For each agricultural cooperative
a credit union was established.
This made the other agricultural
cooperatives interested in having
their own credit arm.”
In August, 1982, Ocepar organized
a conference to plan the structure
of credit cooperativism in Paraná.
Participants included BNCC, Emater
and five cooperative Regional
Centers (Coopersul, Central de
Laticínios, Cotriguaçu, Sudecoop
and Coocap). At that event, the
Committee for the Creation of
Rural Credit Unions in Paraná was
formed. Nelson Costa, chosen to
staff the committee, was involved
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in the committee’s activities. “We
travelled all over the state, to every
agricultural cooperative, working
to recruit supporters, going to the
cooperatives, meeting with farmers
and leaders. In some cases, we
returned, three, four, five times to
the same place to establish a credit
union,” Costa recalls.
João Paulo Koslovski, President of
Ocepar, believes that agricultural
development in Paraná is due, in
large part, to this structuring of credit
unions together with agricultural
cooperatives. According to Koslovski,
“Parana’s agricultural cooperatives
are responsible for 70% of the
state’s agriculture. The joint work
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do Estado. O trabalho conjunto das cooperativas agropecuárias e de
crédito possibilitou o fortalecimento das ações do que viria a ser o
Sicredi, e nós entendemos que essa integração deve ser mantida”,
opina o dirigente.
A partir do momento em que o cooperativismo de crédito ga
nhou espaço no Paraná, surgiu a necessidade de criar uma Central
no Estado, aos moldes da Cocecrer-RS. Em 29 de janeiro de 1985,
três centrais de cooperativas de produção e dez cooperativas singu
lares de crédito se uniram e constituíram a Cooperativa Central de
Crédito Rural do Paraná (Cocecrer-PR), atual Central Sicredi PR/SP.

of the agricultural cooperatives and
the credit unions strengthened the
activities that eventually brought
about Sicredi, and we understand
that this integration should be
maintained.”
Once cooperative credit took hold
in Paraná, the next step was to
create a state-wide Regional Center
modeled after Cocecrer-RS. On
January 20, 1985, three farmers’
cooperative associations and ten
individual credit unions formed the

Rural Credit Union Regional Center
of Paraná (Cocecrer-PR), known
today as Central Sicredi PR/SP (the
Sicredi PR/SP Regional Center). “The
credit unions understood the need to
organize themselves into a system,
the same way that farmers, or those
in cooperatives, feel the need to
organize the cooperative.
Certain activities need to be
carried out on a larger scale,”
observes lgnácio Donel, a founder
of Sicredi Cataratas of Iguaçu PR
and later President of Cocecrer-PR.

As primeiras cooperativas no Paraná
The first cooperatives in Paraná

• Credival – Cooperativa de Crédito Rural Vale do Tibagi Ltda. – Londrina – 26/08/1981
• Credipagro – Cooperativa de Crédito Agropecuário do Oeste Ltda. – Toledo – 30/08/1981
• Credivel – Cooperativa de Crédito Rural Cascavel Ltda. – Cascavel – 24/11/1981
Fonte: Central Sicredi Paraná 20 anos:
fragmentos da história do cooperativismo de
crédito. Curitiba: Sicredi 2005
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“As cooperativas entenderam a necessidade de se organizarem como
um sistema, da mesma forma que o produtor, ou o cooperado, sente,
dentro da cooperativa, a necessidade de se organizar. Há atividades
que precisam ser exercidas em economia de escala”, observa lgnácio
Donel, que participou da fundação da Sicredi Cataratas do Iguaçu-PR
e mais tarde presidiu a Cocecrer-PR.
Os atos constitutivos da Cocecrer-PR foram aprovados pelo
Banco Central dois anos após a constituição da Central, em 1987. Do
ponto de vista operacional, a organização centralizada eliminou um
dos principais limitantes do crescimento das cooperativas: a falta de
um código para a compensação dos cheques, que até então era feita
por intermédio de convênio com o Banco do Brasil. Na opinião de
Nelson Costa, um dos principais avanços obtidos com a unificação do
padrão dos cheques foi a conquista de credibilidade, o que atraiu no
vos associados para as cooperativas, ampliando a base de captação
de recursos. “Os sócios da cooperativa de crédito eram os mesmos da
cooperativa agropecuária, então as demandas eram iguais. Quando
um produtor precisava de crédito, todos os associados da cooperati
va também estavam precisando. Com a vinda de outros associados,
começamos a ter uma estabilidade na oferta de crédito para os pro
dutores rurais, porque outros setores da economia entraram para as
cooperativas”, explica Costa.

In 1987, two years after CocecrerPR was formed, the Central
Bank approved its Articles of
Incorporation. From an operational
point of view, the centralized
organization eliminated one of the
most limiting factors in the growth
of credit unions – the lack of a
code for check clearing, which was
done until then under an accord
with Bank of Brazil. Nelson Costa
believes that one of the main
benefits from having uniform checks
was an increase in credibility. This
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attracted new members to the
credit unions, which increased the
available funds. “The members of
the credit unions and the members
of the agricultural cooperatives were
the same people, so their demands
were the same. When one producer
needed financing, all the members
needed financing. The addition of
new members provided stability in
terms of financing available for rural
farmers because other economic
sectors had joined the credit
unions,” Costa explains.
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A criação da Cocecrer-PR
Dez cooperativas criaram a Cooperativa Central de Crédito Rural do Paraná
• Credicap – Cooperativa de Crédito Rural Capeg Ltda.
• Credicatu – Cooperativa de Crédito Rural de Porecatu Ltda.
• Credicocafé – Cooperativa de Crédito Rural de Astorga Ltda.
• Credicooper – Cooperativa de Crédito Rural de Francisco Beltrão Ltda.
• Credicorol – Cooperativa de Crédito Rural de Rolândia Ltda.
• Credifronteiras – Cooperativa de Crédito Rural de Três Fronteiras Ltda.
• Credinorpa – Cooperativa de Crédito Rural Centro-Norte do Paraná Ltda.
• Credipagro – Cooperativa de Crédito Agropecuário do Oeste Ltda.
• Credipuava – Cooperativa de Crédito Rural de Guarapuava Ltda.
• Credival – Cooperativa de Crédito Rural Vale do Tibagi Ltda.
		
The
creation of Cocecrer-PR
		
Ten credit unions formed the Rural Cooperative Credit Regional Center of Paraná
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Credicap – Capeg Rural Credit Union, Ltd.
Credicatu – Porecatu Rural Credit Union, Ltd.
Credicocafé – Astorga Rural Credit Union, Ltd.
Credicooper – Francisco Beltrão Rural Credit Union, Ltd.
Credicorol – Rolândia Rural Credit Union, Ltd.
Credifronteiras – Três Fronteiras Rural Credit Union, Ltd.
Credinorpa – Rural Credit Union of North Central Paraná, Ltd.
Credipagro – Farmers’ Credit Union of the West, Ltd.
Credipuava – Guarapuava Rural Credit Union, Ltd.
Credival –Tibagi Rural Credit Union, Ltd.

Mobilização nacional
A expansão do cooperativismo de crédito no Rio Grande do
Sul e no Paraná aumentou o coro de reivindicações por mudanças
na regulamentação do setor. Apesar da abertura de novas institui
ções, as cooperativas continuavam engessadas por regras criadas

National mobilization
As the cooperative movement
spread throughout Rio Grande
do Sul and Paraná, demands for
regulatory changes increased.
Despite the emergence of new

credit unions, they continued to be
stifled by the rules enacted in 1964
at the start of the military regime.
In 1984, Roberto Rodrigues, then
President of the Credit Committee
of the Organization of Brazilian
Cooperatives (OCB), organized in
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em 1964, no início do governo militar. Em 1984, Roberto Rodrigues,
que presidia a Comissão de Crédito da Organização das Cooperati
vas Brasileiras (OCB), organizou, em Brasília, o primeiro Congresso
Nacional de Cooperativismo de Crédito. No encontro, foi criada uma
comissão, cujo trabalho é descrito pelo próprio Rodrigues, que lide
rava a equipe: “O grupo saiu a campo, Estado por Estado, defenden
do o modelo integrado de crédito cooperativo, Centrais por Estado,
Divulgação

que seriam, no tempo oportuno, as donas de um banco cooperativo,
criado quando o tempo assim o permitisse’’.
Roberto
Rodrigues

O movimento de retomada do crédito cooperativo, que se ini
ciou no Sul do País, começava a se fortalecer em outras regiões, o
que viria a resultar, mais tarde, na criação de cooperativas de crédi
to também no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. A exposição dos
ideais do cooperativismo de crédito deu visibilidade ao trabalho que
vinha sendo desenvolvido pela Cocecrer-RS, revigorando a pressão
por mudanças nas regras estabelecidas pelas autoridades monetá

Brasilia the first National Congress
on Cooperative Credit. Rodrigues
describes the work of a committee,
created at the meeting, which he
led. “The group went out into the
field, state by state, advocating the
integrated model for credit unions,
a regional center for each state that
would become, at the right time, the
owners of a cooperative bank, to be
created when the time allowed.”
The movement to revive
cooperativism, which started in the
South, began to take hold in other
parts of the country. Eventually
credit unions were formed in
the states of Mato Grosso and
Mato Grosso do Sul. Exposure to
cooperative ideals raised awareness
of Cocecrer-RS’s work, increasing
the call for changes in monetary
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authority regulations. In 1985,
experts from the Central Bank
attended a second conference on
cooperative credit, in Santa Maria,
Rio Grande do Sul. Although they
were receptive to the thinking
of the cooperatives, changes in
the regulatory framework would
come only in 1988, with the new
Constitution.
Up until the mid-80’s, credit unions
had adapted to high inflation, but
in 1984, inflation hit 224%. The
government had already completed
its industrialization plan, and the
economy was experiencing a
period of rapidly increasing prices
due to external economic shocks
and increased public spending.
This caused a shift in economic
policy. With the industrial sector
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rias. Em 1985, técnicos do Banco Central participaram de um se
gundo seminário sobre cooperativismo de crédito, em Santa Maria,
no Rio Grande do Sul, acolhendo de forma positiva as ponderações
das cooperativas. Mas as mudanças efetivas no marco regulatório
viriam apenas em 1988, com a nova Constituição.
Até a metade dos anos 80, as cooperativas de crédito esta
vam ajustadas ao cenário de inflação alta. Em 84, o índice chegara a
224%. O governo já tinha completado o processo de industrialização
e a economia atravessava uma aceleração do nível de preços em fun
ção dos choques externos e do aumento dos gastos públicos. Então, o
foco da política econômica mudou. O objetivo passou a ser o combate
à inflação, já que os setores industriais estavam consolidados. Na
segunda metade daquela década, o Brasil teve três planos econô
micos: Plano Cruzado (1986), Plano Bresser (1987) e Plano
Verão (1989).
O impacto do Plano Cruzado, lançado em 28 de fe
vereiro de 1986 pelo ministro da Fazenda Dílson Funaro, foi
imediato. Entre as medidas, estava o tabelamento de preços
e salários na tentativa de desindexar a economia. A inflação,
de um dia para o outro, caiu de três dígitos para um dígi
to. Os ganhos das cooperativas com a receita inflacionária,

consolidated, the objective became
to combat inflation. During the
second half of the 1980’s, Brazil had
three economic plans: the Cruzado
Plan (1986), the Bresser Plan (1987)
and the Summer Plan (1989).
The Cruzado Plan, put into effect
on February 28, 1986 by Agriculture
Minister Dílson Funaro, had an
immediate impact. It included wage
and price freezes in an effort to
end price indexing. Inflation fell
immediately from three digits to
one digit. Credit union gains from

high inflation, from investments
made using members’ cash deposits,
stopped instantly. “We went from
being fully viable to not viable in
less than 12 hours,” according to
Schardong. During that period,
Cocecrer-RS could no longer turn
to Mário Kruel Guimarães, who had
left the Regional Center days before
the Cruzado Plan for health reasons.
Raul Englert took over the leadership
of Cocecrer-RS and called all the
credit unions to a meeting in Porto
Alegre. According to Schardong,
they had to adopt an emergency
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representada pelo montante de recursos aplicados sobre os depósi
tos à vista dos associados, acabou instantaneamente. “Nós passamos
da viabilidade para a inviabilidade em menos de 12 horas”, comenta
Schardong. Naquele momento, a Cocecrer-RS não contava mais com
a experiência de Mário Kruel Guimarães, que tinha se afastado da
Central dois dias antes da edição do Plano Cruzado, por problemas
de saúde.
A direção da Cocecrer-RS foi assumida por Raul Englert,
que convocou todas as cooperativas singulares para uma reunião
em Porto Alegre. De acordo com Schardong, foi preciso adotar um
plano de emergência, que significava multiplicar os recursos por dez
e cortar 70% das despesas de cada cooperativa. O plano de recupera
ção foi implantado com recursos obtidos junto ao BNCC, e as coope
rativas, reestruturadas, enfrentaram sem abalos os Planos Bresser
e Verão, lançados poucos anos mais tarde. Em novembro de 1986,
Ademar Schardong assumiu a Cocecrer-RS.
A capacidade de se adequar aos reveses econômicos, enfren
tando e superando as adversidades, fortaleceu as cooperativas de
crédito. As previsões do início da década estavam confirmadas: o

plan, which meant increasing
their funds ten-fold and cutting
the expenses of each credit union
by 70%. The recovery plan was
implemented with funds obtained
from BNCC, which enabled the
restructured credit unions to
weather the Bresser and Summer
Plans, launched a few years later,
without problems. In November
1986, Ademar Schardong became
the head of Cocecrer-RS .
The ability to adapt to challenging
economic times, facing and
overcoming setbacks, made
the credit unions stronger. The
predictions from the beginning of
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the decade were confirmed; the
state-controlled economic model
no longer worked, a forewarning
to the arrival of a model that
allowed for greater freedom in
initiative and entrepreneurship.
The ideals of cooperative credit,
which had seemed utopian, gained
credibility. Credit unions entered
a new period of prosperity, with
more comprehensive agreements,
such as with BNCC, and a greater
penetration of the financial market.
However, regulatory and legislative
changes still were needed. This
victory was soon to come, with the
1988 Constitution.
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modelo de economia estatizada entrou em decadência, prenuncian
do a vinda de um modelo no qual haveria mais espaço para a li
vre iniciativa e o empreendedorismo. O ideal do cooperativismo de
crédito, que parecia utópico, ganhava credibilidade. As cooperativas
passariam a experimentar um período de prosperidade, com convê
nios mais abrangentes com o BNCC e maior penetração no mercado
financeiro. Mas faltavam, ainda, avanços nos campos normativo e
legislativo. A conquista estava por vir, com a Constituição de 1988.

A igualdade na Constituição
O marco regulatório do novo enquadramento jurídico das co
operativas de crédito está impresso no artigo 192 da Constituição, no
qual consta que o Sistema Financeiro Nacional abrange as coopera
tivas de crédito, sujeitando-as às mesmas regras dos demais agentes
financeiros. “A Lei Maior, quando promulgada, em outubro de 1988,
assegurou o direito de existir das cooperativas de crédito como insti
tuições financeiras, esse foi o grande feito”, sintetiza Ademar Schar
dong. A inclusão do cooperativismo de crédito na Constituição Fede
ral, como parte integrante do sistema financeiro, é resultado de uma
das maiores mobilizações já realizadas pelo setor. A articulação envol
veu lideranças de todo o País, de diferentes ramos do cooperativismo,
que trabalharam de forma integrada na defesa das propostas.

Equal treatment
under the law
The regulatory framework for credit
unions under the new legal system
is contained in Article 192 of the
Constitution, which states that the
National Financial System includes
credit unions, subjecting them to
the same rules as other financial
institutions. “The Supreme Law,
adopted in October 1988, assured
credit unions of their right to exist

as a financial institution. This was
a great achievement,” Ademar
Schardong asserts. The inclusion
of credit unions in the federal
Constitution, as an integral part of
the financial system, was the result
of one of the greatest campaigns
ever undertaken in the financial
sector. The organized movement
involved leaders throughout the
country, from different branches of
cooperativism, who worked together
to advance their goals.
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A coesão do cooperativismo frente à Assembleia Nacional Cons
tituinte foi possível graças à liderança da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), que assumiu a mobilização, sincronizando as reivin
dicações das bases com a atuação dos articuladores políticos em Brasília.
A preparação para o trabalho que seria desenvolvido com o Congresso
Nacional começou em 1985, logo que o então presidente José Sarney con
firmou a eleição da Assembleia Constituinte. No mesmo ano, Roberto Ro
drigues, que recém havia assumido a presidência da OCB, providenciou
a elaboração de uma cartilha, que foi distribuída para todas as coopera
tivas do Brasil, com a finalidade de orientar o setor, para que o coopera
tivismo ampliasse seu espaço na nova legislação.
Em Brasília, na sede da OCB, foi organizada uma comissão cons
titucionalista, formada por um grupo de juristas. Ao mesmo tempo, nos
Estados, foram realizadas assembleias, para que as cooperativas elen
cassem as mudanças que queriam inserir na nova Constituição.
Ao final desse processo, foram selecionadas cinco propostas, que
sintetizavam os anseios do setor. Uma delas pretendia incluir o
cooperativismo de crédito no Sistema Financeiro Nacional.

Cooperativists presented a united
front before the “National Constituent
Assembly” (Brazil’s constitutional
convention that drafted the 1988
Constitution), thanks to the leadership
of the Organization of Brazilian
Cooperatives (OCB). The OCB assumed
the leadership role, coordinating the
demands of those in the grassroots
with the political organizers in Brasilia.
Preparations for this work, which was
developed with the National Congress,
began in 1985, shortly after then
President José Sarney confirmed the
election of the Constituent Assembly.
In that same year, Roberto Rodrigues,
OCB’s new president, commissioned
a booklet that was distributed to all
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credit unions throughout Brazil. Its
purpose was to educate all credit union
members so that credit unions would
receive a broader role in the new legal
system.
At the OCB headquarters in Brasilia, a
constitutional committee composed of
a team of legal experts was formed. At
the same time, state assemblies were
formed so that credit unions could
vote for the changes they wanted
included in the new Constitution. This
process resulted in the adoption of five
proposals that summed up the desires
of the cooperative sector. One of the
proposals was to include credit unions
in the National Financial System.
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Enquanto mobilizava as bases, sensibilizando associados de
diferentes ramos do cooperativismo, a OCB também procurava aliados entre os políticos, para que as propostas fossem aprovadas no
Congresso Nacional. A Organização apoiou a campanha dos candidatos comprometidos com o cooperativismo, elegendo 47 deputados
federais que se identificavam com o setor. A partir desse grupo, foi
criada a Frente Parlamentar do Cooperativismo, que contou com a
adesão de 217 parlamentares, entre deputados e senadores de diferentes partidos. Tinha origem, então, uma das mais atuantes bancadas do Congresso, que vem se renovando a cada mandato, permanecendo ativa até hoje.

While mobilizing grassroot support
and raising awareness among
members of cooperativism’s different
branches, the OCB also worked to
establish political alliances to get its
proposals adopted by the National
Congress. It supported candidates
committed to cooperativism,
electing 47 federal deputies who
identified with cooperativism. From

this group, the Parliamentary Front
for Cooperativism was born, which
had the support of 217 members
of Congress, including deputies and
senators from different parties. This
was the origin of one of the most
active groups in Congress, which
continues to reinvent itself each
term, remaining active until today.

O artigo 192

Cooperativismo de crédito conquista
marco legal
Art. 192. O Sistema Financeiro
Nacional, estruturado de forma
a promover o desenvolvimento
equilibrado do País e a servir aos
interesses da coletividade, em todas as
partes que o compõem, abrangendo as
cooperativas de crédito, será regulado
por leis complementares que disporão,
inclusive, sobre a participação do
capital estrangeiro nas instituições
que o integram.

Article 192

Credit unions reach a legal
milestone
Art. 192. The National Financial
System, formed to promote balanced
development throughout the country
and serve the collective interest
everywhere it has constituents, with
respect to credit unions, shall be
governed by the same laws that
provide for, among other things, the
participation of foreign capital in the
institutions that comprise the National
Financial System.

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil
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Conforme aumentava o grupo de parlamentares que
apoiavam as propostas do setor, as cooperativas reformavam o
chamado corpo a corpo. Roberto Rodrigues lembra que, durante
a Assembleia Constituinte, ia todos os dias ao Congresso, sendo,
muitas vezes, confundido com deputado. Para estreitar a ligação
entre os parlamentares e as cooperativas, a OCB contratou como
assessor parlamentar o gaúcho Virgílio Perius, que trabalhava
junto à Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande
do Sul (Ocergs).
Como parte da estratégia de mobilização, o movimento cooperativista passou a promover jantares com parlamentares em Brasília, nos quais oferecia produtos das cooperativas. Em certa ocasião, foram distribuídos vinhos de uma cooperativa gaúcha, cujos
rótulos estampavam as cinco propostas do cooperativismo. "O cooperativismo passou a ser conhecido na Constituinte pela maneira leve
como fazia lobby, uma maneira diferente, acadêmica, sem barulho.
Fazendo lobby por um negócio conceitual, doutrinário", observa Roberto Rodrigues.

Just as Congressional support
for credit unions grew, credit
unions gave new meaning to the
so-called one-on-one method
of obtaining support. Roberto
Rodrigues remembers that during
the Constituent Assembly, he
would go to the Congress every
day, often being mistaken for a
deputy. In order to bring members
of Congress and the credit unions
closer together, the OCB retained a
gaucho (southern Brazilian),Virgílio
Perius, who worked with the
Organization of Credit Unions of
Rio Grande do Sul (Ocergs) as a
congressional advisor.
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As part of its activist strategy, the
cooperative movement began to
arrange dinners with Congressmen
in Brasília, at which products from
the cooperatives were distributed.
On one occasion, wine from a
southern Brazilian cooperative was
given out, with labels stamped
with cooperativism’s five proposals.
“Cooperativism came to be known
in the Constituent Assembly for its
easygoing approach to lobbying
– a different approach, academic,
without making much noise.
Lobbying for a business concept,
a doctrine,” observes Roberto
Rodrigues.
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As propostas das cooperativas foram ratificadas em um documento que recebeu mais de 1 milhão de assinaturas em todo o
País. No Rio Grande do Sul, com o apoio da Cocecrer-RS, mais de 40
mil pessoas assinaram a carta, que foi entregue nas mãos do presidente da Constituinte, Ulysses Guimarães.

Enfrentando resistências
As discussões no plenário do Congresso avançavam, e os sinais de resistência à proposta das cooperativas de crédito ficavam
mais salientes. “Houve uma reação muito forte por parte dos agentes financeiros e dos bancos brasileiros, tanto públicos quanto privados, no sentido de temerem aquela tese fundamental do princípio
da igualdade de tratamento das instituições financeiras”, comenta
Virgílio Perius.
As lideranças que atuavam no Congresso decidiram, então,
concentrar a pressão na comissão revisora das propostas, na qual
predominava a presença dos parlamentares do Centrão23. Ademar
Schardong, que representava a Cocecrer-RS, propôs a realização de
um debate, para esclarecer as intenções das cooperativas de crédito.
No dia do evento, as cooperativas do Rio Grande do Sul levaram
uma caravana de associados a Brasília.

The credit union proposals received
support in a petition signed by more
than one million people around
the country. In Rio Grande do Sul,
with the support of Cocecrer-RS,
over forty thousand people signed
a petition which was delivered to
Ulysses Guimarães, President of the
Constituent Assembly.

Facing resistance
As discussions in Congress
continued, signs of resistance to the
credit union proposals became more

pronounced. “There was a strong
reaction by the financial agents and
Brazilian banks, both public and
private, in the sense that they were
afraid of the fundamental idea of
equal treatment for all financial
institutions,” Virgílio Perius observes.
As a result, the Congressional
leadership decided to put pressure on
the Revision Commission, which was
dominated by Congressional members
from the “Centrão” (“Big Center”).23
Ademar Schardong, who represented
Cocecrer-RS, proposed holding a
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A manifestação foi engrossada por representantes de cooperativas de outros ramos, que apoiavam o movimento. A quantidade
de pessoas extrapolou os 700 lugares que haviam sido reservados
nas galerias do plenário da Câmara. Segundo Virgílio Perius, que
coordenou a mobilização, mais de 1,2 mil pessoas presenciaram o
Arquivo Sicredi

debate.
Ademar Schardong, encarregado de defender a proposta
das cooperativas de crédito, foi sorteado para fazer a explanação
Ademar
Schardong

depois dos outros oradores. “Quando Schardong começou a falar,
foi ovacionado por todo aquele público, e isso foi uma surpresa
para os outros, que não tinham lobby na hora”, recorda Perius.
lmpulsionado pelo apoio do público, Schardong conduziu a defesa
da proposta das cooperativas de crédito, sustentando o argumento
de que o movimento não queria privilégios, mas a oportunidade de
ampliar seus serviços financeiros e, consequentemente, expandir
as possibilidades de desenvolvimento econômico. A argumentação
deixava claro que as cooperativas reivindicavam um tratamento
igualitário, buscando a equiparação com outros agentes do Sistema Financeiro Nacional.

debate to clarify the intentions of the
credit unions. On the day of the event,
the credit unions from Rio Grande do
Sul brought a caravan of members to
Brasília.
The demonstration grew with
the arrival of cooperative
representatives from other
areas, all of whom supported
the movement. The number of
people present exceeded the 700
places that had been reserved in
the plenary gallery of Congress.
According to Virgílio Perius, who
coordinated the demonstration,
more than 1,200 people attended
the debate.
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Ademar Schardong, who was in
charge of advocating the credit
union proposals, was chosen to
speak last. “When Schardong began
to speak, he was cheered by the
entire crowd, which really surprised
the others, who did not have an
organized lobby at the time,” recalls
Perius. Encouraged by the public’s
support, Schardong explained the
credit union proposals, arguing
that the movement did not seek
privileges, but rather the opportunity
to broaden its financial services and
thereby expand the possibilities
for the country’s economic
development. This argument made
it clear that the credit unions
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A partir daquele debate, a proposta das cooperativas de crédito passou a ser vista com outros olhos dentro do Congresso. “Nós
fizemos chegar aos principais líderes dos blocos que atuavam lá dentro uma visão de que sociedade cooperativa não era um instrumento
político da sociedade, e sim uma empresa, que atuaria, dentro do
novo modelo econômico, como um instrumento de organização econômica das pessoas”, observa Schardong.

As novas perspectivas
Apesar da pressão bem fundamentada das lideranças cooperativistas, às vésperas da votação do relatório da Comissão de
Economia, o artigo que dava isonomia às cooperativas havia sido
retirado do texto. A mudança exigiu uma rápida mobilização dos líderes, que garantiram a aprovação, no dia seguinte, do artigo 192
como está hoje na Constituição. Entre as cooperativas de crédito, a
nova Carta Magna foi recebida como uma espécie de carta de alforria, que soltava as amarras suportadas por mais de duas décadas,
enquanto vigorou a legislação restritiva de 1964. A partir de então,
as cooperativas estavam livres para crescer.

demanded equal treatment, seeking
a level playing field with the other
players in the National Financial
System.
Following the debate, Congress
came to view the credit union
proposals in a new light. “We got
the principal leaders inside Congress
to understand that credit unions
were not a political tool, but rather
a business, acting according to the
new economic model, as a way of
organizing people for economic
purposes,” Schardong explains.

New perspectives
Despite the well-justified pressure
by the cooperativist leadership, on
the eve of the vote on the Economic
Committee’s report, the Article
that granted credit unions equal
treatment under the law was deleted
from the text. The change provoked
immediate reaction by the leaders,
which resulted in the approval the
following day of Article 192, as it
appears in the Constitution today.
For the credit unions, the new
“Magna Carta” was welcomed as a
kind of emancipation proclamation,
freeing them of the bonds endured
for over two decades when the
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No final da década de 80, além de revigorar o fôlego com o reordenamento jurídico, o cooperativismo de crédito assistia ao início
do processo de informatização, que começava a ser implantado pela
Cocecrer-RS. A Central e as cooperativas singulares, que até então
utilizavam máquinas de escrever e equipamentos manuais, compravam seus primeiros computadores e impressoras. O Sistema entrava
para a era digital, que iria revolucionar o processamento de dados e
os procedimentos operacionais das cooperativas.
O Brasil se preparava para entrar nos anos 90 quando o cooperativismo de crédito chegou às novas fronteiras agrícolas do Centro-Oeste,
marcando a expansão do movimento para além das terras do Sul. Em
1989, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul criaram suas Centrais, aos moldes da Cocecrer-RS, fortalecendo as bases para o que mais tarde seria o
Sicredi. No Nordeste, Norte e Sudeste24, cooperativas também formavam
Centrais, originando a criação de outros sistemas de crédito cooperativo.
No Centro-Oeste, a introdução do cooperativismo de crédito foi
motivada pela necessidade de ampliar a capacidade de financiamento
da produção agropecuária. As experiências anteriores, no Rio Grande
do Sul e no Paraná, influenciavam os agricultores, uma vez que muitos

restrictive laws of 1964 took effect.
From that time on, credit unions were
free to grow.
At the end of the 80’s, as new life
was breathed into credit unions under
the new legal regime, cooperativism
became involved with computerizing
information, as begun by Cocecrer-RS.
The Credit Union Regional Centers
and individual credit unions, which
until then used typewriters and other
manual equipment, purchased their
first computers and printers. The
System entered the digital age, which
would revolutionize data processing
and the credit unions’ other
operational procedures.
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Brazil was preparing itself to enter
into the 90’s when credit unions
reached the new agricultural frontiers
of the Central-West, marking the
movement’s expansion beyond
southern Brazil. In 1989, the states
of Mato Grosso and Mato Grosso do
Sul formed Credit Union Regional
Centers, borrowing from CocecrerRS’s model. This strengthened the
grassroots for what would later
become Sicredi. In the Northeast,
North and Southeast,24 credit unions
also formed Credit Union Regional
Centers, creating new systems of
cooperative credit.
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eram migrantes gaúchos que haviam colonizado a região Centro-Oeste
a partir de 197025, promovendo a expansão da fronteira agrícola brasileira26.
De certa forma, a motivação para o cooperativismo de crédito
nas novas fronteiras agrícolas mantinha uma semelhança com o passado. Os desafios dos produtores do Mato Grosso e do Mato Grosso do
Sul eram parecidos com aqueles superados pelos pioneiros do cooperativismo, no início do século, quando fundaram as Caixas Rurais. Assim
como os imigrantes alemães que desembarcaram no Brasil no século 19,
os produtores que chegaram ao Centro-Oeste do século 20 enfrentavam
problemas relacionados à falta de estradas, escolas, armazéns e crédito.
O vazio demográfico representava, na prática, a inexistência da infraestrutura básica. O atendimento dessas carências levou a maciços gastos,
que são consequência do “custo do pioneirismo”27. Além dos custos contáveis, existiam os de caráter emocional, em função do elevado “sacrifício
pessoal (...), traduzido pelo sentimento de isolamento, saudade da terra
natal, dos parentes e dos amigos”28.

In the Central-West, credit unions arose
from the need to make financing more
available for agricultural production.
The earlier experiences in the states
of Rio Grande do Sul and Paraná
influenced the growers since many of
them were originally from southern
Brazil and had settled in the CentralWest beginning in 1970,25 expanding
Brazil’s agricultural frontiers.26
To a certain extent, the credit unions
in the new agricultural frontiers were
driven by the same factors as in the
past. The challenges faced by the
farmers in Mato Grosso and Mato
Grosso do Sul were similar to those
tackled by cooperativism’s early
pioneers at the turn of the century

when the Rural Banks were formed.
As with the German immigrants who
arrived in Brazil in the 19th century, the
growers who arrived in the CentralWest in the 20th century confronted
problems arising from a lack of roads,
schools, grocery stores and credit. The
reality of the small population was the
non-existence of basic infrastructure.
Attending to these needs brought
massive costs, a consequence of the
“cost of pioneerism.”27 Aside from
the actual dollar costs, there are the
emotional costs in terms of the high
“personal sacrifice (...), brought on by
feelings of isolation and homesickness
for one’s native land, family and
friends.”28
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Em terras mato-grossenses
No final da década de 80, os agricultores do Mato Grosso sentiam necessidade
de se organizar de forma cooperativa para

Reprodução/Central MT

enfrentar as dificuldades. E o cooperativis-

Reunião da
Cocecrer/MT para
apresentação do
estatuto

mo de crédito começou nesse Estado em 10
de dezembro de 1988, com a fundação da
Cooperativa de Crédito Rural do Leste do
Mato Grosso (Credileste), hoje Sicredi Leste. A Credileste abrangia os municípios de
Primavera, Nova Diamantina, Água Boa,
Querência, Barra do Garças e Canarana.

Com a mesma coragem com que desbravaram as terras virgens
do Mato Grosso, os produtores apostaram nas cooperativas de crédito
como uma solução para grande parte dos problemas estruturais da
época. Em Juscimeira, município que despontava a 160 quilômetros
de Cuiabá, um padre vindo da Alemanha compartilhava os ideais do
padre suíço Theodor Amstad, precursor do cooperativismo brasileiro
no início do século passado. Assim como o jesuíta, o padre Johannes
Berthold acreditava que os produtores eram capazes de mudar a realidade em que viviam, por intermédio da cooperação.

In Mato Grosso
At the end of the 1980’s, the farmers
in Mato Grosso decided they needed
to organize cooperatively to deal with
their problems. Cooperative credit
began in that state on December
10, 1988 with the Rural Credit
Union Foundation of Eastern Mato
Grosso (Credileste), which today is
Sicredi Leste (Sicredi East). Credileste
covered the cities of Primavera, Nova
Diamantina, Água Boa, Querência,
Barra do Garças and Canarana.
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With the same courageous spirit
used to cultivate the virgin soil of
Mato Grosso, the farmers put their
faith into cooperative credit as a
way to solve many of the structural
problems of that era. In Juscimeira, an
emerging city 100 miles from Cuiabá,
a priest who arrived from Germany
imparted the ideas of the Swiss priest
Theodor Amstad, whose ideas were
a precursor to cooperativism in Brazil
at the turn of the last century. Just as
with the Jesuit priest, Father Johannes
Berthold believed that farmers could
change their circumstances through
cooperativism.
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Respaldado pela Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira,
que já estava consolidada em 1989, Berthold liderou a criação da primeira
cooperativa de crédito do município e uma das primeiras do Mato Grosso.
Em pouco tempo, o padre foi convidado a disseminar as propostas cooperativistas em outras regiões, estimulando iniciativas semelhantes. “Eu mostrava as vantagens, economicamente. Por isso, uma cooperativa deve ter e
mostrar efeito, levar progresso para o lugar”, explica Berthold.
As cooperativas de crédito mato-grossenses nasceram sob a influência
do movimento de retomada que vinha subindo do Rio Grande do Sul e do Paraná ao longo dos anos 80. Apesar da experiência acumulada durante quase um
século pelos gaúchos, o cooperativismo de crédito ainda era quase desconhecido
nas novas fronteiras agrícolas, despertando a desconfiança das pessoas. “No
começo, foi difícil, tinha um pessoal que acreditava e outro que não acreditava.
Nós não tínhamos sede, não tínhamos dinheiro para comprar móveis, comprar
máquinas, qualificar pessoal”, relata Germano Zandoná, um dos pioneiros do
cooperativismo de Água Boa, município situado na porção média do Vale do
Araguaia, fundado na década de 70 por agricultores oriundos do Sul do País.
A história de Sérgio Antonello Rubin, um dos desbravadores do Norte do Mato Grosso, retrata as adversidades da época. Natural de Fortaleza

Backed by the Mixed Agricultural
Cooperative of Juscimeira, established
in 1989, Berthold helped found the
city’s first credit union – one of the
first in Mato Grosso. Within a short
time, the priest was asked to spread
his cooperativist ideas to other parts
of the country, which brought about
similar initiatives. “I would show
the economic advantages. In other
words, a cooperative should have and
demonstrate an impact – bring progress
to an area,” explains Berthold.
The Mato Grosso credit unions were
influenced by the 80’s movement in Rio
Grande do Sul and Paraná to reclaim

credit unions. Despite the gauchos
nearly century’s worth of experience,
credit cooperativism was still largely
uknown in the new agricultural frontiers,
which caused a lot of distrust. “In the
beginning, it was difficult. One person
believed in it and the next one didn’t.
We had no headquarters or money
to buy furniture and equipment, no
qualified people,” relates Germano
Zandoná, one of the pioneers of
cooperativism in Água Boa, a city located
in the Araguaia Valley and founded in
the 70’s by farmers from southern Brazil.
The story of Sérgio Antonello Rubin, one
of the frontiersman from northern Mato
Grosso, demonstrates the difficulties
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dos Valos, no Rio Grande do Sul, o produtor chegou ao município de
Sorriso no ano de 1988, quando recém havia se formado em Agronomia.
Pouco depois de se instalar no novo município, o jovem assumiu a presidência da Cooperativa Agrícola de Sorriso (Cooasol), que cumpria a
função de armazenar e comercializar a produção da região. Entretanto,
havia, ainda, uma carência a ser suprida: “Nós tínhamos as terras, mas
não tínhamos recursos para plantar”, resume Sérgio Rubin.
A saída encontrada pelos produtores, então, foi a criação de uma
cooperativa de crédito. Em 1989, foi fundada a Cooperativa de Crédito
Rural de Sorriso (Credisol), atual Sicredi Celeiro MT. Aos 24 anos de idade, Rubin assumia a presidência da nova organização, que reunia os mesmos associados da cooperativa agropecuária e sintetizava uma aspiração
comum a todos: a possibilidade de financiar a atividade agrícola. “Na época, os recursos do governo eram muito escassos para a agricultura, e nós
éramos uma região que necessitava de muito dinheiro. Nós tínhamos tudo
por fazer, as nossas áreas eram mato, nós precisávamos derrubar, corrigir
o solo, comprar máquinas. A ideia da cooperativa era para que os recursos
da safra ficassem na comunidade e retornassem imediatamente para financiar as nossas atividades’’, conta Rubin.

of that period. Born in Fortaleza
dos Valos, in Rio Grande do Sul, the
agriculturist arrived in the city of
Sorriso in 1988, a recent graduate
in Agriculture. Shortly after settling
in Sorriso, the young man became
the president of the Agricultural
Cooperative of Sorriso (Cooasol),
which served to store and sell the
region’s produce. However, there was
something missing. “We had land,
but no resources for planting,” Sérgio
Rubín explains.
The farmers’ solution was to form a
credit union. In 1989, the Rural Credit
Union of Sorriso (Credisol) was born,
known today as Sicredi Celeiro MT. At
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just 24 years of age, Rubín became
the president of the new organization,
which united the members of
the agricultural cooperative and
synthesized their common goal:
to finance agricultural activity. “At
that time, government resources for
agriculture were scarce and we were in
a region that needed a lot of money.
We had to do everything. Our lands
were covered with forest that we had
to cut down, and we had to treat
the soil, buy machinery. The idea of
a cooperative was so that the funds
from the harvest would remain in the
community and be used to finance our
activities,” Rubín recounts.
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dução de grãos no Mato Grosso, o cooperativismo de
crédito também acenava como uma alternativa para
a falta de financiamento das lavouras. Quando a cooperativa de crédito foi criada, o município não passava de um assentamento, aguardando a construção
de estradas, escolas e hospitais. “O pessoal falava em
criar o banquinho do produtor”, lembra Eledir Pedro Techio, um dos fundadores da atual Sicredi Ouro
Verde MT. “A cooperativa operava mais com capital
de giro. Todas as operações de empréstimo eram fei-
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Em Lucas do Rio Verde, outro polo de pro-

tas com um prazo máximo de 30 dias”, complementa
Techio.

Eledir Techio com
os registros da

Embora a informatização já tivesse chegado às cooperativas
do Sul do País, no Mato Grosso o acesso à tecnologia ainda era limitado. Em Lucas do Rio Verde, por exemplo, a cooperativa de crédito

ordem de
concessão de
empréstimo

utilizava um caderno de anotações onde era registrada uma relação
de espera, com a ordem em que os produtores podiam tomar empréstimo na instituição. Na época, a procura era muito maior do que a
disponibilidade de recursos.

In Lucas do Rio Verde, another
center for grain production located
in Mato Grosso, credit cooperativism
beckoned as an alternative to the
lack of financing for farming. When
the credit union was created, the
city was only a settlement, awaiting
construction of roads, schools and
hospitals. “People talked about
creating a little bank for farmers,”
remembers Eledir Pedro Techio,
one of the founders of the current
Sicredi Ouro Verde MT. “The credit
union operated mostly with working
capital. All loans were made for a
maximum of 30 days,” adds Techio.

Although computerized information
was already being used in the
South, in Mato Grosso, access to
technology was still limited. For
example, in Lucas do Rio Verde, the
credit union used a notebook to
keep a waiting list with the order in
which farmers could receive a loan
from the institution. In those days,
the demand far exceeded the funds
available.
In 1989, when the State had six
credit unions, the Rural Credit Union
Regional Center of Mato Grosso
(Cocecrer-MD, today known as
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Unidade de
atendimento no
Mato Grosso
nos anos 90

Em 1989, quando o Estado contava com seis cooperativas
de crédito, foi fundada a Cooperativa Central de Crédito Rural do
Mato Grosso (Cocecrer-MT), atual Central Sicredi MT/PA/RO. Embora tenha se inspirado no modelo da Cocecrer-RS, a Central mato-grossense refletia outro tipo de realidade. Segundo João Carlos
Spenthof, presidente da Central Sicredi MT, o capital social das cooperativas era alto para os padrões da época. “Uma peculiaridade
nossa é que a gente já começou a trabalhar com médios produtores,
com grandes produtores rurais, e as cooperativas de crédito nasceram altamente capitalizadas”, observa Spenthof. As cooperativas do
Mato Grosso levariam alguns anos para suprir a carência de crédito
dos produtores, pois o perfil dos associados, com áreas de tamanho
superior à média do Sul do País, dificultava o atendimento da demanda por financiamentos rurais.

Central Sicredi MT) was created.
Although inspired by the CocecrerRS model, the Mato Grosso Regional
Center reflected a different reality.
According to João Carlos Spenthof,
president of Central Sicredi MT, the
social capital of the credit unions
was high by the standards of that
era. “One aspect unique to us
is that we already worked with
medium-sized farmers, with large
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rural farmers, and our credit unions
began highly capitalized,” Spenthof
observes. Mato Grosso’s credit
unions took a few years to provide
the credit needed by the farmers
because the profile of its members,
with land bigger in size than half
of southern Brazil, made it difficult
to meet the demand for rural
financing.
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O cooperativismo de crédito
no Mato Grosso do Sul
A expansão do cooperativismo de crédito no Mato Grosso foi
acompanhada pelo Mato Grosso do Sul. A exemplo do que aconteceu
no Estado vizinho, o movimento foi impulsionado pelas cooperativas
agropecuárias, com a intenção de fortalecer o financiamento do agronegócio. No ano de 1988, em apenas dois meses, foram criadas nove
cooperativas de crédito no Estado. A Cooperativa Central de Crédito Rural do Mato Grosso do Sul (Cocecrer-MS), atual Central Sicredi
Brasil Central, foi fundada pouco depois do surgimento do cooperativismo no Estado, em 1989.
Nem as lideranças do cooperativismo do Mato Grosso do Sul
estavam preparadas para um avanço tão rápido das cooperativas de
crédito. Segundo Celso Figueira, que assumiu a presidência da Central poucos meses após sua constituição, havia certo despreparo para
a condução dos novos empreendimentos. “A gente se deparou com as
responsabilidades que se tinha sobre esse empreendimento, com o desconhecimento das pessoas que iriam tocar aquele negócio e uma falta
total de conhecimento de legislação. Depois, a gente foi sentir na prá-

The credit union in Mato
Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul took note of
the credit union expansion occurring
in the neighboring state of Mato
Grosso. Motivated by this example,
the agricultural cooperatives of
Mato Grosso do Sul propelled the
movement forward in their state
in order to increase financing for
agribusiness. In 1988, within just
two months, nine credit unions
were formed in the state. The Rural
Credit Union Regional Center of
Mato Grosso do Sul (Cocecrer-MS),
today known as Central Sicredi

Brasil Central, was founded in 1989
just a few months after the rise of
cooperativism in the state.
Not even the leaders of cooperativism
in Mato Grosso do Sul were prepared
for such a rapid rise of credit unions.
According to Celso Figueira, who
became president of the Credit Union
Regional Center a few months after
its formation, there was a certain lack
of preparedness to manage the new
ventures. “We came across certain
responsibilities we had to do for this
venture but we lacked the necessary
knowledge, including a total lack
of knowledge of the relevant laws.
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tica o que aconteceu por conta de não termos esse preparo antecipado”,
admite Figueira. Para compensar a falta de conhecimento técnico nas
filiadas, a Central atuava de forma direta na gestão das cooperativas de
crédito, conforme relata Figueira: “Nós tínhamos, na Central, um estafe
muito grande, que se preocupava, também, em liberar o crédito, fazer
captação, fazer compensação”, lembra o dirigente.
Nos primeiros meses de funcionamento, as cooperativas de crédito do Mato Grosso do Sul sofriam tanto com problemas de liquidez,
que a Central chegava a tomar empréstimos de parceiros, como a Unimed, para cobrir a compensação dos cheques dos associados. As lideranças perceberam, então, que seria necessário mudar o rumo que as
cooperativas vinham seguindo. No dia 21 de abril de 1990, a Central
convocou uma reunião, em que as cooperativas deveriam tomar uma difícil decisão: “Nós tínhamos que decidir se iríamos continuar com aquele
projeto ou se daríamos um ponto final e não se falaria mais em cooperativas de crédito no Mato Grosso do Sul”, conta Celso Figueira, que
presidiu a reunião.
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas no Mato Grosso
do Sul, as lideranças ainda acreditavam que era possível seguir exem-

Later in practice we came to realize
what had happened from not having
been properly prepared in advance,”
admits Figueira. To compensate
for its affiliates’ lack of technical
knowledge, the Credit Union
Regional Center managed the credit
unions directly. As Figueira relates:
“At the Credit Union Regional Center
we had a large staff that dealt with
issuing credit, training and clearing
transactions,” the director recalls.
During the first months of operation,
Mato Grosso do Sul’s credit unions had
such a liquidity problem that the Credit
Union Regional Center took out loans
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from its partners, such as Unimed, to
cover check clearing for its members.
The leadership soon realized that the
credit unions had to change the way
they were operating. On April 21,
1990, the Credit Union Regional Center
convened a meeting at which the credit
unions were asked to make a difficult
decision. “We had to decide whether
to go forward with this project or call
an end to credit unions in Mato Grosso
do Sul,” recounts Celso Figueira, who
presided over the meeting.
Despite all the problems faced in
Mato Grosso do Sul, the leadership
still believed that it was possible to
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plos bem-sucedidos, como o do Rio Grande do Sul, onde os resultados
eram positivos. A maioria optou, então, pela manutenção das cooperativas de crédito do Mato Grosso do Sul, aceitando o desafio de corrigir
as deficiências e fortalecer o movimento cooperativista. “O que eu senti
nas pessoas, naquele dia, foi que todos tínhamos o propósito de fazer
diferente e melhorar. E nós tínhamos condições de fazer. A partir do dia
seguinte, tomamos decisões do tipo: nós vamos sair do fundo do armazém da cooperativa (agropecuária) e vamos colocar a cara na rua, nós
vamos alugar um prédio, vamos comprar máquinas, qualificar colaboradores, vamos melhorar”, relata Figueira.
Ao optar pela continuidade do projeto, as cooperativas se voltaram para a construção de um planejamento estratégico, no qual foram
definidos os rumos para os anos seguintes. Além da determinação das
lideranças, a Central passou a contar com outro importante aliado: a
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (CRED-UFMS), atual Sicredi União
MS. “A nossa cooperativa era a que tinha o maior patrimônio no Estado,
era maior do que o somatório de todas as outras. Nós fizemos, então, um
pacto, em que iríamos ajudar a todos e eles nos ajudariam”, lembra Celso

follow successful examples, such as
in Rio Grande do Sul, which had such
positive results. The majority opted to
keep credit unions in Mato Grosso do
Sul and accept the challenge of fixing
the problems and strengthening the
cooperativist movement. “The feeling
I got that day from everyone was that
we all had the intention of changing
things and making them better. And
we had the ability to do it. From that
day on, we made decisions like, we’re
going to get out of the agricultural
cooperative warehouse and get out
there in the streets; we’re going to
rent offices, buy equipment, train
employees; we’re going to improve

things,” Figueira relates.
Having decided to continue the
project, the credit unions turned
their attention to designing a
strategic plan to chart the course
for the next few years. Aside from
the determination of its leaders, the
Credit Union Regional Center came
to rely on another important ally:
the Employees’ Credit Union of the
Federal University of Mato Grosso
do Sul (CRED-UFMS), known today
as Sicredi Federal MS. “Our credit
union had the most assets of any in
the state, more than all the others
combined. So we made an agreement
that we would help the others and
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Ramos Regis, presidente da Sicredi Federal MS. A adesão dos servidores públicos à Cocecrer-MS marcava a entrada do segmento de associados urbanos no Sistema, dando início a uma parceria que se fortaleceu
ao longo dos anos.

Em busca do banco próprio
O Brasil iniciou a década de 90 com um novo governo e
uma surpresa para o cooperativismo de crédito: o Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC), que realizava a compensação das cooperativas, foi extinto sem aviso prévio, transformando os
cheques dos associados em papéis sem nenhum valor29. “O nosso canal
de acesso ao mercado financeiro para compensação, reserva bancária,
era feito pelo BNCC e, de um momento para outro, foi liquidado. Então, nós ficamos com os cheques nas mãos dos associados, sem ter um
mecanismo de liquidação dos mesmos”, relata Orlando Borges Müller,
presidente da Central Sicredi Sul.
Ao assumir a presidência da República, em março de 1990,
Fernando Collor de Mello introduziu uma série de mudanças institucionais que atingiram o desempenho das cooperativas de crédito.
Entre as reformas, que representavam uma ruptura com o governo

In search of
its own bank

members’ checks into worthless
paper.29 “Our means of accessing the
financial market for settlements, bank
reserves, was performed by BNCC,
and from one minute to the next,
it was liquidated. So we were stuck
holding our members’ checks without
any way to clear them,” relates
Orlando Borges Müller, president of
Central Sicredi Sul.

Brazil began the 90’s with a new
government and a surprise for credit
unions: the National Credit Union
Bank (BNCC), which cleared credit
union transactions, was abolished
without advance notice, turning

In March 1990, Fernando Collor
de Mello, on becoming the
nation’s President, introduced
a series of institutional reforms
that affected the performance of
credit unions. Among the reforms,

they would help us,” recalls Celso
Ramos Regis, president of Sicredi
Federal MS. The public employees’
commitment to Cocecrer-MS signaled
that the urban sector had joined the
System, beginning a partnership that
has gotten stronger over the years.
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anterior, estavam a abertura comercial via redução da alíquota de importação, o arrefecimento dos gastos públicos com o início das privatizações, o incentivo à demissão de servidores públicos e a redução de
incentivos fiscais. As medidas estavam alinhadas com o perfil do novo
governo, que pregava uma participação menor do Estado na atividade
econômica do País.
A comprovação de que as mudanças não seriam sutis veio
quando, naquele mesmo mês, foi lançado o Plano Collor, caracterizado
pela restrição monetária30. Na tentativa de frear a inflação, que chegara a 2.000% em 1989, Collor adotou medidas drásticas: congelou os
preços e os salários e confiscou todas as aplicações financeiras que ultrapassassem US$ 1.20031. O sequestro de liquidez tinha por objetivo
reduzir o estoque de moeda, o que levaria a uma queda da demanda
agregada e consequente arrefecimento da inflação. O impacto para as
cooperativas de crédito foi a diminuição da liquidez.
Assim como o Plano Collor, o fechamento do BNCC foi um
movimento inesperado de parte do governo, representando uma quebra no contrato que o Estado brasileiro tinha com as cooperativas.

which represented a break from
the previous administration, were:
the expansion of trade by reducing
imports, cuts in public spending
and the beginning of privatizations,
incentives for terminating public
employees and a reduction in tax
incentives. The measures were in line
with the new administration’s agenda,
which advocated less government
participation in the country’s economic
activity.
Evidence that these were not just
subtle changes came in March
1990, when the Collor Plan was
launched, characterized by monetary
restrictions30. In an attempt to
slow down inflation, which was at

2,000% in 1989, Collor adopted
drastic measures. He froze prices and
salaries and seized all investments that
exceeded US $1,20031. The seizure
of funds was intended to reduce the
money supply, which would decrease
total demand and thereby bring down
inflation.
As with the Collor Plan, the closure of
the BNCC was an unexpected move
that amounted to the government’s
breaching its contract with the credit
unions. Aside from no longer being
able to write checks, members could
not access their savings, which were
impounded and blocked. Since the
government had made no plans to
replace these services, the Bank of
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Além de perderem a possibilidade de utilizar os cheques, os associados não conseguiam acessar os recursos de poupança, que eram
captados para o BNCC e estavam bloqueados. Como o governo não
previu a substituição dos serviços extintos, o Banco do Brasil passou
a compensar os cheques, por intermédio de contas correntes abertas
em nome das cooperativas. “Nós acertávamos com o mercado, com o
comércio e com as próprias instituições financeiras, para que recebessem nossos cheques, apesar de eles não transitarem em uma câmara
de compensação, e nós fazíamos a compra dos cheques, para poder
liquidar”, explica Müller.
Em termos operacionais, a solução representava um transtorno para as cooperativas. Diariamente, era preciso percorrer o comércio local e os bancos para recolher os cheques e trocar por dinheiro, o
que provocou o surgimento da expressão cheque-bicicleta. “Os nossos
colaboradores, ao fim do dia, pegavam uma bicicleta, faziam um rodízio pela praça, recolhendo os cheques das outras instituições, recomprando os cheques”, testemunha Dorival Scheid, que à época presidia
a cooperativa de crédito de Cerro Largo, atual Sicredi Serro Azul RS.
Mais uma vez, a confiança no cooperativismo de crédito havia
sido colocada à prova, e os associados responderam com a fidelidade es-

Brazil began to clear checks using
existing credit union accounts. “We
made things right in the marketplace,
with businesses and with the financial
institutions themselves so that they
received our checks even though they
did not go through a clearinghouse,
and we paid the checks in order to
settle the accounts,” Muller explains.
In operational terms, the solution
created upheaval for the credit
unions. Every day, they had to go
to local businesses and banks to
collect the checks and exchange
them for cash, which gave rise to the
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expression “bicycle check.” “At the
end of each day, our employees went
by bicycle around the public square,
collecting checks from the other
institutions, repurchasing the checks,”
explains Dorival Scheid, who presided
over the credit union in Cerro Largo,
known today as Sicredi Serro Azul RS.
Once again, faith in credit unions
was put to the test, and its members
responded with the loyalty they’d
come to expect. “We managed to
succeed solely due to our members’
commitment to the cooperative system.
The members subjected themselves to
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perada. “A gente só conseguiu vencer pelo comprometimento que tinham
os associados com o empreendimento cooperativo. Os associados se sujeitavam a isso, mas continuavam firmes com a cooperativa”, observa
Orlando Borges Müller.
À medida que perdurava a relação com o Banco do Brasil, as
cooperativas se sentiam mais incomodadas com a situação e passavam a
temer o risco de serem vistas como correspondentes daquele banco. Entre as lideranças, reforçava-se a convicção de que era preciso recuperar
a independência do Estado para manter a característica de empreendimento cooperativo. “Ali, nascia a encruzilhada que levou o Sistema a se
conduzir sob dois matizes: efetivamente tornar-se um braço operacional
do Banco do Brasil, ou afirmar que o Estado brasileiro passaria a ser um
Estado de livre comércio, de economia de mercado, democrático, onde o
Estado passaria a ter um papel mais de regulação e menos de operação,
e que as empresas, entre elas as sociedades cooperativas, seriam instrumento para o sucesso desse próprio Estado”, explica Ademar Schardong.
Para as cooperativas, essa encruzilhada, à qual Schardong faz referência em seu relato, significava a opção entre ser banco ou ter um banco.
Já havia o entendimento de que, para ser um banco, seria preciso abrir

all of this, but they remained dedicated
to the credit unions,” Orlando Borges
Müller observes.
As the relationship with Bank of Brazil
continued, credit unions became
troubled with the situation, fearful of
being viewed as agents of the Bank.
The leaders grew more convinced that
they had to regain their independence
from the State to maintain their
cooperative character. “This situation
reached a crossroads, where the
System was operating under two
different camps: effectively operate
as an arm of Bank of Brazil, or affirm
that the Brazilian government would
become a government of free trade

with a market economy, democratic,
in which the State would have more of
a regulatory role with less control, and
that companies, including cooperative
societies, would be instruments of
success of this very State,” Ademar
Schardong explains.
For the credit unions, this crossroads,
which Schardong refers to in his
account, meant choosing between
being a bank or having a bank. It was
already understood that to be a bank,
it would be necessary to give up what
is today Sicredi’s main competitive
advantage: operating as a cooperative.
The leadership therefore decided, “to
proceed with a project that transcended
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mão do que hoje é o principal diferencial competitivo do Sicredi: ser cooperativa. As lideranças decidiram, então, “dar curso a um projeto maior
de organização econômica da sociedade”, conforme define Schardong. A
decisão significava manter o diferencial competitivo de uma organização
cooperativa, com características, princípios, doutrina e objetivos bem definidos. Por outro lado, a busca pela autonomia representava um grande
desafio: ter um banco próprio, para não depender de terceiros.
Para concretizar o projeto de criação de um banco das cooperativas, seria preciso, mais uma vez, mudar a legislação. Mas, agora,
o movimento cooperativista estava fortalecido com a vitória obtida na
Constituição de 1988. O ponto de partida de toda a argumentação era
o artigo 192, que garantia às cooperativas igualdade de tratamento em
relação aos demais agentes financeiros. O primeiro avanço veio com a
resolução número 1.914 do Conselho Monetário Nacional, de 11 de junho de 1992, que ampliava a autonomia das cooperativas de crédito,
autorizando uma série de atividades e operações.
As cooperativas estavam prontas, então, para traçar uma rota
ainda mais ousada, cujo destino seria a criação do primeiro banco cooperativo do Brasil, em 1995.

society’s economic organization,” as
described by Schardong. The decision
meant keeping the competitive
advantage of a cooperative
organization, with well-defined
characteristics, principles, doctrines
and objectives. On the other hand,
autonomy presented a huge challenge:
having one’s own bank so as not to
depend on third parties.
The creation of a cooperative bank
called for, once again, new legislation.
However, this time, the cooperativist
movement was in a stronger position
owing to the victory obtained under
the 1988 Constitution. Therefore, the
starting point for its case was Article
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192, which guaranteed credit unions
equal treatment with other financial
institutions. The first victory came
from the National Monetary Council’s
Resolution No. 1.914, of June 11,
1992, which gave credit unions
greater autonomy by authorizing a
series of activities and operations.
The credit unions were now ready to
chart an even more daring course, the
culmination of which would be the
creation of the first cooperative bank
in Brazil, in 1995.
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A força motriz

A

marca Sicredi, concebida no início da década de 80,
quando se desenhavam as primeiras linhas sobre a
retomada do cooperativismo de crédito no Brasil, a

partir da criação da Cocecrer-RS, liderada por Mário
Kruel Guimarães, vice-presidente da Fecotrigo/RS,

tinha como objetivo representar e legitimar as principais características do projeto. Diante da fragilidade das caixas rurais remanescentes e do desafio de estruturar um sistema de cooperativas de
crédito capaz de integrar o complexo mercado financeiro brasileiro,
o empreendimento carecia de características especiais.
Considerando as características próprias das sociedades
cooperativas, especialmente quanto à limitação da área de atuação,
para a formação de rede de atendimento, era necessária a integração horizontal e a unificação de processos, produtos, comunicação,
entre outros fatores. A administração em escala se traduzia em desafio não menos importante, diante da necessária especialização
para dotar essas cooperativas de crédito locais/regionais de estru-

Motor power

T

he Sicredi brand name
originated in the early 1980´s
with the resurgence of credit
unions in Brazil, which began
with the creation of Cocecrer-RS,
led by Mário Kruel Guimarães,
Vice-President of Fecotrigo/RS. Its
objective was to represent and lend
credibility to the project of credit
union renewal. Due to the fragility
of the renewed rural banks and
the challenge of creating a system
of credit unions capable of being
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integrated into Brazil´s complex
financial system, the enterprise
lacked certain important features.
Due to the special characteristics of
cooperative organizations, especially
those limited to a specific area,
both horizontal integration and
uniformity in processes, products,
communications and other features
were necessary to create a network
of branches. Administration on a
broad scale was an equally impor-tant
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turas especializadas e proporcionar investimentos compartilhados
para absorver as demandas próprias de instituição financeira.
Tais características remeteram à concepção sistêmica do
empreendimento, em que cooperativas singulares, Centrais e eventuais organizações de terceiro grau atuassem de forma interdependente, abrigadas sob uma mesma marca, com processos, procedimentos, produtos e políticas de gestão padronizados, evitando que
uma mesma atividade fosse executada por mais de uma empresa.
Este direcionamento deu origem ao Sistema de Crédito Cooperativo
(Sicredi), representado por uma logomarca inspirada nos moinhos
de vento, cuja arquitetura e funcionamento representa um conjunto
de aletas estilizadas, de igual proporção, que impulsionadas pelo
vento giram numa única direção. As aletas representam as organizações que integram o Sistema (cooperativas singulares, Centrais,
Confederação, Fundação, Banco Cooperativo e empresas ligadas).
As aletas em movimento concentram sua força motriz num
único eixo, que gira em sintonia com a força proporcional da sua

challenge in view of the necessity of
providing these local/regional credit
unions with specialized structures
and shared investments to meet the
special demands of each financial
institution.
These characteristics mean a systemwide enterprise where individual
credit unions, Regional Centers
and third tier entities operate
interdependently, acting under the
same brand name, with standardized

processes, procedures, prod-ucts and
management policies, thereby avoiding
duplication of activities. This aim gave
rise to the System of Cooperative
Credit (Sicredi), whose logo is in-spired
by the windmill. The design and
function of the windmill represents a
group of blades of equal proportion
which, propelled by the wind, move in
a sin-gle direction. The blades represent
the entities that comprise the System
(indi-vidual credit unions, Regional
Centers, the Confederation, the
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envergadura, indicando a importância da atuação interdependente
das organizações que integram o Sistema para potencializar a força
do conjunto na consecução do objetivo final.
Impulsionadas pelo vento, as aletas fazem girar o eixo conectado a um alternador, produzindo energia limpa e renovável, capaz de
mover equipamentos indispensáveis para o desenvolvimento e bem-estar da sociedade. Representa o conjunto das organizações que integram
o Sistema, atuando na construção de um empreendimento de propriedade coletiva, capaz de promover o desenvolvimento econômico dos sócios e da sociedade, de forma sustentável, competitiva e eficaz.
O cata-vento, alicerçado sobre uma consistente plataforma,
produz movimentos suaves e aerodinâmicos, transmitindo aos seus
observadores a sensação de leveza, harmonia e serenidade, estimulando a imaginação criativa dos seus apreciadores. Ele representa a
magnitude das características próprias das sociedades cooperativas
de crédito como instrumento de organização econômica da sociedade.
À semelhança do cata-vento, o Sicredi captou a energia dos
associados e concentrou as forças na mesma direção, ao unificar a

Foundation, the Cooperative Bank and
related companies).
The power produced by the moving
blades is concentrated on a single
shaft, which turns in synch with
power that is proportional to its span,
thereby indicating the importance of
the interdependence of the entities
that make up the System in order to
optimize the power of the group to
achieve its ultimate objective.
Propelled by the wind, the blades
make the shaft turn, which is
connected to a generator, thereby
producing clean, renewable energy
that is capable of power-ing
equipment essential for society’s
well-being. The windmill represents
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the entities that comprise the
System, operating together to create
an enterprise collectively owned and
capable of promoting the economic
development of its members and of
society in a sustainable, competitive
and efficient manner.
The windmill, set on a solid base,
produces smooth, aerodynamic
movements, conveying to its
observers a feeling of lightness,
harmony and serenity, stimu-lating
the creative imagination of those
who appreciate its qualities. It
repre-sents the magnitude of the
special characteristics of societies of
cooperative credit as an instrument of
the economic organization of society.
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identidade do Sistema. Em pouco tempo, a marca estamparia uma
das principais conquistas das cooperativas de crédito: a constituição
do primeiro Banco Cooperativo do Brasil.
Enquanto o cooperativismo de crédito se consolidava no Rio
Grande do Sul, sua expansão trazia novas questões, como a necessidade que as cooperativas do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul
tinham de integrar-se a um sistema. “Se não nos uníssemos, seríamos engolidos pelo sistema financeiro”, lembra Celso Figueira, presidente da Central Sicredi Brasil Central, referindo-se ao que era
debatido naqueles anos. Enquanto isso, no Paraná, as lideranças já
haviam percebido que a integração era vital para a sobrevivência do
cooperativismo de crédito. Assim, logo que o Rio Grande do Sul criou
o primeiro Banco Cooperativo do Brasil, em 1995, a Central paranaense vislumbrou a possibilidade de fazer parte dessa iniciativa,
pioneira no país.
O Banco Cooperativo Sicredi passou a contar com as cooperativas do Paraná, em 1995, e com as do Mato Grosso e do Mato
Grosso do Sul, em 1996 e 1997, respectivamente. Em 2002, seria a

Similar to the windmill, Sicredi
captured the energy of its members
and focused its efforts on one goal
– to create a single identity for the
Cooperative System. Within a short
time, its logo would appear on
one of the credit unions’ greatest
accomplishments: the formation of
the first Cooperative Bank of Brazil.
At the same that credit unions
were being consolidated in Rio
Grande do Sul, their expansion
raised new issues, such as the need
to integrate the credit unions of
Mato Grosso and Mato Grosso do
Sul into the System. “If we didn’t
unite, we’d be swallowed up by

the financial system,” recalls Celso
Figueira, President of Sicredi Central
Brazil Regional Center, referring
to the issue debated at the time.
Meanwhile, in Paraná, the leaders
had already realized that integration
was essential to the credit unions’
survival. Therefore, when the first
Cooperative Bank of Brazil was
created in Rio Grande do Sul in
1995, the Paraná Credit Union
Regional Center saw an opportunity
to be part of this pioneering
national initiative.
Integration would prove irreversible.
The Sicredi Cooperative Bank grew
to include the credit unions of
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vez de São Paulo aderir ao Sistema, reforçando a penetração do cooperativismo de crédito junto ao público urbano. A entrada de outros
Estados no Sistema resultou em ganho de escala para o Banco Cooperativo, ampliando as oportunidades de desenvolvimento de produtos e serviços para os associados. Além disso, a expansão para fora
dos limites do território gaúcho trouxe influências diferentes para
o Bansicredi1, que deixava de ser um empreendimento dos gaúchos
para incorporar novas experiências.
Para atuar em um país continental, em que as diferenças
culturais resultavam em características peculiares em cada cooperativa, o Sicredi precisava de uma linguagem unificada, que fosse
entendida e praticada em todas as cooperativas. E, principalmente,
necessitava de uma estrutura para desenvolver e coordenar a padronização das operações. Nascia, então, no ano 2000, a Confederação
Sicredi, para inaugurar um novo modelo de gestão Sicredi.
Solidez e estabilidade econômico-financeira são premissas
essenciais para o Sicredi. O Sistema é reconhecido por sua capacidade de projetar cenários e de posicionar-se, com precisão, diante das mudanças que acontecem na economia do país e do mundo.
Essa habilidade, aliada ao planejamento estratégico, permitiu que

Paraná in 1995, Mato Grosso in
1996 and Mato Grosso do Sul in
1997. In 2002, São Paulo joined the
System, strengthening the credit
unions’ penetration of the urban
market. Other states joining the
System was a real plus for the Bank
because it increased its ability to
develop products and services for its
members. In addition, the expansion
beyond Rio Grande do Sul introduced
new ways of thinking to Bansicredi,1
which ceased to be a strictly gaúcho
undertaking.
To operate effectively across a
large country, where each credit
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union is unique due to cultural
differences, Sicredi had to develop
a common language that could be
understood by all credit unions. It
also needed a structure to develop
and manage the standardization
process. Therefore, in 2000, the
Sicredi Confederation was formed
for purposes of introducing a new
management model for Sicredi.
Economic and financial solidness
and stability have always been
core values of Sicredi, which
is recognized for its ability to
accurately forecast different
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o Sicredi atravessasse, com segurança, crises econômicas que abalaram o mercado financeiro nas últimas décadas. Desde sua constituição, em 1995, o Banco Cooperativo Sicredi ofereceu as bases para
o crescimento sustentado do Sistema, fortalecendo a credibilidade e
contribuindo para a solidez do Sicredi. A existência do Banco Cooperativo permitiu que o Sicredi ultrapassasse as divisas do Rio Grande do Sul, agregando outros Estados ao Sistema. A possibilidade
de contar com uma gestão profissional das atividades financeiras,
próprias das cooperativas de crédito, foi um dos principais atrativos
para as Centrais do Paraná, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
São Paulo, que aderiram ao Sicredi a partir de 1996.
O Sicredi entrou no novo século com a envergadura exigida
para atuar no competitivo mercado financeiro brasileiro, solidificando
suas bases e cumprindo seu papel na sociedade e com seus associados.

O desafio da padronização
Na virada para os anos 90, as cooperativas de crédito eram
desafiadas a aprofundar sua interligação e assumir uma gama de

scenarios and position itself in
light of changes in the national
and world economies. This ability,
together with its strategic planning,
allowed Sicredi to safely weather
the economic crises that have
shaken financial markets in recent
decades. Since its establishment
in 1995, the Sicredi Cooperative
Bank has served as the basis for
the System’s sustained growth,
strengthening Sicredi’s credibility
and contributing to its solidness.
The Cooperative Bank enabled
Sicredi to go beyond the borders
of Rio Grande do Sul, bringing
other states into the System.
The opportunity for professional
financial management was one of

the main factors that attracted the
Credit Union Regional Centers of
Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul and São Paulo to join Sicredi
in early 1996.
Sicredi began the new century in
a competitive position in Brazil’s
financial market, solidifying its base
and fulfilling its role both in society
and for its members.

The challenge of
standardization
In the early 90’s, credit unions
were being challenged to become
more interconnected and adopt a
wide range of jointly administered
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processos, implantando a administração em conjunto. A estratégia
de desenvolvimento do Sicredi foi discutida, formalmente, na assembleia geral extraordinária da Cocecrer-RS do dia 18 de maio de 1990.
A busca pela autonomia financeira, por meio da criação de um Banco
Cooperativo, permanecia no foco das lideranças. Mas, antes, era necessário intensificar o intercâmbio de informações e procedimentos
administrativos, instalando um padrão para todas as cooperativas
de crédito. Só então estaria consolidada a concepção sistêmica, em
que as filiadas obteriam ganho de escala com a padronização das
operações.
Desde 1988, as cooperativas já vinham implantando a informatização padronizada, que consistia na substituição das máquinas
de escrever por computadores e na utilização de programas desenvolvidos pela Central do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, foi contratada uma consultoria de marketing e elaborado um plano de ação.
Os primeiros resultados apontavam para a necessidade de
criar uma identidade única para as cooperativas de crédito, que, individualmente, já eram conhecidas. A constatação ficou ainda mais
evidente quando as lideranças gaúchas decidiram lançar um plano
de comunicação para divulgar o cooperativismo na mídia e perceberam que tinham uma experiência positiva, mas não tinham um

procedures. Sicredi’s development
strategy was formally discussed
at a special general meeting of
Cocecrer-RS on May 18, 1990. The
leadership’s focus was on gaining
financial autonomy by forming
a Cooperative Bank. However,
first it was necessary to increase
the sharing of information and
administrative procedures to create
standards for all credit unions.
Only that way could there be a
consolidated system in which all
the affiliates would benefit from
standardized operations.
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Since 1988, credit unions have
been computerizing information by
replacing typewriters with computers
and using programs developed by
the Credit Union Regional Center
of Rio Grande do Sul. A marketing
consulting firm was retained to
design an action plan. The first
recommendations pointed out the
need to create a single identity
for credit unions, which were only
known individually. This need
became even more evident when
gaúcho leaders decided to launch
an advertising campaign to market
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nome comum para assinar o comercial. “Nós tínhamos
uma mensagem muito bem feita, muito estruturada, era
inquestionável a atividade bancária através das cooperativas de crédito, nós já tínhamos muitos produtos e serviços,
só que, na hora de fazer a divulgação, em nome de quem?”,

O logotipo utilizado
entre 1989 e 1992

lembra Alcenor Pagnussatt, que, à época, representava a
cooperativa de Soledade.
Para contemplar todos os anunciantes, foi preciso
consumir grande parte do tempo do comercial com uma lista de 20 logotipos diferentes. O custo e a confusão provocada
nos telespectadores convenceram as lideranças da Central
de que a adoção da marca única era inadiável.

Novo logotipo, utilizado
de 1992 a 2001

A sigla Sicredi, derivada de Sistema Integrado de
Crédito Rural do Rio Grande do Sul, já era utilizada no Sistema,
porém, cada filiada mantinha sua identidade própria, que aparecia
nas fachadas e em todos os produtos que chegavam aos associados,
como talões de cheque. A criação da marca única enfrentava resistência, pois muitos dirigentes mantinham uma ligação afetiva com
o nome de sua cooperativa. Em um de seus últimos testemunhos
a respeito da trajetória do Sicredi, Édio Spier, que presidiu por 36
anos a Sicredi Pioneira RS, contou como foi difícil abandonar os

credit unions. They realized they had
a good idea but no name to use
for a commercial. “We had a wellprepared message, very structured;
the banking activity behind the
credit unions was unquestionable;
we already had many products
and services, but when making the
commercial, we didn’t know what
name to use,” remembers Alcenor
Pagnussatt, who represented the
credit union of Soledade at the time.
To accommodate all the advertisers,
most of the commercial time was
spent listing all 20 different logos.

The cost involved and confusion to
the viewers convinced the Regional
Center leaders that a single brand
name was urgently needed.
The System was already using the
acronym “Sicredi,” derived from (in
Portuguese) Integrated System of
Rural Credit of Rio Grande do Sul.
However, each affiliate maintained
its own identity, which appeared on
buildings and credit union items,
such as checkbooks. Creating a
uniform name met with resistance
because many directors felt a strong
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vínculos com o nome de origem. “Nós relutamos
muito, aqui, em 1992, quando se adotou a marca Sicredi, para abandonar a nossa fortíssima
marca Cooperural”, lembrou Spier. A instituição,
fundada em 1902, com o nome de Caixa Rural de
O atual logotipo
foi instituído em
2001

Nova Petrópolis, era uma das mais tradicionais
do Sistema e fazia questão de ser lembrada como a primeira cooperativa de crédito da América do Sul.
A institucionalização da marca Sicredi para todas as cooperativas do Sistema foi aprovada em uma assembleia realizada em
Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mesmo apegados aos nomes de
origem, os dirigentes aceitaram a unificação da imagem das coope
rativas, em prol do crescimento coletivo. “Esse foi um momento realmente histórico. Imagine o amor, o carinho e a importância que
tinham aquelas marcas regionais. Naquele dia, foi como você eliminar um ente da família e absorver outro”, exemplifica Ademar
Schardong, presidente executivo do Sicredi.
A escolha do nome Sistema Integrado de Crédito Rural do
Rio Grande do Sul (Sicredi/RS) foi influenciada pelo desgaste que a
imagem do cooperativismo sofria à época, particularmente no setor

connection to their particular credit
union. In one of his final accounts
of Sicredi’s history, Édio Spier, who
presided over Sicredi Pioneira RS
for 36 years, told how it was very
hard to let go of the ties to the
original name. “We were very
reluctant here, in 1992, when they
adopted the Sicredi brand name, to
abandon our very strong identity as
Cooperural,” Spier remembers. The
institution, founded in 1902, under
the name of Rural Bank of Nova
Petrópolis, was one of the most
traditional in the System and made
a point of being known as the first
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credit union in all of South America.
Adopting the Sicredi name for
all of the System’s credit unions
was approved at a meeting in
Santa Maria, in Rio Grande do
Sul. Although still attached to
their original names, the directors
accepted the concept of a unified
image for all the System’s credit
unions for the purpose of collective
growth. “That was really an historic
moment. Imagine the love, the
affection, the importance that
those regional names held. On that
day, it was as if you were getting
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agropecuário. Apesar de ser a essência do Sistema, a cooperação não
recebeu referência na nova denominação. “No começo, nós estávamos preocupados em criar um nome que identificasse o Sistema,
mas que não aparecesse tanto assim o nome cooperativa. Com o
tempo, essa imagem foi melhorada, tanto que, hoje, há um trabalho intenso no Sistema, perante o associado, para mostrar o lado do
cooperativismo”, observa Werno Neumann, primeiro presidente da
Cocecrer-RS.

O NOVO PADRÃO DE GOVERNANÇA2
•
•
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•

Adoção de marca única;
Visuais interno e externo únicos;
Estrutura administrativa padronizada;
Política de remuneração padronizada;
Produtos e serviços padronizados por categorias de cooperativa;
Administração financeira da liquidez conduzida exclusivamente pela Central
ou Banco Cooperativo;
Manuais operacionais elaborados pela Central;
Política de supervisão única, com planejamento conjunto e execução dos serviços pela Central;
Norteadores estratégicos (visão, missão e valores) únicos;
Política de gestão financeira unificada;
Política de relacionamento com o quadro social, público-alvo e área de ação em conjunto.

THE NEW GOVERNANCE STANDARDS2
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
•
•

Adoption of a uniform name;
Uniform internal and external appearance;
Standardized administrative structure;
Standardized compensation policy;
Standardized products and services by category;
Cash management performed solely by the Regional Center or Cooperative Bank;
Operation manuals prepared by the Regional Center;
Policy of uniform supervision, with joint planning and services performed by the
Regional Center;
Uniform strategic guidelines (vision, mission and values);
Policy of unified financial management;
Public relations policy with the community, target audience and areas of action.
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A partir da assembleia extraordinária de 10 de julho de
1992 , realizada em Gramado, no Rio Grande do Sul, a marca Si2

credi passou a ser adotada como um padrão para todas as cooperativas do Sistema. Naquela assembleia, também ocorreu a substituição do nome Sistema Integrado de Crédito Rural do Rio Grande do
Sul – Sicredi/RS − para Sistema de Crédito Cooperativo − Sicredi.
A Cocecrer-RS recebeu a denominação Central Sicredi RS. Além de
estabelecer uma identidade visual para as filiadas, também foi referendada a implantação de um novo padrão de governança, estabelecendo critérios e procedimentos administrativos que deveriam ser
adotados pelas cooperativas do Rio Grande do Sul.
Os pontos que guiaram o processo de padronização do Sicredi resultaram de uma pesquisa realizada com os principais sistemas de crédito cooperativo do mundo. O modelo, aprovado por
unanimidade em 1992, foi inspirado nas experiências da França,
Alemanha e Holanda, de onde foram extraídos os conceitos de cooperativa como diferencial de mercado, controle e autofiscalização e
Banco Cooperativo.

rid of a beloved family member
and gaining a new one,” explained
Ademar Schardong, Executive
President of Sicredi.
The choice of Integrated System
of Rural Credit of Rio Grande do
Sul (Sicredi/RS) as the new name
was influenced by the wornout image cooperativism was
suffering at the time, especially
in the agricultural sector. The
new name made no reference to
cooperation even though it was the
essence of the System. “Initially,
we wanted to create a name that
would identify the System but not
appear to be associated with the
word cooperative. Over time, the
cooperative image improved to
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such an extent that today there is a
strong push in the System to show
the cooperative side to members,”
observes Werno Neumann,
Cocecrer-RS’s first president.
Following a special meeting on
July 10, 19922, in Gramado, Rio
Grande do Sul, the Sicredi name
was adopted as the standard
name for all credit unions in the
System. Also at that meeting,
the name “Integrated System of
Rural Credit of Rio Grande do
Sul” (Sicredi/RS) was changed
to “Cooperative Credit System”
(“Sicredi”). Cocecrer-RS was
renamed the Sicredi RS Regional
Center. In addition to the new
names, it was decided that new
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Apesar de bem fundamentadas,

as

mudanças

enfrentaram restrições, sob o
argumento de que as cooperativas perderiam sua identidade pelo elevado grau de
Arquivo Sicredi

intervenção da Central nas
singulares3. Ao longo do tempo, o ambiente democrático
das assembleias permitiu que
as modificações fossem ajustadas, de acordo com as peculiaridades

Os associados

do Sistema. À medida que implantavam os novos padrões opera-

tiveram participação

cionais, as cooperativas constatavam, na prática, os benefícios econômicos obtidos com o ganho de escala. A integração vertical, com

decisiva nas
mudança

todas as singulares interligadas pela Central, e a integração horizontal, com a padronização de serviços, tomavam forma, com resultados visíveis para dirigentes e associados.

standards of governance would be
implemented, establishing criteria
and administrative procedures for
credit unions in Rio Grande do Sul.
Sicredi researched the world’s main
cooperative credit systems to guide
it in its standardization process. The
model it adopted, by unanimous
approval in 1992, was inspired by
experiences in France, Germany and
Holland. From them it borrowed
the concepts of cooperative credit
as a distinguishing feature in the
marketplace, control, self-regulation
and the Cooperative Bank.
Although the need for these
changes was well-founded, the
changes were met with resistance.
The argument was that the credit

unions would lose their identity
from the Regional Center’s increased
interference with the individual
credit unions.3 As time went
on, the democratic atmosphere
at the meetings allowed some
modifications to the changes to
conform to the System’s unique
features. As new standardized
operations were put into practice,
the credit unions noticed the
economic benefits of operating on a
large scale. Both vertical integration,
with all credit unions interconnected
through the Regional Center,
and horizontal integration, with
standardized services, took shape,
with visible results for the directors
and members.
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Abrindo caminhos
As modificações aplicadas dentro das cooperativas eram percebidas pelo mercado financeiro. A adoção da marca única trouxe
efeitos imediatos para a visibilidade do Sicredi, com impactos positivos na credibilidade do Sistema, que se fortalecia na comparação
com outras instituições financeiras. “De um dia para outro, nós tínhamos cinquenta e poucas casas com a mesma marca, que até então não era notadas. O pessoal comentava: ‘O que está havendo, que
agora está cheio de Sicredi?’”, lembra Dorival Scheid, que presidia
a Sicredi Serro Azul RS, em Cerro Largo. A padronização dos procedimentos também contribuiu para aumentar a confiança nas cooperativas de crédito, reforçando, perante os associados, a segurança
transmitida pela existência de um Sistema que respaldava as operações. “As pessoas se orgulhavam, como se orgulham hoje, dizendo
que agora, sim, a nossa Caixinha, a Caixinha aqui da vilinha, como
chamávamos, está buscando ir além-fronteiras, com qualidade, padronização, uma marca forte”, recorda Celso Trentin, presidente da
Sicredi Noroeste RS.
Ao longo das últimas décadas, o receio inicial de algumas
lideranças, que relutaram em eliminar as antigas denominações

New paths
The financial market took notice of
the credit unions’ internal changes.
The adoption of a uniform name
had an immediate impact on
Sicredi’s visibility, giving the System
increased credibility and making
it more competitive with other
financial institutions. “Suddenly
we had 50 plus offices under the
same name, which until then went
unnoticed. People were saying,
‘What’s happening, that Sicredi is
suddenly everywhere?,’” recalls
Dorival Scheid, who presided over
Sicredi Serro Azul RS, in Cerro
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Largo. Standardized procedures also
brought increased confidence in
credit unions, reassuring members of
the security of a System that backed
up their operations. “People were
proud, as they are today, saying that
now, yes, our little bank, the little
town bank, as we called it, is looking
to expand beyond its borders, with
quality, standards, a strong name,”
recalls Celso Trentin, President of
Sicredi Noroeste RS.
Over the last few decades, the
initial reluctance of some leaders
to eliminate the old cooperative
names has been replaced by the
consolidation of the Sicredi name.
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das cooperativas, foi superado pela consolidação do nome Sicredi.
O referencial idealista da nova marca ficou por conta do cata-vento, em respeito à opinião dos associados. A imagem do Sicredi
passou a ser parte das comunidades onde as cooperativas atuam,
assinalando a presença do Sistema.
A reformulação do Sicredi, em 1992, foi acompanhada por
uma série de avanços no marco regulatório do cooperativismo de
crédito, que viabilizariam, poucos anos depois, a criação do primeiro
Banco Cooperativo do País. A aprovação da resolução 1.914, de 11
de junho de 1992, autorizou maior autonomia nas atividades e operações das cooperativas de crédito. Essa resolução, assim como as
posteriores, foi resultado de um estreitamento no intercâmbio entre
os gestores do cooperativismo de crédito e o Banco Central do Brasil.
A aproximação das cooperativas com as autoridades monetárias foi promovida com o apoio financeiro e operacional da Deutscher Genossenschafts-und Raiffeisenverband e.V (DGRV, a confederação alemã das cooperativas), que se instalou no Brasil no início da
década de 904 e amparou estudos sobre as principais experiências
de outros países. A DGRV5 subsidiou viagens internacionais para
que os dirigentes do cooperativismo de crédito e do governo pudes-

The idealistic image of the windmill
associated with the new name was
retained of respect for the members’
wishes. The Sicredi image became
associated with the communities
that its credit unions serve,
indicating the System’s presence.
The remaking of Sicredi in 1992
was accompanied by a series of
changes in the regulatory framework
governing credit unions, which made
the creation of the country’s first
Cooperative Bank possible a few
years later. The passage of Resolution
No. 1.914, on June 11, 1992,
authorized greater autonomy for

credit union activities and operations.
That resolution, as the ones before it,
was the result of a closer relationship
between credit union managers and
the Central Bank of Brazil.
The close relationship between
credit unions and monetary
authorities was given financial
and operational support by
Deutscher Genossenschaftsund Raiffeisenverband and V
(DGRV, a German Cooperative
Confederation), which established
itself in Brazil in the early 1990’s4
and supported studies on
cooperative experiences in other
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sem ter contato com os mais desenvolvidos sistemas cooperativos na
Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Assim, gestores
privados e públicos tiveram oportunidade de conhecer, na prática,
uma série de procedimentos de governança e de regulação. Adicionalmente, um grupo de trabalho, formado por representantes dos
ministérios da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, em 1991,
também contribuiu com esse processo6, assim como a Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB).
O conhecimento das experiências internacionais favoreceu o
entendimento com as autoridades monetárias. Nas viagens, os técnicos do Banco Central acompanharam os procedimentos de fiscalização do sistema financeiro nos países com forte presença do cooperativismo de crédito. Essa percepção sintonizou o governo com as
reivindicações das lideranças, resultando em avanços na legislação.
Até então, o Banco Central não estava seguro quanto à utilização de
indicadores de viabilidade econômica na rotina de governança das cooperativas. Entretanto, as Centrais já discutiam e aplicavam alguns
procedimentos básicos de responsabilidade econômica. A Cocecrer-RS
usava um mecanismo para supervisionar as filiadas via indicadores

countries. DGRV5 subsidized
overseas trips by credit union and
government managers so they
could have contact with the most
developed cooperative systems
in Europe, the United States and
Latin America. Therefore, public
and private managers had the
opportunity to learn about, in
practice, governance procedures
and regulations. Also, in 1991,
a working group comprised of
representatives from the Ministries
of Finance, Agriculture and Planning
contributed to this process,6 as
did the Organization of Brazilian
Cooperatives (OCB).
The monetary authorities gained
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understanding from these
international experiences. The
Central Bank experts observed
the monitoring procedures of
the financial systems in those
countries with a strong presence
of cooperative credit. This new
understanding gave the government
insight into the leaders’ demands,
resulting in legislative improvements.
Until then, the Central Bank was
unsure of how to apply economic
viability indicators to the routine
operation of credit unions. In the
meantime, the Regional Centers
were already discussing and applying
some basic financial responsibility
procedures. Cocecrer-RS was using
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de desempenho, o qual ficou conhecido como Sistema de Análise do
Sistema (SAS). Com esse recurso, foi possível identificar, por exemplo, a necessidade de treinamento e assessoria às cooperativas.
Desde meados da década de 80, a governança da Central do
Rio Grande do Sul chamava atenção de outras instituições financeiras, que visitavam o Estado para conhecer o seu modelo de gestão e
o das cooperativas. Em 1984, os dirigentes da recém-fundada Central de Cooperativas de Crédito Mútuo do Estado do Rio de Janeiro
(CECRERJ), registraram a seguinte impressão a respeito da experiência gaúcha:

Na Cocecrer-RS, encontramos Mário Kruel, então presidente da Entidade, que juntou seus técnicos para que nos ouvissem e
trocassem ideias, principalmente, Ademar Schardong, que abriu a
Cocecrer-RS ao nosso pleno conhecimento demonstrando seu sistema
operacional bastante profissionalizado, com técnicos treinados para
as diversas áreas de atividades (captação, aplicação, créditos, auditoria, controles, fomento, educação, treinamento) e, em experiência,
já um sistema de computação. Conversamos com todos, observamos
controles, formulários, projetos em andamento. O que mais nos conta-

a system to oversee its affiliates
through performance indicators,
known as the System Analysis
System (SAS). With this resource, it
was possible to identify the credit
unions’ needs for training and
advisory assistance.
Beginning in the mid-80’s, other
financial institutions began to notice
the management of Rio Grande do
Sul’s Regional Center, and visited the
state to learn about its management
model and the model used by its
credit unions. In 1984, the directors
of the recently established Mutual
Credit Union Regional Center of the
State of Rio de Janeiro (CECRERJ)
recorded the following impression of

their gaúcho expercience:
At Cocecrer-RS we met with
Mário Kruel, then president of the
organization, who gathered his
experts to listen to us and exchange
ideas, mainly Ademar Schardong,
who openly shared all of CocecrerRS’s information with us, showing
us his very professional operating
system with experts trained in all
areas (acquisitions, investments,
credit, auditing, control, development,
education, training), and a computer
system already being tested. We
spoke with everyone, observed
controls, forms, projects underway.
What really impressed us was the
work pattern, the awareness and
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giou foi o ritmo de trabalho, a conscientização e o entusiasmo, horário
para eles não existia... Na Cocecrer-RS tivemos a visão do futuro...7

A criação do Banco Cooperativo
Em meados dos anos 90, enquanto o cooperativismo de crédito introduzia inovações na governança das cooperativas, auxiliando no processo de desenvolvimento da economia brasileira, o País
atravessava uma nova ruptura no modelo econômico. O impeach-

ment de Fernando Collor de Mello, em 1992, teve desdobramentos
no campo político, que repercutiram sobre o comportamento do mercado financeiro. Itamar Franco, que assumiu a presidência da República no lugar de Collor, tinha como prioridade o controle da inflação.
Naquele momento, o descontrole do nível dos preços atingia 1.200%
ao ano, inibindo o investimento e o consumo. A equipe econômica,
capitaneada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, elaborou um conjunto de medidas que mudariam os rumos
da economia brasileira: o Plano Real, implementado entre maio de
1993 e março de 1994.

enthusiasm; time didn’t exist for
them… At Cocecrer-RS, we saw a
vision of the future...7.

The new bank
In the mid-1990’s, when credit
unions were introducing innovative
management systems, helping to
develop Brazil’s economy, the country
experienced an event that disrupted its
economic model. The impeachment
of Fernando Collor de Mello, in
1992, had political ramifications
that affected the financial market.
The priority of Itamar Franco, who
assumed the presidency in Collor’s
place, was to get inflation under
control. At that time, inflation was
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at 1,200% annually, which inhibited
investments and consumption. The
economic team, led by then Minister
of Finance Fernando Henrique
Cardoso, designed a series of
measures that changed the course
of Brazil’s economy – the Real Plan,
implemented between May 1993 and
March 1994.
In contrast with previous stabilization
plans, the Real Plan was not sprung
by surprise, but instead introduced
gradually. Rather than freeze prices,
the plan promoted “the nominal
replacement of currency.” The
rationale was that the country
had resumed the influx of foreign
capital (significant reserves) and
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Ao contrário dos planos de estabilização anteriores, o Plano
Real não foi lançado de surpresa, mas gradualmente. Em vez de aplicar
congelamento nos preços, esse plano promoveu a “substituição natural
da moeda”. Isto aconteceu porque o País havia reingressado no fluxo
voluntário de recursos externos regulares (volume significativo de reservas) e a economia brasileira estava mais exposta à concorrência em
função das reformas implementadas por Collor8. Após a saída do então
presidente, Itamar Franco e sua equipe econômica deram prosseguimento às medidas de redução da máquina pública e abertura comercial. Como exemplo dessa política, verifica-se a adoção do Programa
de Ação Imediata (PAI) e do Fundo Social de Emergência (FSE), que
tinham como objetivos o corte de despesas, o aumento de impostos e a
diminuição de transferências do governo federal.
O Plano Real apresentava dois pré-requisitos fundamentais para a sua implementação: um mercado exposto a uma maior concorrência e a promoção de um profundo
ajuste fiscal, o qual proporcionaria o equilíbrio das contas
públicas, ainda em 1993. A execução do Plano Real passava pela criação de um padrão estável de valor, a Unidade
Real de Valor (URV), que era corrigida diariamente pela
taxa de inflação medida pelos principais índices (IGP-M,

the Brazilian economy was more
exposed to competition due to
reforms implemented by Collor.8
After the departure of Collor, Itamar
Franco and his economic team
moved forward with measures to
reduce public expenditures and
open up the economy. Examples
of this policy were the Immediate
Action Program (PAI) and the Social
Emergency Fund (FSE), which had
as their objectives cutting expenses,
increasing taxes and decreasing
federal government spending.

The Real Plan had two prerequisites
fundamental to its implementation.
Greater market competition and a
major fiscal adjustment to balance
the government’s accounts by the
end of 1993. The Real Plan created a
stable unit of value -- the Real Value
Unit (URV). The URV was adjusted
daily based on the inflation rate as
measured by the principal indices
(IGP-M,IPC-APE, IPCA). Thus, there
was a dual monetary system in
which the URV was the accounting
unit and the Cruzeiro Real (CR$) was
the means of exchange.
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IPC-APE, IPCA). Assim, tinha-se um sistema bimonetário, no qual a
URV era a unidade de conta e o cruzeiro real (CR$) o meio de troca.
Em 1º de julho de 1994, surge o real, que marcaria uma das
mais profundas mudanças no curso da economia brasileira, trazendo
de volta a perspectiva da estabilização. A nova moeda passou a ter
o valor de um dólar, com paridade fixa de câmbio. O fim da inflação
representou uma instituição fundamental para a visualização de um
horizonte de planejamento por parte dos agentes econômicos.
Para as cooperativas, o novo ambiente institucional significava uma oportunidade de acelerar a busca da independência no
mercado financeiro. A adoção da marca única, em 1992, e a padronização dos procedimentos operacionais mostravam aos associados
que as cooperativas de crédito estavam prontas para o passo seguinte: a autonomia financeira, com a criação de um Banco Cooperativo. Ao mesmo tempo, as dificuldades enfrentadas desde a
extinção do Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC), em
1990, apressavam as lideranças na busca por uma brecha que des-

On July 1, 1994, the “Real” was
introduced as the new currency,
marking one of the most profound
changes in the history of Brazil’s
economy and bringing with it the
prospect of a stabilized economy.
The new currency was linked to
the value of the US dollar, with
the exchange rate fixed at parity.
Ending inflation was fundamental
for economic agents to envision a
planning horizon.
For credit unions, the new
institutional environment meant
the chance to accelerate their quest
for financial independence. The
adoption of a uniform name in
1992 and standardized operating
procedures showed members that
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credit unions were ready for the next
step – financial autonomy through
the creation of a Cooperative Bank.
At the same time, the leaders
were anxious to gain access to a
clearinghouse due to the difficulties
faced since the end of the National
Credit Union Bank (BNCC) in 1990.
The dependency on the Bank of
Brazil, which cleared credit union
checks under an accord, was a
stop-gap measure that needed a
permanent solution. “The end of
BNCC gave impetus and speed to
the idea of a Cooperative Bank,”
explains Roberto Rodrigues, then
President of OCB.
At that point, the plan to create a
bank for credit unions was not a
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se acesso à câmara de compensação. A dependência ao Banco do
Brasil, que compensava os cheques das cooperativas por intermédio de convênio, era um paliativo que precisava de uma solução
definitiva. “A extinção do BNCC deu impulso e velocidade à ideia
do Banco Cooperativo”, resume o então presidente da OCB, Roberto Rodrigues.
A essa altura, a intenção de criar um banco próprio para
as cooperativas de crédito já não era novidade. Pelo contrário, era
assunto recorrente nos encontros entre as lideranças cooperativistas e as autoridades monetárias. Em 1987, a Cocecrer-RS já havia
apresentado um projeto ao Banco Central, prevendo a constituição
de um Banco Cooperativo privado no Brasil. “Esse projeto básico
mereceu da Cocecrer-RS um grande cuidado técnico e com muita
propriedade colocou a importância das Centrais de Crédito, muito
bem aceitas pela Comissão de Alto Nível do Bacen”, cita Alzira Souza, em seu livro Cooperativismo de Crédito: realidades e perspecti-

vas.9 Ademar Schardong, que conduziu as negociações junto ao Banco Central, à época como presidente da Central Sicredi RS, salienta
a importância do projeto do banco próprio para as cooperativas: “A
razão primeira de existir o banco era resolver o problema de compensação de cheques e outros papéis no Sicredi”.

new idea. To the contrary, it was a
recurring topic at meetings between
credit union leaders and monetary
authorities. Back in 1987, CocecrerRS had presented a proposal to
the Central Bank for the formation
of a private Cooperative Bank
in Brazil. “That project required
Cocecrer-RS’s technical attention
and very appropriately emphasized
the importance of the Credit
Union Regional Centers, wellaccepted by the Central Bank’s High
Commission,” as Alzira Souza cites

in her book, Credit Cooperativism:
Realities and Perspectives.9 Ademar
Schardong, who was president of
Central Sicredi RS at the time and
led the negotiations with the Central
Bank, emphasizes the importance
of the credit unions having their
own bank: “The primary reason
for the bank was to solve the
problem of check clearing and other
documentation at Sicredi.”
In the 90’s, the ideas that CocecrerRS had propagated throughout the
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Nos anos 90, os ideais que a Cocecrer-RS tinha propagado
ao longo das décadas de 70 e 80 haviam conquistado novas gerações
de seguidores, no rastro da expansão do cooperativismo de crédito.
O modelo preconizado por Mário Kruel Guimarães, com cooperativas singulares, centrais e um Banco Cooperativo, foi encampado por
Roberto Rodrigues, que empregou a influência política da OCB na
defesa da proposta. O apoio de uma entidade representativa do cooperativismo em nível nacional respaldou o projeto que a Central Sicredi RS vinha estruturando sob a liderança de Ademar Schardong,
fortalecendo a ideia do Banco Cooperativo.
Em 1992, com o patrocínio da Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e a Alimentação (FAO), a OCB formou uma comissão de técnicos, encarregados de elaborar um projeto para a constituição de um banco das cooperativas. “A FAO concedeu à OCB consultores
europeus que nos ajudassem a montar o Banco Cooperativo brasileiro.
Sempre no lastro do modelo do Kruel: cooperativas centrais, em cada
Estado, que fossem donas desse Banco Cooperativo”, revela Rodrigues.

70’s and 80’s gained the support of
new generations of followers along
the road to credit union expansion.
The model extolled by Mário Kruel
Guimarães, with individual credit
unions, Regional Centers and a
Cooperative Bank, was adopted by
Roberto Rodrigues, who used OCB’s
political influence to advance the
plan. This support by a cooperativist
entity at the national level, backing
the proposal formulated by the Sicredi
RS Regional Center under Ademar
Schardong’s leadership, increased
support for a Cooperative Bank.
In 1992, under the sponsorship
of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations
(FAO), OCB established a committee
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of experts to prepare a plan for
the formation of a credit union
bank. “The FAO provided OCB with
European consultants that helped us
form a Brazilian Cooperative Bank.
Always on the ballast of Kruel’s
model – credit union Regional
Centers, in every state, to be the
owners of this Cooperative Bank,”
states Rodrigues.
As soon as they began their work,
the Committee’s experts realized
that the credit unions did in fact
need their own bank to remain in
the financial market. “The first need
was to access check clearing and
clearing of other documents. The
second was to manage funds, the
credit unions’ liquidity cushion, on
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Assim que iniciaram os trabalhos, os técnicos da comissão
constataram que, de fato, as cooperativas precisavam do banco próprio, para seguirem no mercado. “A primeira necessidade era acesso
à compensação de cheques e outros papéis. A segunda era administrar os recursos, o colchão de liquidez das cooperativas em maior
escala. A terceira necessidade era desenvolver produtos e serviços
de natureza bancária para os associados”, comenta Adão Vilmar de
Oliveira, que participou da comissão encarregada de estudar a criação do Banco Cooperativo por indicação da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar). Segundo Oliveira, durante a
elaboração do projeto, os técnicos perceberam que a criação de um
banco em nível nacional seria um grande desafio, diante das disparidades de conhecimento e estruturação do sistema de crédito cooperativo, que se encontrava mais evoluído nos Estados do Sul. Ainda
assim, a proposta foi apresentada ao Banco Central em 1993, mas
não obteve aprovação do governo.

a large scale. The third need was
to develop banking products and
services for members,” states Adão
Vilmar de Oliveira, a member of the
study committee for the creation
of a Cooperative Bank, who was
referred by the Organization of
Cooperatives of the State of Paraná
(Ocepar). According to Oliveira,
while preparing the plan, the
experts realized that the creation of
a national bank would be a huge
challenge, given the disparity in
terms of knowledge and structure
among the credit unions, which
were much more developed in the
South. In any event, the proposal
was presented to the Central Bank
in 1993 but was not approved.

The main reason for the plan’s
defeat was legal in nature. Back
then, the law did not allow credit
unions to be the controlling
shareholder of a bank. The National
Financial System Act10 provided that
Banks had to have an identifiable
controlling shareholder in the form
of a natural person. “Since credit
unions are associations of individuals
and not companies, there was no
one single controlling shareholder,”
observes Adão Vilmar de Oliveira.
To proceed with the Cooperative
Bank, the law had to be changed.
Therefore, the cooperativist leaders
continued trying to persuade the
Central Bank to draft rules that
would provide the State and credit
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O principal motivo para a frustração do projeto era
de ordem legal. A legislação da época não permitia que as
cooperativas tivessem o controle acionário de um banco. A
Lei do Sistema Financeiro Nacional10 determinava que os
bancos tivessem o acionista controlador definido, na forma
de pessoa física. “Como as cooperativas são sociedades de pessoas,
não são sociedades de capital, não existia um acionista controlador
único”, observa Adão Vilmar de Oliveira.
Para levar adiante a proposta do Banco Cooperativo, seria
preciso mudar a legislação. As lideranças cooperativistas continuaram, então, o trabalho de convencimento junto ao Banco Central,
buscando a elaboração de regras que dessem segurança para o Estado e para as cooperativas. Até que, em 31 de agosto de 1995, a
resolução 2.193 do Conselho Monetário Nacional autorizou a constituição de bancos comerciais cooperativos, com controle societário
das cooperativas de crédito.

Visão sistêmica
Quando o cooperativismo recebeu o sinal verde do Banco
Central, o Sicredi precisou se remodelar para colocar em prática o
projeto do Bansicredi, o primeiro Banco Cooperativo do País. Ademar Schardong deixou a presidência do Sistema (assumindo o vice-

A Systemic vision
When cooperativism got the
green light from the Central Bank,
Sicredi had to restructure itself for
Bansicredi -- the first Cooperative
Bank in the country -- to take effect.
Ademar Schardong resigned as
President of the System (replaced by
Vice-president Alcenor Pagnussatt)
to run the bank, together with Pedro
Írio Fagundes and Leonel Pedro
Cerutti. The executives chosen to
set up Bansicredi were faced with
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a lack of technical knowledge for
a financial institution that never
before existed in the country. “It
was a unique situation, in which the
bank would be the agent for the
credit unions so as not to eliminate
the competitive advantage of the
credit union itself,” explains Ademar
Schardong.
The Sicredi South Regional Center
hired a consultant to assist with
setting up the administration of the
bank. A structured, technical plan
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-presidente Alcenor Pagnussatt) e passou para a
direção do banco, ao lado de Pedro Írio Fagundes
e Leonel Pedro Cerutti. Os executivos destacados
para a missão de colocar o Bansicredi em funcionamento se depararam com a falta de conhecimento técnico diante
de uma instituição financeira até então inexistente no País. “Era
uma realidade sui generis, onde o banco seria um instrumento das
cooperativas, para não desqualificar o diferencial competitivo da
própria cooperativa”, explica Ademar Schardong.
A Central Sicredi Sul contratou uma consultoria para
auxiliar no direcionamento administrativo inicial. “Foi feito um
projeto, estruturado, técnico, que dava viabilidade econômica, necessidade de capital, e as cooperativas tinham que participar do
capital do banco para poder viabilizá-lo”, destaca o presidente da
Central Sicredi Sul, Orlando Borges Müller. O Bansicredi estava
sendo criado com o propósito principal de realizar a compensação
dos cheques das cooperativas, que era a necessidade mais latente.
Todas as filiadas necessitavam do serviço, mas nem todas tinham
capital suficiente para figurar entre os acionistas do Banco. “Algumas cooperativas tinham sobras de capital e podiam participar,
outras nem tanto. Então, no momento em que uma cooperativa
não tinha alavancagem patrimonial ou capital suficiente para par-

was prepared that was economically
viable and provided the necessary
capital; the credit unions had to
contribute capital to the bank to
make it viable,” notes Orlando
Borges Müller, president of the
Sicredi South Regional Center.
Bansicredi was created for the
primary purpose of providing the
credit unions with check clearing,
which was urgently needed. All the
affiliates needed this service, but not
all had sufficient capital to become

shareholders of the Bank. “Some
credit unions had an excess of
capital and could participate, while
others did not. So, when a credit
union didn’t have assets to leverage
or sufficient capital to participate in
the Bank, other credit unions ended
up participating in their name,”
Müller reveals.
This attitude, which made the Bank
possible, is a trait deeply rooted
in the System’s culture. “There
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ticipar do Banco, outras cooperativas acabavam participando em
nome dessa”, revela Müller.
Essa postura, que viabilizou a constituição do banco, é uma
das características que se mantêm arraigadas na cultura do Sistema.
“Sempre houve, dentro do Sicredi, uma intercooperação, uma visão sistêmica muito forte, e eu acredito que esse fator é determinante para a

Arquivo/Sicredi

gente avançar, como avançamos ao longo do tempo”, registra Müller.

Bansicredi,
o primeiro banco
cooperativo
do Brasil

always was, within Sicredi, joint
cooperation, a strong vision for the
System, and I believe that this is
essential for us to move forward,
just as we have moved forward
throughout the years,” Müller notes.
Although it had been a long-time
plan of the leaders, the decision to
create Bansicredi had to be ratified
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by the System’s credit unions. The
event marking the official birth
of the country’s first Credit Union
Bank took place on October 16,
1995 at the general meeting of
the Credit Union Regional Center
of Rio Grande do Sul. The Bylaws11
of the Sicredi Cooperative Bank
S.A. required that Bansicredi be
capitalized with R$ 7.5 million and
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Embora fosse um projeto antigo das lideranças, a decisão
de criar o Bansicredi precisou ser ratificada pelas cooperativas do
Sistema. O marco institucional do nascimento do primeiro Banco
Cooperativo do País foi a assembleia geral de constituição, realizada
pela Cooperativa Central de Crédito do Rio Grande do Sul em 16 de
outubro de 1995. O estatuto social11 do Banco Cooperativo Sicredi
S.A. estabeleceu que o Bansicredi teria um capital de R$ 7,5 milhões
e que o controle acionário seria exercido pela Central.
A configuração acionária do Bansicredi, pela qual as cooperativas são as donas do empreendimento, caracteriza um modelo
diferenciado de instituição financeira, em que o comprometimento
com o negócio é coletivo. “Nós tínhamos condições, a partir daí, de
dirigir o banco à nossa maneira, à maneira das cooperativas”, ressalta Werno Neumann. Esse jeito cooperativo de ser foi mantido
como um dos diferenciais do Bansicredi, traduzindo-se, para os associados das cooperativas, em uma maneira única de se relacionar
com o mercado financeiro.
Para as cooperativas de crédito, o banco próprio representava, finalmente, a conquista da autonomia financeira almejada desde
os primórdios do cooperativismo no País. “Existe um princípio, no

that the Regional Center be the
controlling shareholder.

relationship between its members
and the financial market.

Bansicredi’s stock structure, in which
credit unions are the owners, is
a unique model among financial
institutions, with a collective
commitment to the enterprise. “We
were able to direct the bank the way
we wanted, the way that works for
credit unions,” Werno Neumann
emphasizes. This cooperative way
of operating was kept as one of
Bansicredi’s distinguishing features,
which translates into a special

For the credit unions, having their
own bank meant finally achieving
the financial independence they
had longed for since the beginning
of cooperativism in Brazil. “There is
a principle in cooperativism, which
is independence. If you don’t have
that, you end up working to serve
the interests of those outside of
your social network – the interests
of third parties,” notes Orlando
Borges Müller. Credit unions felt
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DO BANSICREDI

BANSICREDI ORGANIZATIONAL
CHART

Assembleia Geral
General Assembly

Conselho Fiscal
Audit Committee

Diretoria Executiva
Executive Board

Secretaria Executiva

Auditoria

Executive Secretary

Auditing

Área de Investimentos

Área administrativa

Área de Crédito

Área de Marketing

Investments

Administration

Credit and Foreign Exchange

Marketing

Fonte: SCHARDONG, Ademar. Banco Cooperativo Sicredi S.A. Bansicredi. IN: PINHO, Diva Benevides;
PALHARES, Valdecir Manoel Affonso (org.). O cooperativismo de crédito no Brasil: do século XX ao século
XXI. Santo André: CONFEBRAS, 2004.
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cooperativismo, que é a independência. Quando você não tem isso,
você acaba trabalhando para atender interesses que não são do nosso
quadro social, mas interesses de terceiros”, salienta Orlando Borges
Müller. Os avanços obtidos com a criação do Bansicredi foram percebidos imediatamente nas cooperativas, com a introdução de novos
produtos e serviços que passavam a ser oferecidos aos associados.
O testemunho de Celso Trentin, presidente da Sicredi Nordeste RS,
originada de uma das nove Caixas Rurais remanescentes que fundaram a Cocecrer-RS nos anos 80, retrata o significado dessa conquista. “Nós conseguíamos visitar associados, ou prospectar associados, com produtos a oferecer. Esse foi, para nós, o grande divisor de
águas: começamos a abrir novas unidades em outros municípios, a
nos expandir”, conta Trentin.
A possibilidade de oferecer produtos e serviços bancários,
sem perder o diferencial de ser cooperativa, foi o principal avanço obtido com a criação do Banco Cooperativo Sicredi. Ao longo dos
anos, foi preciso evoluir como instituição financeira, profissionalizando a relação com os associados e com o mercado, mantendo o foco
nos valores cooperativistas.

the impact of Bansicredi’s creation
immediately with the introduction of
new products and services for their
members. Celso Trentin, President
of Sicredi Nordeste RS, successor
to one of the nine remaining Rural
Banks that formed Cocecrer-RS in
the 80’s, recalls the significance of
this victory. “We managed to service
our members, or get new members,
with our new products. That was,
for us, a major turning point. We
began to open branches in other
cities, to expand,” says Trentin.
The possibility of offering banking
products and services, while
retaining the unique features of a

cooperative, was the main benefit
from the creation of the Sicredi
Cooperative Bank. Throughout the
years, it was necessary to evolve as a
financial institution, professionalizing
the relationship with members and
the market, while remaining focused
on cooperative values.
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BANCO COOPERATIVO SICREDI
Objetivos e Atribuições
• realizar o planejamento financeiro do Sistema, como
		 a administração dos níveis de liquidez e dos riscos;
• identificar, desenvolver, formatar, difundir produtos e serviços
(pesquisa de mercado, gestão financeira) e procedimentos
		 mercadológicos (plano de metas, lançamento de produtos);
• acessar linhas de crédito para o Sistema;
• viabilizar a integração das filiadas e demais entidades parceiras
		 ao Sistema de Pagamentos Brasileiro;
• operar o fluxo financeiro do Sicredi;
• administrar em escala os recursos financeiros do Sistema.

Paraná, um forte aliado
Na metade da década de 90, o cooperativismo de crédito do
Paraná era um dos mais bem-estruturados do País, comprovando que
a aptidão do Estado para o desenvolvimento de empreendimentos cooperativos ia além dos limites do ramo agropecuário. O movimento de
estruturação das cooperativas de crédito, iniciado na década anterior,
tinha resultado em uma rede considerável de pontos de atendimento,
localizados, principalmente, nos municípios em que o agronegócio impulsionava a economia. O ritmo acelerado de crescimento das cooperativas de crédito era visível na ampliação do quadro de associados e
no volume de capital administrado pelas filiadas da Cooperativa Central de Crédito Rural do Paraná (Cocecrer-PR). O Estado entrou nos
anos 90 contabilizando mais de 30 mil associados nas cooperativas de
crédito. Em 1993, os recursos financeiros administrados pela Central
atingiam a marca de R$ 20 milhões12.
Os números reforçavam a convicção das lideranças paranaenses de que o Estado poderia se aliar aos gaúchos, que haviam
conquistado sua autonomia financeira com a criação do primeiro
Banco Cooperativo do País. Ao olhar para sua própria estrutura, as cooperativas de crédito do Paraná percebiam que também
tinham condições de protagonizar essa nova fase da história do
cooperativismo.
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SICREDI COOPERATIVE BANK
Objectives and Features
•
•
		
		
•
•
		
•
•

Carry out the System’s financial plan, including managing cash levels and risks;
Identify, develop, design and disseminate products and services
(market research, financial management) and marketing strategies (business
plans, launching of new products);
Acess lines of credit for the System;
Enable affiliates and other business partners to be integrated into the Brazilian
Payment System;
Run Sicredi’s cash flow;
Administer the System’s financial resources on a large scale.

Paraná, a strong ally
In the mid-90’s, cooperative credit
in Paraná was one of the best
structured in the country, proving
that the state’s ability to develop
cooperative enterprises extended
beyond the agricultural sector. The
movement begun in the previous
decade to make credit unions
more structured had resulted in a
considerable network of branches
located primarily in cities dependent
on agriculture. The fast growth
of credit unions was evident from
increased membership and the
increase in funds managed by the
affiliates of the Rural Credit Union
Regional Center of Paraná (CocecrerPR). The state began the 1990’s with
over 30,000 credit union members.
In 1993, the financial resources
managed by the Regional Center
reached the R$ 20 million mark.12
These numbers convinced the
Paraná leaders that their state could

align itself with the gaúchos, who
had been successful in gaining
financial independence with the
creation of the first Cooperative
Bank in the country. The Paraná
credit unions, upon considering their
own structure, realized that they also
were capable of playing a leading
role in this new phase in the history
of cooperativism.
While the Sicredi RS Regional Center
was structuring the Cooperative
Bank in Rio Grande do Sul, in
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Ao mesmo tempo em que a Central Sicredi RS estruturava o
Banco Cooperativo no Rio Grande do Sul, as lideranças cooperativistas
no Paraná alimentavam a esperança de constituírem um banco próprio
para suas cooperativas. Coordenado pela Cocecrer-PR e pela Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), um grupo de técnicos trabalhava na elaboração do projeto, que encontrava viabilidade
na nova regulamentação do sistema financeiro.
A resolução 2.193/95 do Conselho Monetário Nacional, que
estabelecia as bases legais para a formação de bancos cooperativos,
não restringia a quantidade dessas instituições, desde que as cooperativas apresentassem os pré-requisitos necessários a sua criação. A
Central Paraná tinha capital suficiente para se lançar no novo desafio, entretanto a iniciativa representava um equívoco do ponto de
vista estratégico. “Nós vimos que estávamos desperdiçando muitos
recursos em consultorias, estudos e projetos. Havia várias pessoas
envolvidas nesse trabalho, e o que íamos fazer seria um banquinho”,
comenta Adão Vilmar de Oliveira, um dos participantes da equipe
técnica encarregada do projeto na época.

Paraná, the cooperativist leaders
were hopeful about establishing their
own bank for their credit unions.
Coordinated by Cocecrer-PR and the
Organization of Cooperatives of the
State of Paraná (Ocepar), a group
of experts designed a plan made
possible by the financial system’s new
regulatory scheme.
Resolution No. 2.193/95 of the
National Monetary Council, which
established the legal basis for
cooperative banks, did not limit the
number of these institutions as long
as the credit unions met the necessary
requirements. The Paraná Regional
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Center had sufficient capital to take
on this new challenge, even though
the move seemed like a mistake from
a strategic point of view. “We knew
that we were spending a lot of money
on consulting, studies and plans.
Many people were involved in this
project, and we were just going to
form a little bank,” says Adão Vilmar
de Oliveira, one of the members of
the technical team in charge of the
project.
The arguments of the experts were
in accord with the feelings of some
leaders, who admitted the naivete
of the project compared to the
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A argumentação dos técnicos veio ao encontro da percepção
de algumas lideranças, que admitiam a ingenuidade do projeto em
relação aos princípios que orientaram a retomada do cooperativismo
de crédito nos anos 80. Naquela época, o Paraná atuou em conjunto
com o Rio Grande do Sul na reestruturação das cooperativas, buscando, na experiência dos gaúchos, um modelo para a organização do
cooperativismo paranaense.
A partir dessa análise, o projeto de criação de um Banco Cooperativo no Paraná passou a ter outro enfoque: em vez de vislumbrarem uma nova instituição, as lideranças da Cocecrer-PR e da Ocepar concordaram em que o melhor seria aderir ao Bansicredi, que
já estava estruturado. “Nós vimos que estaríamos formando muitos
pequenos bancos. Então, chegamos ao ponto de refletir sobre nosso
posicionamento e nos unir ao Rio Grande do Sul, para manter os dois
Estados integrados”, revela Ignácio Donel, que liderou as negociações em nome do Paraná, como presidente da Cocecrer-PR. A posição
da Central foi apoiada pela Ocepar, que, desde aquela época, incluía
representantes do cooperativismo de crédito entre seus dirigentes
para estimular o crescimento do setor no Paraná. Conforme relata o

principles that guided the return of
cooperative credit in the 80’s. Back
then, Paraná had worked together
with Rio Grande do Sul in structuring
its credit unions, seeking to benefit
from the experience of the gaúchos
to implement a cooperative model
appropriate for Paraná.
Based on this analysis, the plan to
create a Cooperative Bank in Paraná
took on a different focus. Instead
of envisioning a new institution,
the leaders of Cocecrer-PR and
Ocepar agreed that the best course
of action was to join Bansicredi
since it was already formed. “We

realized that we would be forming
many small banks. So we thought
about our situation and joining Rio
Grande do Sul to keep the two states
integrated,” says Ignácio Donel, who
led the negotiations on behalf of
Paraná, as President of Cocecrer-PR.
The Regional Center’s position was
supported by Ocepar, which included
credit union representatives among
its directors in order to stimulate the
growth of credit unions in Paraná.
As related by João Pauto Koslovski,
President of Ocepar, the entity was
directly involved in the negotiations,
believing that joining Bansicredi
would be beneficial for all branches
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presidente da Ocepar, João Paulo Koslovski, a entidade se envolveu diretamente nas negociações, acreditando que a integração com o Bansicredi seria benéfica para todos os ramos do cooperativismo paranaense.
“Houve uma grande discussão, foram várias reuniões com os dirigentes. Nós, da Ocepar, fizemos um acompanhamento, com nossa equipe
técnica, no sentido de que pudéssemos ter uma estrutura única”, relata
Koslovski.
Da mesma forma que o Bansicredi interessava ao Paraná, as cooperativas do Estado representavam um grande potencial de crescimento
para o Banco Cooperativo, que poderia levar a sua rede de atendimento
para fora das divisas do Rio Grande do Sul. A expansão territorial do Banco Cooperativo Sicredi fazia parte da visão estratégica de ampliação do
empreendimento. “Se o Banco ficasse isolado no Rio Grande do Sul, teria
uma limitação geográfica. Se nos uníssemos, teríamos dois Estados com
cooperativas fortes, com o cooperativismo de crédito já consolidado”, avalia Adão Vilmar de Oliveira.
Unidas sob a perspectiva do desenvolvimento mútuo, as Centrais
do Rio Grande do Sul e do Paraná passaram à etapa seguinte do processo:
obter o respaldo das bases para o projeto de integração. Iniciou-se, então,
um trabalho de esclarecimento aos associados nos dois Estados. Durante

of cooperativism in Paraná. “There
was a huge discussion; there
were various meetings with directors.
We at Ocepar followed up the
discussion with our technical team
so that we could have a unique
structure,” relates Koslovski.
Just as Paraná was interested in
Bansicredi, the Cooperative Bank saw
the state’s credit unions as a great
source of potential growth that would
enable the Bank to expand beyond
Rio Grande do Sul. The territorial
expansion of Sicredi’s Cooperative
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Bank was part of the Bank’s strategic
vision. “If the Bank remained isolated
in Rio Grande do Sul, it would be
limited geographically. If we united,
we would have two states with strong
credit unions, with cooperative credit
consolidated,” notes Adão Vilmar de
Oliveira.
United with the prospect of mutual
development, the Regional Centers of
Rio Grande do Sul and Paraná entered
the next phase: to win grassroots
support for the integration plan. Thus
began the job of selling the plan to
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o ano de 1996, as cooperativas do Rio Grande do Sul e do Paraná realizaram diversas assembleias, nas quais foram discutidas e aprovadas
as regras de participação no capital do Banco Cooperativo. “Faziam-se
assembleias regionais para que os conselheiros fiscais e diretores se
convencessem e convencessem os associados. Foi um
trabalho bastante sacrificante, mas valeu a pena”, lembra
Seno Lunkes, que participou
das assembleias no Paraná
como associado da Sicredi
Cataratas do lguaçu PR. Em
1997, Seno Lunkes assumiu
a presidência da Cocecrer-PR,

Ita Kirsch

atuando diretamente no processo de integração do Paraná
ao Bansicredi.
O Banco Cooperativo
trouxe um novo
relacionamento com os
associados

the membership. During 1996,
credit unions in Rio Grande do Sul
and Paraná held several meetings at
which they discussed and approved
the rules for capital participation in
the Cooperative Bank. “Regional
meetings were held so that the
financial advisors and directors
could convince themselves and the
members. It was a very taxing job,
but it was worth it,” recalls Seno
Lunkes, who participated in the
meetings in Paraná as a member
of Sicredi Cataratas do lguaçu PR.
In 1997, Seno Lunkes became
president of Cocecrer-PR and was
directly involved in the process of
integrating Paraná into Bansicredi.

Among the items that needed
to be addressed were the capital
composition of the bank and the
controlling shareholder. Although
Rio Grande do Sul had a greater
capital position, the two states
needed to have an equal say in
decisions so power would be evenly
shared. With these issues addressed,
Paraná formally joined Bansicredi at
a general meeting in Porto Alegre on
December 13, 1996. For members,
being owners of a bank meant a
change in how they interacted with
their credit union. Credit unions
began offering routine-type services,
such as payment of negotiable
instruments, which eliminated
the need to go to other financial
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Entre os pontos que precisavam ser discutidos, estavam a composição do capital do banco e o controle acionário. Embora o Rio Grande
do Sul possuísse uma participação maior no capital, os dois Estados deveriam ter a mesma influência nas decisões, mantendo as forças equilibradas. Ajustadas essas questões, a adesão do Paraná ao Bansicredi foi
formalizada em assembleia geral, realizada em Porto Alegre, em 13 de
dezembro de 1996. Para os associados, ser dono de um banco significava
estabelecer um novo tipo de relacionamento com a cooperativa de crédito.
Serviços aparentemente simples, como o pagamento de boletos, passaram
a ser oferecidos pela própria cooperativa, eliminando a necessidade de
recorrer a outras instituições financeiras. Mais do que um conforto, esta
possibilidade representava uma ampliação no acesso da sociedade aos
serviços bancários, uma vez que as cooperativas incluíam uma faixa da
população que não se enquadrava nas exigências dos bancos comerciais,
como os pequenos produtores rurais, por exemplo.

O Sistema se estabelece
A partir do momento em que passaram a compor o capital do
Banco Cooperativo, as cooperativas do Paraná também entraram, efe-

The System
is established

already had been experimenting
with a standardized organizational
model since that time. In 1993,
with the formation of the Credit
Union Regional Center of Paraná
Ltd. (Sicooper Central), its affiliates
adopted joint and several liability,
standardized manuals and software,
and self-monitoring through the
Regional Center.13

From the moment that the Paraná
credit unions contributed capital to
the Cooperative Bank, they effectively
became part of Sicredi and adopted
standard procedures in use in Rio
Grande do Sul since 1992, when the
Sicredi name was adopted. Paraná

In 1996, with Rio Grande do Sul
and Paraná effectively integrated,
their credit unions began to use the
same rules for their cash flow and
assets, following the same internal
procedures. This was a gradual
process, as explained by Adão Vilmar

institutions. This was more than just a
luxury. It meant greater public access
to banking services because credit
union members included a segment
of the population that did not meet
the requirements of commercial
banks, such as small rural farmers.
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tivamente, para o Sicredi, adotando a padronização das operações,
que já estava sendo aplicada no Rio Grande do Sul desde 1992, quando foi criada a marca única para o Sicredi. Desde então, o Paraná
também vinha experimentando o modelo de organização sistêmica.
Em 1993, com a criação da Cooperativa Central de Crédito do Paraná Ltda. (Sicooper Central), as filiadas adotaram a responsabilidade
solidária, a padronização de manuais e softwares e a autofiscalização pela Central13.
Em 1996, com a integração efetiva entre o Rio Grande do Sul e
o Paraná, as cooperativas dos dois Estados passaram a ter regras idênticas quanto à liquidez e ao patrimônio, seguindo o mesmo regimento
interno. O processo aconteceu de forma gradual, conforme explica Adão
Vilmar de Oliveira: “Não saímos, de um dia para o outro, implantando
todas as mudanças. Foi um processo lento, que passou pelo treinamento dos colaboradores nas cooperativas, aproveitando o conhecimento
que já havia no Rio Grande do Sul”.
Além de unificar os procedimentos dentro das cooperativas,
era preciso fazer com que a adesão ao Bansicredi se tornasse palpável
para os associados. O acesso à compensação, que foi um dos principais

de Oliveira. “We didn’t make these
changes overnight. It was a slow
process that required training the
credit union employees, benefitting
from the knowledge already
developed in Rio Grande do Sul.”
In addition to establishing standard
credit union procedures, it was
necessary to get members to accept
joining Bansicredi. Access to check
clearing, one of the main reasons
for creating the bank, was evident
from the new, customized Sicredi
checkbooks. All checkbooks, which
until then had carried the Bank of
Brazil emblem, were replaced with
checkbooks imprinted with the

Sicredi name. “At that time, the
checkbook with the Sicredi name,
with its own particular features, was
a very important break from the
past, when we had Bank of Brazil
checks, which were not associated
with cooperative credit,” emphasizes
Manfred Alfonso Dasenbrock,
President of Sicredi Participações and
Sicredi Paraná Regional Center.
For the Paraná Regional Center, one
of the most noticeable effects of
having a stake in the Cooperative
Bank was the cost savings from
check clearing. “We made back
the money we contributed to the
Bank in less than one year from the
amount we saved by eliminating
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objetivos da formação do banco próprio, era percebido, na prática, pela
personalização dos talões de cheque com a identidade visual do Sicredi.
Todos os talões, que até então traziam o emblema do Banco do Brasil,
foram substituídos por novos, impressos com a marca Sicredi. “O talão de
cheques, naquela ocasião, com a marca Sicredi, com uma característica
própria, foi um grande diferencial em relação ao momento anterior, em
que tínhamos um cheque do Banco do Brasil, que não tinha identificação
como cooperativa de crédito”, ressalta o presidente da Sicredi Participações e da Central Sicredi Paraná, Manfred Alfonso Dasenbrock.
Para a Central do Paraná, um dos efeitos mais visíveis da participação societária no Banco Cooperativo foi a redução de custos, obtida com o acesso à compensação de cheques. “Pagou-se o capital do Banco Cooperativo em menos de um ano, só com a economia que fizemos,
eliminando o custo que tínhamos com a compensação feita pelo Banco
do Brasil”, destaca Adão Vilmar de Oliveira. Além disso, a oferta de
crédito nas cooperativas aumentou, à medida que o banco expandia as
possibilidades de captação de recursos para serem aplicados junto aos
associados. Da mesma forma, os ganhos com as aplicações financeiras
podiam ser ampliados. “A remuneração do colchão de liquidez passou a
ser maior, porque os recursos das cooperativas eram aplicados diretamente pela mesa de operações do Banco Cooperativo”, explica Oliveira.
A adesão do Paraná fortaleceu o Bansicredi perante o mercado
financeiro e ampliou as vantagens que os associados já encontravam
na sua cooperativa. O ganho de escala, com o aumento no número de

the cost of Bank of Brazil doing our
check clearing,” notes Adão Vilmar
de Oliveira. In addition, credit became
more available because the bank
provided more opportunities for
members to acquire funds to invest.
In turn, financial investments could
provide greater returns. “The earnings
from the financial cushion was greater
because the credit union’s funds were
being invested directly through the
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Cooperative Bank’s trading desk,”
explains Oliveira.
Paraná’s participation in the Bank
strengthened Bansicredi’s position
in the financial market and gave
credit union members even greater
benefits than they already enjoyed.
Economies of scale from the increased
number of credit unions brought
savings in operational costs, while

Organization

Organização
cooperativas, permitiu reduzir os custos operacionais, ao mesmo tempo
em que os associados tinham acesso a uma rede maior de atendimento,
com diversidade de produtos e serviços. As cooperativas se consolidaram, de fato, como instituições financeiras da comunidade, oferecendo
tudo que era encontrado nos bancos, porém preservando o diferencial
cooperativo. Ao final da década de 90, os números da Central Paraná demonstravam que a adesão ao Bansicredi tinha sido uma decisão
correta. Com mais de 80 mil associados, as cooperativas paranaenses
movimentavam um volume de recursos superior a R$ 200 milhões14.

also giving members access to a larger
network of branches with greater
products and services. The credit
unions became more consolidated
as community financial institutions,
offering everything that could be
found at a bank while preserving the

cooperative difference. By the end of
the 90’s, the Paraná Regional Center’s
numbers showed that the decision to
join Bansicredi had been the right one.
With more than 80,000 members, the
Paraná credit unions managed over
R$ 200 million in funds.14

EVOLUÇÃO DA CENTRAL SICREDI/PR
Ano
1993
1999

Associados
30 mil
80 mil

Movimentação de Recursos
R$ 20 milhões
R$ 200 milhões

Fonte: Central Sicredi/PR

DEVELOPMENT OF SICREDI REGIONAL
CENTER/PR

Year
1993
1999

Members
30,000
80,000

Cash Flow
R$ 20 million
R$ 200 million

Source: Central Sicredi/PR
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Parcerios no Centro-Oeste
Com a adesão do Paraná, o Banco Cooperativo agregou ainda mais tradição ao Sicredi, que já contava com instituições quase
centenárias, fundadas no início do século 20, quando se originou o
cooperativismo de crédito no País. Impulsionadas por uma ousadia
peculiar da juventude, as cooperativas do Centro-Oeste, que no final
dos anos 90 completavam a primeira década de existência, também
decidiram integrar efetivamente o Sistema, ampliando a área de
atuação do banco para além da região Sul.
Em 1998, as Centrais do Mato Grosso e do Mato Grosso do
Sul formalizaram sua participação como acionistas do Bansicredi.
Entretanto, o processo de integração ao Sistema já havia se iniciado
fazia dois anos, quando as cooperativas mato-grossenses implantaram, de forma gradativa, a padronização das operações e a adoção
da marca Sicredi. “Nossa aproximação com o Sicredi foi acontecendo
aos poucos. Começou em 1996, com o uso da marca. Nós fizemos um
contrato de uso da marca Sicredi com a Central do Rio Grande do
Sul e começamos a implantá-la aos poucos no Estado. Essa marca
só era concedida para as cooperativas que atendiam a alguns requi-

Partnership
in the Central West
Paraná’s membership in the
Cooperative Bank brought more
tradition to Sicredi, which already
included 100-year old institutions
founded at the turn of the century
when cooperativism began in Brazil.
The Central Western credit unions,
just completing their first decade of
existence in the late 90’s and driven
by that special boldness of youth,
also decided to join the System,
thereby expanding the Bank’s
operations beyond the southern
region.
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In 1998, the Regional Centers of
Mato Grosso and Mato Grosso do
Sul formalized their shareholder
interest in Bansicredi, although the
process of becoming integrated
into the System had begun two
years earlier when the Mato Grosso
credit unions gradually implemented
standardized operations and
adopted the Sicredi name. “Our
involvement with Sicredi happened
slowly. It began in 1996 with the use
of the Sicredi name. We entered into
a contract with the Rio Grande do
Sul Regional Center to use the name
and we began to slowly implement
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sitos, que nós tínhamos estabelecido. O processo levou dois anos,
até que, em 1998, nós passamos a integrar de fato o Sicredi, com a
associação ao Banco Cooperativo”, conta João Carlos Spenthof, presidente da Central Sicredi Mato Grosso.
Ao comentar a integração da Central do Mato Grosso ao Sicredi, Spenthof refere-se ao período como um “divisor de águas na
história das cooperativas do Mato Grosso”. Segundo o presidente da
Central, foi preciso reestruturar o modelo de administração das cooperativas. “Nós ainda não éramos um sistema integrado, de fato. Na
Central, nós também tínhamos uma certa carência de normas para
funcionamento das cooperativas. Para avançar, foi necessário fazer
várias reformas, organizar-nos, padronizar-nos, para estarmos aptos a integrar o Sicredi”, detalha Spenthof.
No Mato Grosso do Sul, a integração ao Sicredi também trouxe o desafio da reestruturação. As cooperativas do Estado ainda não
adotavam um modelo padronizado de gestão e dependiam dos colaboradores da Central para executar grande parte dos procedimentos
operacionais. “Logo depois da adesão ao Sicredi, nós começamos a
entender que precisávamos ter padrões de gestão. Para implantá-

its usage throughout the state. Only
those credit unions that met certain
requirements we set were allowed to
use the name. The process took two
years, until 1998, when we became
officially integrated into Sicredi with
our association with the Cooperative
Bank,” relates João Carlos Spenthof,
President of the Sicredi Mato Grosso
Regional Center.
Spenthof describes the Mato Grosso
Regional Center’s integration into
Sicredi as a “watershed moment in
the history of Mato Grosso’s credit
unions.” According to the Regional

Center’s president, it was necessary
to restructure the management
of the credit unions. “We still
weren’t an integrated system. At
the Regional Center, we still lacked
certain standards for operating the
credit unions. To go forward, it was
necessary to make certain changes,
get organized and standardized,
so that we could integrate into
Sicredi,” explains Spenthof.
In Mato Grosso do Sul, integration
into Sicredi also presented the
challenge of restructuring. The
state’s credit unions did not have
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-los, nos valemos da experiência do Rio Grande do Sul e do Paraná,
que já estavam bem evoluídos nesse aspecto. Então, começamos a
perceber que seria através desses padrões de gestão, atendendo a
normativas, atendendo a regras sistêmicas internas, atendendo aos
nossos regimentos, aos nossos estatutos, que nós iríamos dar sustentabilidade para o empreendimento e confiabilidade para aqueles
que estavam chegando. E isso, na prática, aconteceu”, relata Celso
Figueira, presidente da Central Sicredi Brasil Central.
Embora tivessem uma história recente, as filiadas das Centrais do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul já possuíam vínculos com suas marcas de origem. Repetindo o que havia acontecido
nos outros Estados, as cooperativas enfrentaram dificuldades para
aprovar, junto aos associados, a eliminação dos nomes de origem e
a adoção da marca única. “Existia um amor muito forte para com
aquela marca própria de cada localidade, a Credilucas, a Sulcredi,
a Credicanarana, a Credileste, e assim por diante. Tivemos de usar
muito poder de convencimento e influência para mudar essas marcas”, conta João Carlos Spenthof.

a standardized management
model and they depended on
the Regional Center’s employees
to carry out a large part of their
operations. “Soon after joining
Sicredi, we realized that we needed
to have management standards.
To implement standards, we
learned from the well-developed
models in Rio Grande do Sul and
Paraná. From them we realized
that it was through management
standards, following norms, rules
for internal systems, our guidelines,
our bylaws, that we would make
our organization sustainable and
trustworthy to newcomers. And
that in fact happened,” relates
Celso Figueira, President of the
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Sicredi Central Brazil Regional
Center.
Although the credit unions affiliated
with the Regional Centers of Mato
Grosso and Mato Grosso do Sul
had a fairly short history, they were
attached to their original names. Just
as it happened in other states, credit
union members resisted adopting
a new, uniform name. “There
was great affection for the name
associated with each location -Credilucas, Sulcredi, Credicanarana,
Credileste, and so on. We had to
use powers of persuasion and much
influence to change these names,”
says João Carlos Spenthof.
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Sicredi Ouro Verde
MT é um exemplo
da redução de
custos gerado pelo
ganho de escala

Apesar da resistência inicial, os associados das cooperativas
logo perceberam os benefícios da adesão ao Sicredi e da participação no Banco Cooperativo. Em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso,
Eledir Pedro Techio, um dos fundadores da Credilucas, atual Sicredi
Ouro Verde MT, é testemunha dos avanços obtidos na última década. “Nós aproveitamos a experiência, o conhecimento do Sistema,
para termos um salto de crescimento, que ocorreu quando nos estruturamos em relação a treinamento de pessoas, tecnologia e organização sistêmica. Nós entendemos que, se não tivéssemos participado

Despite initial resistance, the
members soon realized the benefits
of joining Sicredi and participating
in the Cooperative Bank. Eledir
Pedro Techio, one of the founders
of Credilucas (today’s Sicredi
Ouro Verde MT), has witnessed
the changes over the last decade
in Lucas do Rio Verde, Mato
Grosso. “We used the System’s
experience and knowledge to help
us grow, which happened when
we restructured with respect to

employee training, technology
and management systems. We
realized that if we hadn’t become
shareholders in the bank, we
wouldn’t have developed to the
point that we have today,” Techio
observes.
Sicredi Ouro Verde MT is one
example of the cost savings from
economies of scale. The credit
union’s 2010 financial statement
shows that it chose not to collect
R$ 20 million from its members,
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como acionistas no banco, não teríamos nos desenvolvido para chegar aonde estamos hoje”, observa Techio.
O caso da Sicredi Ouro Verde MT é um exemplo concreto da
redução de custos proporcionada pelo ganho de escala. No balanço
apresentado em 2010, a cooperativa demonstrou que deixou de cobrar R$ 20 milhões dos associados, praticando taxas mais baixas
que as do mercado. “Nessa economia de escala, não temos neces
sidade de cobrar as taxas de mercado. Nós cobramos abaixo dos valores de mercado, as tarifas são as menores e, consequentemente, essa
economia fica agregada para o dono do empreendimento”, explica
Eledir Techio.
Além de beneficiar diretamente os associados, a redução nos
custos proporciona vantagens para a comunidade. Em Lucas do Rio
Verde, a cooperativa atua como um dos maiores parceiros do município, investindo em obras e programas sociais. Uma das evidências
dessa atuação é o apoio financeiro destinado à Fundação Luverdense de Saúde, uma instituição sem fins lucrativos, que oferece atendimento gratuito nas instalações do Hospital São Lucas. “Um dos grandes pilares do sucesso do Sicredi aqui, ao longo do tempo, tem sido
mostrar que é parceiro, não só nos momentos bons, mas também nos
momentos de dificuldade, quando você efetivamente precisa daquele
banco companheiro, fiel. Além de mostrar seu comprometimento social”, destaca Marino José Franz, prefeito de Lucas do Rio Verde.

charging them lower interest rates
than the prevailing market rates.
“With economies of scale, we don’t
need to charge market rates. We
charge below market rates, so our
taxes are lower, and as a result, the
savings accrues to the owners of the
business,” explains Eledir Techio.
The cost savings, aside from directly
benefitting the members, also
benefit the community. In Lucas
do Rio Verde, the credit union is
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one of the city’s biggest partners,
investing in public works projects
and programs. One example is the
financial assistance it provides to
the non-profit Luverdense Health
Foundation, which provides free
medical care at São Lucas Hospital.
“One of the great pillars of Sicredi’s
success here is that throughout the
years, it has proven that it is a true
partner, not just in good times, but
also in hard times, when you really
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A conquista urbana
Em 2002, São Paulo aderiu ao Banco Cooperativo Sicredi,
reforçando a presença da instituição entre o público urbano. “Houve
uma mudança na própria cultura cooperativista do Estado de São
Paulo, com a chegada do Sicredi. Esse foi um marco importante. O
Sicredi trouxe uma história, trouxe muitos anos de cooperativismo.
E essa cultura, essa tradição, esse embasamento dos princípios, das
doutrinas cooperativistas, que estão embutidos no Sicredi, marca-

Arquivo Sicredi

ram a presença do Sistema no Estado e mudaram muito a prática,

are in need of that friendly, loyal
bank. This in addition to showing
its commitment to the community,”
emphasizes Marino José Franz,
Mayor of Lucas do Rio Verde.

Expanding
to urban areas
In 2002, São Paulo joined Sicredi
Cooperative Bank, strengthening its
image in urban areas. “It changed

Unidade de
atendimento
em Holambra,
em São Paulo

the cooperative culture of the
State of São Paulo. It was a very
significant event. Sicredi brought
with it a history of many years of
cooperativism. And that culture,
that tradition, that foundation in
principles and cooperative doctrine
which are embedded in Sicredi,
defined the System’s presence in
the state, and changed much of
the practice, including for other
cooperative systems,” says Paulo
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inclusive, de outros sistemas cooperativos”, comenta Paulo Alencar
da Silva, vice-presidente da Central Sicredi São Paulo.
A adesão de grandes centros urbanos consolidou a projeção
do Sistema em nível nacional, ampliando, ainda mais, o porte do
Bansicredi e sua atuação. “Nós precisávamos ter um certo tamanho,
uma certa escala, e, por maior que fosse o Rio Grande do Sul, faltava
um pouco desse tamanho potencial. Com o ingresso de Paraná, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e, depois, São Paulo, ganhamos escala
nos produtos e serviços. Tínhamos uma aptidão maior para agregar novos sócios, que poderiam utilizar nossos produtos e serviços.
A partir de então, fazia mais sentido constituir um produto novo,
elaborar ferramentas novas, tendo uma escala maior para absorver
esse produto ou serviço”, avalia Fernando André Marchet, vice-presidente e diretor executivo de Administração e Finanças do Banco
Cooperativo Sicredi.
Ao final da década de 90, o Sicredi dava demonstrações claras de que o Sistema estava consolidado. A própria denominação

Alencar da Silva, Vice-President of
Sicredi São Paulo Regional Center.
With large urban areas joining
the System, the System became
consolidated on a national level,
greatly expanding Bansicredi’s status
and operations. “We needed to be
a certain size, on a certain scale. As
large as Rio Grande do Sul was, it
lacked some of this potential in size.
With Paraná, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, and later São Paulo,
we obtained a larger public for our
products and services. It enabled
us to attract new members who
could use our products and services.
From that time on, it made more
sense to develop new products and
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design new tools since we were
now operating on a larger scale,”
explains Fernando André Marchet,
Vice-President and Executive Director
of Finance and Administration for
Sicredi Cooperative Bank.
By the end of the 1990’s, Sicredi
showed clear signs that the System
was consolidated. Its own name
was changed by dropping the word
“integrated”; the former Integrated
Cooperative Credit System was
renamed the Cooperative Credit
System. Since the System was now
fully integrated, it was unnecessary
to highlight that fact in describing
the System.
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havia mudado, dispensando a palavra “integrado” da sigla que o
definia, passando a se chamar Sistema de Crédito Cooperativo, em
substituição a Sistema Integrado de Crédito Cooperativo. A integração existia na prática, e destacá-la já era uma redundância quando
se falava em conceito sistêmico.
A expansão física do Banco Cooperativo Sicredi estava mais
visível com a inauguração de sua sede em Porto Alegre. Em 1998, a
instituição ultrapassava as fronteiras do País, com a filiação do Sicredi ao Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU).
O Sistema ganhava, então, visibilidade internacional. A associação
ao WOCCU permitiu que o Sicredi estabelecesse intercâmbio com
outros sistemas, compartilhando as principais experiências administrativas desenvolvidas no mundo e fornecendo subsídios para o
aperfeiçoamento das políticas internas. Ao mesmo tempo, mais de
15 países conheceram a experiência do Sicredi.
No início do novo século, os indicadores comprovavam de
forma incontestável o sucesso da criação do Banco Cooperativo Si-

The expansion of the Sicredi
Cooperative Bank became more
visible with the opening of its
headquarters in Porto Alegre. In
1998, the Bank expanded beyond
Brazil’s borders with its affiliation
with the World Council of Credit
Unions (WOCCU), giving the Bank
international recognition. Sicredi’s
association with WOCCU allowed
Sicredi to exchange information
with other systems, benefitting from
the major management systems
developed throughout the world
and receiving subsidies for improving
internal policies. At the same time,
15 countries learned about Sicredi.

At the turn of the new century, all
signs indicated that the creation of
Sicredi Cooperative Bank and the
integration of the state Regional
Centers was an unquestionable
success. In less than a decade, the
number of members and branch
offices had more than tripled.
Similarly, there was a dramatic
increase in available credit,
deposits and liquid assets. The new
century also brought changes in
the regulation of credit unions. In
1999, Bansicredi was authorized to
provide credit for rural operations
with obligations backed by the
National Treasury, something never
before done in the national financial
system. In addition, Resolutions
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credi e da integração entre as centrais estaduais. Em menos de uma
década, o número de associados e de unidades de atendimento mais
que triplicou. Da mesma forma, foi vertiginoso o crescimento no volume de crédito, nos depósitos e no patrimônio líquido. A virada do
século trouxe, também, novos avanços no marco regulatório das cooperativas de crédito. Em 1999, o Bansicredi foi autorizado a realizar
operações de crédito rural com encargos equalizados pelo Tesouro
Nacional, fato inédito até então no sistema financeiro nacional. Além
disso, as resoluções 2.771 e 2.78815, publicadas pelo Conselho Monetário Nacional, respectivamente em 30 de agosto e 30 de novembro
de 2000, flexibilizaram o escopo societário e operacional dos bancos
cooperativos, permitindo a ampliação dos serviços do Bansicredi e
facilitando o acesso a captações no mercado financeiro.

2.771 and 2.788,15 announced by
the National Monetary Council on
August 30 and November, 2000
respectively, gave greater flexibility to
the corporate and operational scope

128

of cooperative banks, enabling
Bansicredi to expand its services
and making it easier to invest in the
financial market.
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ESTRUTURAÇÃO DAS CENTRAIS

Os parâmetros a partir da adesão ao Banco Cooperativo Sicredi16
• Estruturação em rede, mantendo a unidade e identidade de todas as
		entidades;
• Supervisão cruzada, agrupando em entidades distintas as 			
		 atividades negociais, operacionais e de controle;
• Estruturação em economia de escala, evitando a duplicidade de 		
		 estruturas e atribuições;
• Especialização, agrupando as atividades pela natureza das 			
		entidades;
• Responsabilidade, considerando que as pessoas eleitas ou 			
		 contratadas executarão as atividades que lhes cabem no processo, 		
		 no nível e nas condições que foram estabelecidas pelo Sistema;
• Prioridade pela estruturação cooperativa, alocando as atribuições, 		
		 preferencialmente, em entidades cooperativas, exceto quando a 		
		 legislação não permitir;
• Controle tributário, alocando atividades, investimentos e custos 		
		 de forma a aproveitar o diferencial cooperativo.

REGIONAL CENTER STRUCTURE

Parameters upon joining Sicredi Cooperative Bank16
• Network structure, maintaining the unity and identity of all entities;
• System of checks and balances, forming separate groups for business activities,
		 operations and controls
• Structured for economies of scale, avoiding duplication of organization and tasks;
• Specialization, grouping together activities by type of entity;
• Responsibility, taking into account that those elected or hired will carry out their
		 activities according to the procedures, level and terms set by the System;
• Priority for cooperative organization, giving preference to cooperative entities in
		 delegating tasks, except when not permitted by law.;
• Fiscal control, allocating activities, investments and costs so as to benefit from the
		 cooperative way

129

DESEMPENHO DO SICREDI 1992-2000
1992

2000

Associados

99.163

369.341

Patrimônio Líquido

R$ 16.265.532,00

R$ 256.166.126,00

Depósitos Totais

R$ 9.848.551,00

R$ 714.353.669,00

Crédito Total

R$ 35.923.184

R$ 718.236.424,00

Unidades de Atendimento

191

627

Fonte: Sicredi

SICREDI’s PERFORMANCE 1992-2000
Members
Liquid Assets
Total Deposits
Total Loans Outstanding
No. of Service Branches

1992
99,163
R$ 16,265,532.00
R$ 9,848,551.00
R$ 35,923,184
191

2000
369,341
R$ 256,166,126.00
R$ 714,353,669.00
R$ 718,236,424.00
627

Source: Sicredi

A criação da Confederação
Os progressos atingidos ao longo da década de 90 fizeram
com que o Sicredi entrasse no século 21 com o desafio de manter a
marcha acelerada de crescimento, evoluindo nos serviços prestados
aos associados, às centrais e às cooperativas singulares. Para isso,
era necessário aprimorar o processamento de informações e a capacidade de concorrer em pé de igualdade com os demais bancos co-

The Confederation’s turn
Due to the progress made during
the 90’s, Sicredi began the 21st
century with the challenge of
maintaining rapid growth and
improving the services it offered to
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its members, the Regional Centers
and the individual credit unions.
This required improvements in
information processing and the
ability to compete with commercial
banks. With Paraná, Mato Grosso
and Mato Grosso do Sul joining
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merciais. Com a entrada do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul no Sicredi, foi preciso redefinir o papel da Central do Rio Grande
do Sul, que não poderia continuar exercendo funções relacionadas
a suas cooperativas filiadas ao mesmo tempo em que acumulava
a execução de atividades relativas às Centrais dos outros Estados.
Iniciou-se, então, um debate nas esferas representativas do
Sicredi, para definir como proceder em relação às atividades comuns
a todos os Estados, optando-se pela criação de uma confederação.
Assim, em 31 de março de 2000, foi constituída a Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi (Sicredi Serviços),
atual Confederação Sicredi. A estrutura ofereceria ganho de escala nas operações, preservando o ato cooperativo, o que garantia a
isenção tributária17. “Para se ter uma ideia, a diferença tributária
para o ato cooperativo é de aproximadamente 10%. No início, quando nosso orçamento era muito pequeno, isso não faria uma diferença
tão grande. Mas nós sabemos a dimensão que tomaram, hoje, todos
os trabalhos centralizados. Atualmente, isso representa alguns milhões de economia por ano”, observa Alcenor Pagnussatt, que participou da constituição da Confederação e foi o primeiro presidente
eleito para assumir a nova organização.

Sicredi, the Rio Grande do Sul
Regional Center needed to redefine
its role since it could not continue to
serve its affiliates while at the same
time increasing its activities related
to other states’ Regional Centers.
This prompted a discussion among
the Sicredi representatives to
define Sicredi’s role relative to the
states. The decision was to create
a confederation. Therefore, on
March 31, 2000, the Interstate
Confederation of Sicredi Credit
Unions (Sicredi Services) was
formed, known today as the Sicredi

Confederation. The organization
would provide economies of scale
in operations while retaining
cooperativism, which would ensure
tax-exempt status.17 “To give
you an idea of the tax savings,
it was approximately 10%. At
the beginning, when our budget
was small, it didn’t make a big
difference. But we know the amount
today from all the centralized tasks.
Currently, this means millions in
savings each year,” observes Alcenor
Pagnussatt, who was involved in
forming the Confederation and
elected as its first president.
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A Confederação nasceu como uma entidade cooperativa de
terceiro grau, representativa de todas as centrais integrantes do
Sistema, em nível nacional e internacional, para formular políticas
de gestão de pessoas, auditoria, padronização organizacional, tecnologia da informação e demais operações corporativas de processamento. Atualmente, a Confederação tem por objetivo prover serviços
às suas associadas e às demais empresas e entidades integrantes
do Sicredi, nos segmentos de informática e administrativo, especialmente nas áreas tributária, contábil e de folha de pagamento.
Portanto, a Confederação surgiu com um propósito claro: intensificar e padronizar diferentes procedimentos administrativos e
permitir a ampliação dos serviços aos associados do Sicredi. “Foi,
sem dúvida, um grande passo para o fortalecimento do Sicredi, pois
tal dinâmica trouxe benefícios como ganho de escala, maior fluxo
de capitais e, consequentemente, difusão dos ideais cooperativistas,
diferencial mercadológico sem par em relação às instituições tradicionais”, como registra João Carlos de Los Santos em seu livro Os 25

anos da Retomada do Cooperativismo de Crédito Brasileiro18.

The Confederation was created
as a third party cooperative entity,
representing all of the System’s
Regional Centers nationally and
internationally, to formulate
polices on personnel management,
auditing, organizational standards,
information technology and other
corporate operations. Today,
the Confederation’s objective
is to provide its members and
businesses and entities affiliated
with Sicredi with administrative and
technological services, especially in
the areas of taxation, accounting
and payroll.
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The Confederation was formed
with a clear purpose: to develop
and standardize administrative
procedures and expand the services
offered to Sicredi’s members. “It
was, without doubt, an important
step in strengthening Sicredi
because it brought benefits such as
economies of scale, greater capital
flow, and, as a result, the spread of
cooperative ideals, a unique market
position compared with traditional
institutions,” as João Carlos de Los
Santos relates in his book, 25 Years
of the Return of Brazilian Cooperative
Credit.18
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A experiência da Central do Rio Grande do Sul na administração de demandas oriundas dos outros Estados, bem como no estabelecimento dos padrões que seriam adotados pelo Sistema, foi um
dos fatores que facilitaram o processo de transição e implantação
da nova estrutura. Desde 1997, a central gaúcha já mantinha uma
diretoria para tratar de assuntos comuns a Paraná, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul. “Para tudo que era serviço comum aos vários
Estados, nós já tínhamos uma diretoria. Abaixo dessa diretoria, tínhamos gerências. Para os trabalhos que eram específicos do Rio
Grande do Sul, havia outra diretoria”, assinala Pagnussatt. “Quando foi constituída a confederação, no dia seguinte, nós voltamos para
trabalhar e não precisamos nem fazer layout, já estava tudo funcionando. Houve apenas a transferência da folha de pagamento da
equipe que estava trabalhando”, complementa.

Avanços tecnológicos
Entretanto, a existência do espaço físico e de uma equipe
habituada a lidar com as particularidades de cada Estado não era
suficiente para evitar dificuldades na fase inicial da Confederação
Sicredi. No momento de definir as tarefas que ficariam sob a respon-

The experience of the Rio Grande do
Sul Regional Center in administering
the demands of other states, as well
as establishing standards for the
System, helped ease the transition
to the new organizational structure.
Since 1997, the gaúcho Regional
Center had an administrative board
in place to handle matters for
Paraná, Mato Grosso and Mato
Grosso do Sul. “For all services
for other states, we had a board
in place. Below the board, there
were managers. For work specific
to Rio Grande do Sul, there was
another board,” Pagnussatt points

out. “When the Confederation was
formed, the next day we returned
to work and we didn’t even need to
arrange anything because everything
was already working fine. We just
had to transfer the payroll for those
that were working,” he adds.

Technological Advances
Meanwhile, having a physical
location and a team used to dealing
with each state’s differences was
not enough to avoid problems
in the early stages of the Sicredi
Confederation. When defining
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sabilidade da nova estrutura, houve uma preocupação em manter o
foco na vocação das Centrais, reservando-lhes atribuições relacionadas à profissionalização e à coordenação do processo de controle
e desenvolvimento. Do ponto de vista operacional, um dos maiores
A informatização
foi vital no
crescimento do
Sicredi

desafios dos colaboradores da Confederação foi desenvolver uma
Tecnologia da Informação (TI) própria, com a responsabilidade de
viabilizar o funcionamento
do Banco Cooperativo e do
Sistema nos diferentes Estados em que o Sicredi atuava.

Ita Kirsch

the tasks for the new
organization, there was
concern about the role of
the Regional Centers, so
they were left with the tasks
of professionalizing and
coordinating development
and control. From an
operational point of view, one
of the biggest challenges for
Confederation employees was
to develop its own Information
Technology (IT) Department,
responsible for the proper
functioning of the Cooperative
Bank and the System in each
state where Sicredi operated.
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Due to the System’s explosive
growth, the computer
programs developed by
Cocecrer-RS in the 1980’s
and used by other Regional
Centers were already obsolete.
It was therefore necessary to
develop new software that
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Diante do crescimento vertiginoso do Sistema, os programas de computador desenvolvidos pela Cocecrer-RS na década de
80 e distribuídos para as outras centrais já estavam obsoletos. Era
preciso, portanto, desenvolver novos softwares, condizentes com o
tamanho que o Sicredi já havia alcançado e com a dimensão projetada para o futuro. Para isso, foi necessário, antes de mais nada, elaborar as políticas que norteariam esse trabalho. O desenvolvimento
de uma plataforma de TI única para todas as Centrais, a partir da
Central do Rio Grande do Sul, era uma iniciativa pioneira na história do Sicredi. Até então, empresas terceirizadas compartilhavam
essa responsabilidade, produzindo, de forma isolada, soluções para
determinadas necessidades das cooperativas. A Central do Paraná
chegou a utilizar, até 1996, um sistema particular, desenvolvido no
próprio Estado. No entanto, a partir da adesão ao Banco Cooperativo Sicredi, os paranaenses passaram a adotar os mesmos softwares
disponibilizados para os outros Estados.
A partir do momento em que a Confederação foi estruturada e implementada, o Sistema passou a desfrutar dos benefícios do
novo modelo de governança. As cooperativas puderam se dedicar ao
atendimento dos associados e à prestação dos serviços oferecidos
pelo Banco Cooperativo. Enquanto isso, as centrais estaduais volta-

was compatible with Sicredi’s current
and future projected size.
This required first establishing
guidelines for the project. The
development of a unique IT platform
for all Regional Centers, starting
with the Rio Grande do Sul Regional
Center, was a pioneering initiative
in Sicredi’s history. Up until then,
outsourced companies shared this
job, producing isolated solutions
for certain credit union issues. The
Paraná Regional Center developed
its own system, which it used until
1996. However, when it joined the
Sicredi Cooperative Bank, it began

to use the same software available
to other states.
As soon as the Confederation
was formed, the System began
to reap the benefits of the new
management model. The credit
unions could devote themselves to
serving their members and providing
services offered by the Bank. In
the meantime, the state Regional
Centers focused on professionalizing
their managers and employees
and coordinating the process of
development and control.
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ram sua atenção para a profissionalização dos gestores e colaboradores e para a coordenação do processo de controle e desenvolvimento.
O Banco Cooperativo Sicredi, por sua vez, passou a desempenhar de forma mais nítida o papel de coordenador de negócios,
com ênfase no desenvolvimento de produtos e serviços e na administração em escala. Já a coordenação operacional ficou por conta da
Confederação, enfatizando a evolução da tecnologia de informação
e dos processos operacionais. Desde que foi implantada, a Confederação Sicredi se voltou para a atualização jurídica, normativa e
institucional, zelando pelo desenvolvimento uniforme entre as cinco
centrais estaduais.
A modernização do Sicredi, a partir da implantação dessa
nova estrutura de governança, foi percebida pelos associados e pelo
mercado financeiro. O Sicredi passou a ocupar uma posição de destaque no sistema financeiro, sendo reconhecido pelo seu modelo diferenciado de gestão. Mas, apesar dos avanços, o século 21 acenava
no horizonte com novos desafios para o Sistema. Ainda havia espaço
para aperfeiçoar esse modelo de governança, alavancando o Sicredi
para um crescimento maior.

In turn, the Sicredi Cooperative
Bank’s role as business coordinator
became more defined, with
emphasis on development
of products and services and
management on a wide scale.
On the other hand, operational
coordination was left to the
Confederation, with emphasis on
developing information technology
and operational procedures. From
its start, the Sicredi Confederation
focused on legal, regulatory and
institutional developments to ensure
uniform development of the five
state Regional Centers.
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Credit union members and the
financial market took note of
Sicredi’s modernization, beginning
with its new management model.
Sicredi assumed a special place in
the financial system, recognized
for its distinctive management
model. However, despite these
advancements, the 21st century
brought the System new challenges.
There was still room to improve
its management model, preparing
Sicredi for even greater growth.
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Gestão financeira
Quando foi constituído, em 1995, o Banco Cooperativo Sicredi tinha a incumbência de centralizar o caixa das cooperativas
de crédito e acessar a compensação bancária, que até então era feita
pelo Banco do Brasil. As estruturas criadas inicialmente estavam
relacionadas a essas atividades, oferecendo uma gestão profissional
para os depósitos dos associados. Em seguida, ainda na primeira
fase de estruturação, o Banco Cooperativo passou a responder pelas
políticas e produtos de crédito do Sicredi. “Desde o início, o Banco
nunca foi apenas uma retaguarda para fazer a compensação. Sempre desempenhou um papel de inteligência, cuidando do caixa do
Sistema e da gestão financeira”, lembra Fernando Marchet.
A partir de 1997, o Banco Cooperativo passou a ter grupos
de atribuições, relativos à política comercial e à política estratégica. A área responsável pelas políticas comerciais passou a atuar na
formatação, gestão e distribuição de produtos, e a área de gestão
de finanças se encarregou das estratégias relacionadas a capital,
liquidez, ativos e passivos, com foco no presente e no futuro do empreendimento.

Financial management
When the Sicredi Cooperative
Bank was formed in 1995, it was
charged with centralizing the credit
unions’ cash and accessing check
clearing, which until then had
been handled by Bank of Brazil.
The initial administrative structures
were designed for these activities,
offering professional management
of members’ accounts. Shortly
thereafter, still at the early stages of
its formation, the Cooperative Bank
became responsible for Sicredi’s
policies and credit products. “From
the beginning, the Bank never took a
back seat role to just clearing checks.

It always played a more demanding
role, in charge of the System’s
cash and financial management,”
recalls Fernando Marchet, Vice
President and Executive Director
of Administration and Finance for
Sicredi Cooperative Bank.
Beginning in 1997, the Cooperative
Bank formed groups responsible for
business and strategic policy. The
group responsible for business policy
oversaw technology and product
management and distribution, and
the financial group was in charge
of planning for the organization’s
present and future capital, cash
flow, and assets and liabilities.
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A tecnologia
Ita Kirsch

operacional passou
por transformações a
partir de 2000

Ao constituir e implementar as estruturas do Banco Cooperativo, o Sicredi, que até então estava restrito ao território do Rio
Grande do Sul, foi capaz de integrar cooperativas de outros Estados
ao Sistema, a partir de 1996, atuando como catalisador da expansão
para o Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Como
caminho de entrada para esses sistemas estaduais, o banco tinha
algo a oferecer: uma gestão mais profissional de algumas atividades
ligadas ao contexto operacional das cooperativas, envolvendo desde
a segurança financeira até os negócios.
A partir do ano 2000, o Banco Cooperativo Sicredi foi reestruturado, com o estabelecimento de quatro segmentos de atividades: financeiro, comercial, crédito e administrativo. Ao mesmo tem-

With the Cooperative Bank’s
structure in place, Sicredi, previously
limited to Rio Grande do Sul,
was able to bring credit unions
from other states into the System
beginning in 1996. This served as a
catalyst to expand into Paraná, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul and São
Paulo. The Bank had something to
offer these state systems – greater
professional management of
credit union operations, ranging
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from financial security to business
dealings.
In early 2000, Sicredi Cooperative
Bank was restructured into four
areas of activity: finance, business,
credit and administration. At the
same time, the Sicredi RS Regional
Center (today, the Sicredi South
Regional Center), which up until
then provided administrative support
and technological assistance to
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po, a Central Sicredi RS (atual Central Sicredi Sul), que até então
prestava serviços de retaguarda administrativa e fornecia tecnologias operacionais para as cooperativas dos outros Estados, também
passou por uma reestruturação. As atividades ligadas à prestação
de serviços corporativos foram transferidas para a Confederação
Sicredi, enquanto a Central Sicredi RS ficou responsável pelo trabalho de fomento, fiscalização, auditoria e representação políticoinstitucional das cooperativas filiadas. O modelo foi adotado pelas
cinco Centrais que pertencem ao Sistema. Com essas mudanças, o
Bansicredi focou, de forma mais específica, nos negócios das cooperativas enquanto instituições financeiras, alcançando a experiência
e a reconhecida qualificação para gerir, em maior escala, os recursos
das Centrais e filiadas.

Solidez reconhecida
A consolidação do Sicredi como uma instituição financeira
sólida e confiável se deve a diferentes aspectos. Entre eles, destacase a estrutura financeira com qualificação técnica e rígido controle

the credit unions in other states,
was also restructured. Corporate
activities were transferred to the
Sicredi Confederation, while the
Sicredi RS Regional Center became
responsible for the development,
supervision, auditing and political
and institutional representation
of its affiliated credit unions. This
model was adopted by the System’s
five Regional Centers. With these
changes, Bansicredi focused more
on the business of credit unions
as financial institutions, thereby
becoming experienced and qualified
to manage, on a large scale, the
funds of the Regional Centers and
their affiliates.

Solidness recognized
The consolidation of Sicred into
a solid and reliable financial
institution is attributable to various
factors. Among them, its financial
structure with technical expertise
and strong risk management stand
out. Standardized management
and operational procedures also
contributed to growth, making
it possible to achieve the scale
necessary to be competitive in the
marketplace. Sicredi was inspired
by certain ideas taken from the
organizational models used in
countries such as France, Holland
and Canada, based on a single
undertaking composed of various
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de riscos. A padronização da gestão e dos procedimentos operacionais
também contribuiu para a estratégia de crescimento, que previa a
obtenção de escala para atuar de forma competitiva no mercado. São
premissas presentes em modelos de organizações sistêmicas de países como França, Holanda e Canadá, que inspiraram a estruturação
do Sicredi e pressupõem a existência de um único empreendimento,
com várias empresas, nas quais cada um tem seu papel e é especializado na sua atribuição. Para chegar a tal condição, o Sicredi contou
com uma estrutura profissionalizada e estabeleceu políticas e estratégias, com capacidade de tratar esses aspectos com as cooperativas.
Implantar a unificação foi uma tarefa que exigiu um grande esforço
dos gestores e colaboradores do Sicredi. O Sistema conta com mais
de 140 empresas, entre cooperativas, Centrais, o Banco Cooperativo
e a Confederação. Além das diferenças resultantes da forma como
cada uma foi constituída, existem, ainda, as peculiaridades decorrentes da localização geográfica, já que as entidades estão situadas
em 10 Estados brasileiros.

companies, in which each one has
a defined, specialized role. To attain
this model, Sicredi established a
professional organization with
defined policies and strategies and
the ability to address these matters
with the credit unions. Adopting a
unified system required great effort
on the part of Sicredi managers
and employees. The System has
more than 140 entities, including
credit unions, the Regional Centers,
the Cooperative Bank and the
Confederation. In addition to
differences arising from how each
entity was formed, each entity has
its own unique features derived
from its geographic location as the
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entities are located in 10 different
Brazilian states.
In defining its strategic policies,
Sicredi always considered the impact
of its actions on its members – the
business owners. A community
financial institution is possible when
the System is able to deliver a wide
range of standard products and
services efficiently and accessible
to everyone. Aside from attending
to its members’ needs, Sicredi
concerned itself with the System’s
continuity, building a solid and
reliable institution over time. Sicredi’s
solidness was evident during the
international financial crisis at the
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Nas definições de suas políticas estratégicas, o Sicredi sempre considerou os impactos das ações perante os associados, que
são os donos do negócio. A consolidação como instituição financeira
da comunidade acontece quando o Sistema é capaz de entregar um
portfólio amplo de produtos e serviços, padronizado, de forma eficiente e acessível. Além de buscar o atendimento das necessidades
dos associados, o Sicredi se preocupou com a perpetuação do Sistema, construindo, ao longo do tempo, uma instituição sólida e confiável. Essa solidez ficou evidente durante as crises internacionais
vivenciadas na virada para o século 21, do final dos anos 90 ao início
de 2000. Nesse período, o Sicredi atravessou sem abalos a crise da
Ásia, em 1997, a crise da Rússia, em 1998, a desvalorização do real,
em 1999, que teve repercussão mundial, e a desaceleração da economia americana em 2001.
O Sicredi é reconhecido no mercado financeiro por sua capacidade de se adaptar às mudanças no cenário econômico. Fernando
Marchet ressalta que o Sistema é hábil em avaliações e previsões.
“Sempre fez parte do nosso perfil trabalhar muito fundamentado
em cenários macroeconômicos, tanto para alocação do crédito como
do caixa do Sistema. O Sicredi sempre antecipou a possibilidade de
haver reflexos negativos de alguma crise, planejando com antecedência e se reposicionando em relação aos ativos.”

turn of the 21st century, from
the late 90’s through early 2000.
During that period, Sicredi emerged
unscathed from the Asian crisis of
1997, the Russian crisis of 1998,
the devaluation of the Real in 1999,
with its world-wide repercussions,
and the slowdown of the U.S.
economy in 2001.
Sicredi is recognized in the financial
world for its ability to adapt to
changes in economic conditions.

Fernando Marchet emphasizes
that the System is skilled in analysis
and forecasts. “It has always been
part of our profile that our work is
well grounded in macroeconomic
scenarios, both with regard to the
allocation of credit as well as to
the System’s cash position. Sicredi
always anticipated the possibility of
a crisis’ negative impact, engaging in
proactive planning and repositioning
its assets accordingly.”
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Um milhão de associados
No início do século 21, o Sicredi ampliava a área de atuação
e o número de serviços financeiros ofertados aos associados. As cooperativas, que na década de 80 ofereciam uma relação limitada de
produtos, passaram a competir em igualdade com os demais agentes
do sistema financeiro, apresentando uma cesta de produtos e serviços
compatível com as demandas do mercado. O Sicredi teve acesso à Câmara de Compensação, via Banco Cooperativo (na época denominado
Bansicredi). Em janeiro de 2001, iniciaram-se as atividades da Corretora de Seguros Sicredi Ltda19. Também em 2001, o Banco Cooperativo Sicredi iniciou sua participação na Administradora de Cartões dos
Bancos Cooperativos Ltda. (BC Card).
Em decorrência do processo de ampliação dos serviços oferecidos, o número de associados cresceu e, naturalmente, os depósitos
e o volume de crédito aumentaram entre 1996 e 2005. Por exemplo,
em 1996, as operações de crédito não chegavam a R$ 250 milhões, e
em 2005, ultrapassavam os R$ 3 bilhões.
Em 2005, o Sistema constituiu a Administradora de Consórcios Sicredi Ltda., dando continuidade à ampliação de serviços
ofertados.

One million members
At the beginning of the 21st
century, Sicredi expanded its
activities and the number of
financial services it offered its
members. Credit unions that
had offered a limited number
of products during the 80’s
became competitive with other
financial institutions, presenting
a basket of products and services
responsive to market demands.
Sicredi secured access to the
Clearing House through the
Cooperative Bank (formerly called
Bansicredi). In January 2001, Sicredi
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Insurance Brokerage, Ltd. was
established.19 Also in 2001, the
Sicredi Cooperative Bank began
to participate in Cooperative Bank
Credit Card Issuer Ltd. (the BC
card).
The number of members increased
due to these expanded services.
As a result, the amount on deposit
and the amount of loans increased
from 1996 to 2005. For example,
in 1996, loans totaled less than
R$ 250 million, but exceeded R$ 3
billion in 2005. In 2005, the System
continued to expand its services
with the formation of the Sicredi
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Os associados
participam de

Em 2006, o Banco Cooperativo adquiriu quotas de participação do Bancoob na BC Card Ltda., empresa que até então era de
propriedade conjunta dos bancos cooperativos. Com a transação, a

assembleias e decidem
sobre os rumos do
Sicredi

empresa passou a ter a seguinte razão social: Administradora de
Cartões Sicredi Ltda. No mesmo ano, entrou em operação a primeira administradora de consórcios de cooperativas de crédito do

Consortiums Administrator, Ltd.
In 2006, the Cooperative Bank
acquired Bancoob’s shares in BC
Card Ltd., a company that until
then was jointly owned by the
cooperative banks. Based on that
transaction, the company was
renamed “Sicredi Credit Cards
Administrator, Ltd.” That same year,

the first administrator of Brazil’s
credit union consortiums, the
Sicredi Consortiums Administrator,
controlled by the Sicredi Cooperative
Bank, began operations.
As much as the first credit union
founders, in the early 20th century,
had dreamed about the growth of
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Sicredi investe no
desenvolvimento dos
colaboradores

Brasil, a Administradora de Consórcios Sicredi, empresa controlada
pelo Banco Cooperativo Sicredi.
Por mais que tivessem sonhado com o crescimento do cooperativismo de crédito no Brasil, é pouco provável que os idealizadores
das primeiras cooperativas, no início do século 20, imaginassem tamanha evolução no quadro de associados. Entretanto, a propagação
dos ideais cooperativistas contagiou de tal forma as pessoas que passaram a fazer parte desse empreendimento coletivo, que os objetivos assumiram proporções gigantescas. Em 2006, o Sicredi atingiu
a marca de 1 milhão de associados. Conforme o cooperativismo foi
conquistando espaço, os desafios também ficaram maiores, trazendo
novas responsabilidades e demandas para o projeto gerado nas pequenas Caixas Rurais do século passado.

credit unions in Brazil, it is unlikely
they could have imagined the extent
to which the membership grew.
Cooperativist ideals spread and
took hold to such a degree that
people became part of this collective
undertaking and the objectives
assumed gigantic proportions. In
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2006, Sicredi hit 1 million members.
As cooperativism extended to other
regions, it faced greater challenges,
with new responsibilities and
demands on the project that began
in the small Rural Banks of the last
century.
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Um dos desafios que vieram com o crescimento foi a necessidade
de preparar os colaboradores e os gestores para atuarem nesse novo
contexto. À medida que o Sistema era reconhecido no mercado financeiro, a expectativa em relação à atuação dos profissionais também se elevava. Os ambientes de negócios se tornavam cada vez mais complexos,
exigindo eficácia e profissionalismo constantes. Mesmo com os avanços
no processo de padronização, o Sistema ainda apresentava certas limitações no modelo de gestão, provocadas, em grande parte, pela falta de
pessoas especializadas no mercado financeiro, que estavam concentradas, basicamente, na região Sudeste. Esse perfil de profissionais ainda
era escasso onde estavam sediadas as estruturas administrativas do
Sicredi.

Investindo em pessoas
A dificuldade foi contornada pelo desenvolvimento de um modelo próprio de capacitação profissional, o qual permitiu que o Sicredi
preparasse seus colaboradores, de acordo com as demandas do mercado
e em alinhamento com os princípios cooperativistas, preservando o diferencial competitivo do empreendimento. Com essa estratégia, o Sistema criou uma tradição que se manteve ao longo dos anos: investir na

One of the challenges that growth
brought was training managers
and employees on how to perform
in this new environment. As the
System became better recognized
in the financial community, more
was expected of the professionals.
The business atmosphere became
more complex, demanding constant
efficiency and professionalism.
Even with the improvements that
standardized procedures brought,
the System’s management model
still had its limitations. This was due
largely to a lack of financial experts,

who were mostly concentrated
in the Southeast. This scarcity of
professionals could even be found at
Sicredi’s headquarters.

Investing in people
The problem was addressed by
developing an in-house professional
training program, which allowed
Sicredi to train its employees based
on market demands and cooperativist
principles while retaining the
business’ competitive advantage.
Using this strategy, the System began
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formação de seus profissionais. Com o tempo, o Sicredi passou a ser
visto, também, como um agente incentivador da qualificação profissional nas comunidades onde atua.
Somado a isso, o Sicredi se viu diante da necessidade de deli
near uma política de gestão de pessoas para as cooperativas, Centrais e
suas empresas. Ao estabelecer um planejamento para as carreiras dos
colaboradores, o Sistema investia nas pessoas, um dos principais fatores de desenvolvimento de qualquer organização. Antes de elaborar a
nova política de gestão de pessoas, o Sicredi promoveu um amplo debate
sobre o tema, acolhendo as contribuições e reivindicações de todas as
empresas integrantes do Sistema. O modelo de gestão de pessoas incluía práticas que, à época, eram consideradas inovadoras no ambiente
cooperativo, como a participação nos resultados, por exemplo.
A padronização, também aplicada à gestão de pessoas, deixava claros os critérios para as remunerações, promoções, recrutamento e demais atividades. Esse modelo vem sendo aprimorado ao longo
do tempo, fazendo com que cada colaborador, desde sua admissão no
Sistema, conheça os caminhos que deve percorrer para desenvolver-se

a tradition that has continued over
the years – investing in developing
its professionals. Over time, Sicredi
also came to be seen as promoting
professional expertise in the
communities in which it operates.
In addition, Sicredi needed to
establish a personnel policy for
its credit unions, the Regional
Centers and their companies.
After designing career paths for
its employees, the System started
investing in people, one of the most
important elements in developing
an organization. However, before
designing its new personnel policy,
Sicredi held extensive discussions on
the topic, welcoming suggestions
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and demands from all of the
System’s participating companies.
The personnel management model
included practices that were
considered, for that era, innovative
for the cooperative environment, such
as participation in results.
Standardized personnel practices
set clear criteria for compensation,
promotions, hiring and other
personnel matters. This model has
been improved over time so that every
employee, upon joining the System,
knows the path for professional
development. This transparency also
applies to compensation, which is tied
to the employee’s responsibilities and
tasks regardless of work location. The
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profissionalmente. A transparência também é aplicada sobre a política
de remuneração, fazendo com que seja coerente com as atribuições e
as tarefas executadas, independentemente do local onde o profissional
atua. A política de gestão de pessoas permite que os colaboradores visualizem os resultados que devem perseguir para evoluir na carreira,
incentivando a eficiência no desempenho das atividades. Tal postura
repercute positivamente na produtividade do Sistema e na qualidade
dos serviços prestados aos associados.

personnel policy enables employees to
know what results they should pursue
to advance in their careers, striving for
efficiency in performing their duties.
This approach makes the System more
productive and improves the quality of
services provided to its members.

Sicredi’s personnel model, beyond
encouraging the attainment of
goals, gives the employee a sense
of ownership in the business and
a feeling that he or she is part of
an organization that has a special
purpose – to be cooperative.
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Muito mais do que incentivar o cumprimento de metas, o modelo de gestão de pessoas adotado pelo Sicredi faz com que o colaborador se sinta, de fato, dono do empreendimento e parte de uma
organização que possui um importante diferencial: ser cooperativa. O
comprometimento com os resultados é comum a todos, independentemente de posição ou cargo. Os resultados atingidos pelo Sicredi nos
últimos anos comprovam a eficácia desse modelo. A consequência desse processo, fruto do esforço de diferentes colaboradores e dirigentes
ao longo das últimas décadas, é o aumento no patrimônio líquido do
Sicredi, que, em 2005, atingiu o valor de R$ 990 milhões.
Ao mesmo tempo em que implementava uma política de administração de pessoas, o Sicredi desenvolvia o planejamento estratégico, reforçando o hábito de trabalhar focalizando resultados, com
objetivos mensuráveis e tangíveis. Assim, o horizonte de execução
podia ser visualizado, de forma clara, por todos os colaboradores. A
partir do momento em que os agentes conheciam seu papel no processo, era possível executar com maior eficiência os objetivos estratégicos. O resultado dessa simetria foi a construção de um padrão
de gestão e de governança que passou a ser valorizado também fora
dos limites do Sicredi. O reconhecimento do mercado se traduziu, de
forma concreta, em prêmios concedidos ao Banco Cooperativo Sicredi
na última década.

Everyone is results oriented,
regardless of title or position. The
results obtained by Sicredi in recent
years proves the effectiveness of this
model. Due to the efforts of many
employees and directors over the
last few decades, this process has
increased Sicredi’s net worth, which
reached R$ 990 million in 2005.
At the same time that Sicredi
implemented its personnel policy, it
developed a strategic plan, reinforcing
its focus on results with tangible,
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measurable objectives. That way the
time horizon is clear to all employees.
Once employees learned their roles
in the process, it became possible
to carry out the strategic objectives
more efficiently. The result of this
symmetry was to build management
and governance standards that
became recognized outside of Sicredi.
Over the years, this recognition in
the marketplace has translated into
awards for Sicredi Cooperative Bank.

Organization

Organização
O planejamento estratégico do Sicredi, seguido do cumprimento dos objetivos propostos, fortalecia, sucessivamente, a credibilidade do Sistema, uma vez que os associados e o mercado percebiam os resultados alcançados. Fortalecia-se, assim, um dos traços
mais fortes no perfil do Sicredi, que consiste em buscar o crescimento, preservando os princípios que regem as cooperativas de crédito
desde sua origem, há mais de um século.
Apesar das conquistas inseridas na legislação a partir da
Constituição de 1988, o cooperativismo de crédito ainda aspirava
por adequações na regulamentação do setor. Para contribuir com
esse processo, unificando as propostas dos diferentes sistemas de
crédito cooperativo existentes no Brasil, foi criado, em 2002, o Conselho Especializado de Crédito da Organização das Cooperativas
Brasileiras (Ceco). Esse Conselho atuou como um canal para as demandas do setor junto ao Banco Central, contribuindo para aprimorar a regulamentação aplicada às cooperativas de crédito, no sentido
de aperfeiçoar a prestação de serviços aos associados.

The System gained credibility
from Sicredi’s strategic planning
and fulfillment of its objectives,
as members and the marketplace
took note of the results attained.
This strengthened one of Sicredi’s
strongest features -- seeking growth
while preserving the principles
that have governed credit unions
since their beginnings more than a
century ago.
Despite the legal victories, beginning
with the 1988 Constitution, credit
unions still sought regulatory
changes. To help with this
process, the Special Council of
the Organization of Brazilian
Cooperatives (Ceco) was formed in

2002 to unify the different proposals
of Brazil’s cooperative credit systems.
The Council served as a voice for
cooperativism’s demands on the
Central Bank, helping to improve
credit union regulations so better
services could be provided to their
members.
This movement brought about a
legal system that gave cooperativism
the tools it needed to grow. The
changes placed credit unions on an
equal footing with other financial
institutions.
Resolution No. 2.788, adopted
November 30, 2000, was one
example of more up-to-date credit
union regulations. It allowed the
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Como resultado desse movimento, foi construído um ordenamento jurídico que aparelhou o cooperativismo de crédito com ferramentas que viabilizaram seu crescimento. As mudanças colocaram
as cooperativas de crédito em igualdade de condições com os demais
agentes do mercado financeiro.
Um exemplo da modernização na regulação do sistema de
crédito cooperativo foi a resolução nº 2.788, de 30 de novembro de
2000, que permitiu a constituição de bancos múltiplos cooperativos,
o que comportou a ampliação do acesso aos serviços financeiros pelos
associados.
A resolução nº 3.058, de 20 de dezembro de 2002, permitiu
a constituição de cooperativas formadas por pequenos empresários,
microempresários e microempreendedores, responsáveis por negócios de natureza industrial, comercial ou de prestação de serviços20.
Até então, as cooperativas se dividiam em apenas dois grupos: as de
crédito rural, às quais podiam se associar produtores rurais, suas
empresas ou empresas com atividades correlatas; e as de crédito
mútuo, que reuniam somente pessoas de uma mesma categoria profissional.

formation of multiple cooperative
banks, which provided members
with greater access to financial
services.
Resolution No. 30.058, adopted
December 20, 2002, authorized
the formation of credit unions
by small business owners and
micro-entrepreneurs in industrial,
commercial and service companies.20
Until then, credit unions were
divided into two groups: rural credit
unions, which limited membership
to rural farmers, their companies
and companies in related businesses,
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and mutual credit unions, which
limited membership to those within
the same profession.
Resolution No. 3.156, adopted
December 17, 2003, put credit
unions on the same footing as other
financial institutions. It “authorized
credit unions to contract with
correspondent banks in Brazil on
the same terms as other financial
institutions.21 Another success was
Resolution no. 3.188, adopted
March 29, 2004, which authorized
cooperative banks to receive
deposits from rural savings banks.
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A equiparação das cooperativas de crédito com os outros
agentes do mercado financeiro foi complementada com a resolução
nº 3.156, de 17 de dezembro de 2003, que “autorizou as cooperativas
de crédito a contratarem correspondentes no País, nas mesmas condições das demais instituições financeiras”21. Outra conquista foi a
resolução nº 3.188, de 29 de março de 2004, que autorizou os bancos
cooperativos a receberem depósitos de poupança rural.
Ainda na primeira década do novo século, foi constituída
a Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC), tendo
como filiadas a Confederação Sicredi e as demais entidades representativas dos sistemas de crédito cooperativo brasileiro. A CNAC
tem como objetivo qualificar e buscar uma uniformidade na análise
dos balanços das cooperativas de crédito.

A livre admissão
Uma das regulamentações mais relevantes para o Sicredi
foi a resolução nº 3.106, aprovada em 25 de junho de 2003. O Conselho Monetário Nacional permitiu “a constituição de cooperativas de
livre admissão de associados em localidades com menos de 100 mil
habitantes ou a transformação de cooperativas existentes em coope-

Also during the first decade of
the new century, the National
Federation of Credit Union Auditing
(CNAC) was formed, with the
Sicredi Confederation and other
representatives of Brazil’s credit
union systems as its affiliates.
CNAC’s objective is to have a
uniform approach to auditing credit
union financial statements.

Open membership
One of the regulations that had
the most impact on Sicredi was
Resolution No. 3.106, adopted on

July 26, 2003. The National Monetary
Council authorized “the formation of
credit unions with open membership
in locations with fewer than 100,000
inhabitants or the conversion of
existing credit unions to credit
unions with open membership in
locations with fewer than 750,000
inhabitants.”22 However, with
deregulation came stricter supervision
and collateral requirements for these
open membership credit unions in
their Articles of Incorporation. Thus,
the Central Bank established “the
requirement of project projections,
the description of the system of
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Os produtores
rurais também
se beneficiaram

rativas de livre admissão de associados em localidades com menos

com a livre

de 750 mil habitantes”22. A abertura na regulamentação implicava,

admissão

por outro lado, maior rigor na fiscalização e nas garantias exigidas
dessas cooperativas de livre admissão, no momento da formação
de seus atos constitutivos. Assim, o Banco Central estabeleceu “a
necessidade de projeto prévio, a descrição do sistema de controles

internal controls and the estimate of
the number of people who meet the
membership requirements,”23 among
other requirements.
Subsequently, Resolution No. 3.321,
adopted September 30, 2005, and
Resolution No. 3.442, adopted
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February 28, 2007, allowed credit
unions to offer open membership
in locations of up to 2 million
inhabitants. The ability to open
membership to all professions made
Sicredi available to the larger public,
increasing its membership and
changing its profile.
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internos e a estimativa do número de pessoas que preenchem as
condições de associação”23, entre outras exigências.
Posteriormente, a resolução nº 3.321, de 30 de setembro de
2005, e a resolução nº 3.442, de 28 de fevereiro de 2007, permitiram
a transformação de cooperativas de crédito em livre admissão em
áreas de ação com até 2 milhões de habitantes. A possibilidade de
admitir pessoas que atuam em qualquer ramo de atividade econômica abriu as portas do Sicredi para um público muito maior, ampliando o número de associados e desenhando um novo perfil para
o Sistema.
Até então, quase todas as cooperativas que integravam o Sicredi tinham sua origem no segmento agropecuário, pois foram constituídas na década de 80, antes das mudanças na regulamentação.
“Esta sempre foi uma das grandes dificuldades que nós, gestores,
identificávamos no cooperativismo de crédito brasileiro. No setor do
agronegócio, quando a instituição financeira atua em uma única região, ela acaba sendo sazonal. Sempre que aquele setor apresentar
uma dificuldade econômica, ou financeira, o setor cooperativo vai
apresentar a mesma dificuldade, porque a economia faz com que
os recursos circulem entre os setores para reduzir os impactos da
sazonalidade”, explica o presidente executivo do Sicredi Ademar

Until then, nearly all of Sicredi’s
credit unions were agriculturally
based since they were started in
the 1980’s, prior to the regulatory
changes. “This always was one
of the major problems that we
managers saw with cooperative
credit in Brazil. In the agricultural
industry, when a financial institution
serves just one region, it is subject
to seasonal changes. Whenever that
industry encounters economic or
financial difficulties, the credit union

will experience the same problems
because the economy is such that
the resources circulate between the
two sectors to reduce the impact
of seasonal changes,” explains
President Ademar Schardong.
Therefore, for Sicredi’s credit
unions, open membership
represented an increase in funds,
expanding the ability to make
loans to meet the demands of
the different economic sectors.
“In a market that requires
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Schardong. Portanto, a livre admissão representou, para as cooperativas integrantes do Sicredi, um aumento no aporte de recursos,
ampliando a capacidade de ofertar crédito conforme as demandas
dos diferentes setores da economia. “Em um mercado onde se exige
um processo de administração de risco de liquidez muito conservador, não há como corrermos o risco de não devolver o depósito do
associado sempre que ele quiser retirar, e isso requer estabilidade
na captação de depósitos e outros recursos, o que só é possível se a
organização consegue atuar em todos os segmentos da economia”,
ressalta Schardong.
Além de proporcionar maior estabilidade financeira para as
cooperativas de crédito, a atuação universalizada consolidou o Sicredi como instituição financeira cooperativa da comunidade, trazendo
ganhos mútuos, tanto para o segmento do agronegócio quanto para
os outros setores da economia. “Os benefícios de uma cooperativa
mais forte, maior, que atenda integralmente às necessidades dos associados, provocaram uma euforia nas pequenas comunidades, por
terem a sua instituição financeira, de responsabilidade das pessoas
daquela região, daquele município, independentemente do seu ramo
de atividade. Ao mesmo tempo, os produtores rurais puderam ver

very conservative liquidity risk
management, there is no way to
run the risk of not having funds
available whenever a member
wants to make a withdrawal, and
that requires stability in the funds
on deposit and other resources,
which is only possible if the entity
is able to serve all sectors of the
economy,” emphasizes Schardong.
In addition to providing the
credit unions with better
financial stability, universal
access consolidated Sicredi
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as a community cooperative
financial institution, resulting
in mutual benefits as much for
the agricultural sector as for
other economic sectors. “The
benefits of a stronger, bigger
cooperative that could fully meet
all its members’ needs brought
such joy to the small towns, to be
able to have their own financial
institution, responsive to people
of that region, that city, regardless
of their area of activity. At the
same time, the rural farmers could
see that with the urban sectors
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que, com o ingresso dos setores urbanos, o volume de recursos para o
financiamento rural aumentou”, observa Schardong, referindo-se à
obrigatoriedade de que parte dos recursos captados nas instituições
financeiras seja destinada ao crédito rural.

the requirement that a portion of
the financial institution’s funds be
allocated to rural credit.

Ita Kirsch

joining, the amount of resources
for rural financing increased,”
observes Schardong, referring to

Os serviços se
expandem com a
diversificação de
público
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A livre admissão significou, para o Sicredi, um novo direcionamento dos negócios, com uma atuação focada nas necessidades
tanto do público urbano quanto do público rural. O Sicredi deixou
de ser visto como uma instituição financeira ligada ao agronegócio,
assumindo a imagem de uma organização capaz de atender a qualquer pessoa, independentemente de sua localização geográfica ou
atividade econômica. Essa atuação universalizada do Sicredi foi um
dos fatores que contribuíram para a expansão em novas regiões, a
partir do ano 2000. Após a adesão de São Paulo, em 2002, o Sistema
ampliou sua atuação. Em 26 de junho de 2003, o Sicredi iniciou suas
atividades em Santa Catarina.
O Sistema, que já atuava no Centro-Oeste desde 1989, através das Centrais do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, ingressou
em outros Estados. Em 2005, iniciam-se as atividades das primeiras
cooperativas de crédito em Goiás e Tocantins. No mesmo ano, o Sicredi também recebeu autorização do Banco Central para operar no
Pará e em Rondônia.

For Sicredi, open membership meant
a new direction for business, serving
the needs of the urban community
as well as the rural community.
Sicredi ceased to be viewed as
a financial institution connected
with agriculture and acquired the
image of an institution able to serve
everyone regardless of their location
or economic activity. Sicredi’s ability
to offer such universal service
was one of the factors that led
to its expansion to other regions
beginning in 2000. After São Paulo
joined in 2002, the System extended
its reach. On June 26, 2003, Sicredi
began operating in Santa Catarina.
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The System, which had been
operating in the Central-West since
1989 in Mato Grosso and Mato
Grosso do Sul, entered other states
in that region. In 2005, the first
credit unions in Goiás and Tocantins
began operations. That same year,
the Central Bank granted Sicredi
authorization to operate in Pará and
Rondônia.
In a short time, the Sicredi credit
unions in these states were able to
show the benefits of cooperativism.
“The credit union is an alternative
to conventional banks because, as
members, we are owners of our own
capital. The cooperative belongs to
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Em pouco tempo, as novas cooperativas do Sicredi foram capazes de mostrar, nesses Estados, os benefícios do cooperativismo de
crédito. “A cooperativa é uma alternativa aos bancos convencionais,
porque, como associados, somos donos do nosso próprio capital. A
cooperativa é do cooperado. lsso, em nossa cidade, é muito importante, porque dá acesso aos serviços bancários a todos os segmentos
da sociedade”, ressalta Juraci de Oliveira, prefeito de Rio Verde, um
dos municípios que mais contribuem com a geração de riquezas no
Estado de Goiás.
Paralelamente ao movimento de expansão do cooperativismo de crédito, o Banco Central adequou sua estrutura, criando
departamentos específicos para acompanhar o desenvolvimento do
mercado financeiro e das cooperativas de crédito. Depois de 2007,
com a intensificação do processo de globalização financeira, o cooperativismo de crédito se viu diante de outros desafios, fazendo com
que o Sicredi passasse por uma reestruturação.

its members. This is very important
in our city because it makes banking
services available to all segments
of society,” empasizes Jurad de
Oliveira, Mayor of Rio Verde, one of
the cities that contributes most to
generating wealth in the State of
Goiás.

Simultaneous with the expansion
of credit unions, the Central Bank
created special departments to
address development of the financial
market and credit unions. After
2007, with increased financial
globalization, credit unions faced
additional challenges, requiring
Sicredi to undergo a restructuring.
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Além do seu tempo

A

chegada do novo milênio tem um significado especial
na história do Sicredi. O projeto coletivo, traçado pelos pioneiros do cooperativismo de crédito, havia sobrevivido à passagem do tempo e às mudanças ocorridas na sociedade e na economia do País. No início do

ano 2000, o cooperativismo de crédito estava prestes a contabilizar
um século de existência, comprovando que os ideais elaborados pelos
precursores desse modelo de organização econômica da sociedade se
mantiveram atuais.
A jornada iniciada em 1902, quando um grupo de imigrantes
alemães fundou a Caixa Rural de Nova Petrópolis, apontava para
um horizonte desconhecido. A definição do rumo a ser seguido dependia de uma virtude que as lideranças do Sicredi apresentaram
desde as origens do Sistema: a capacidade de enxergar além do seu
tempo. Ao longo de sua história, o Sicredi teve seus passos guiados
por visionários, pessoas que mantiveram acesa a chama do cooperativismo, mesmo nos caminhos mais tortuosos. Essas lideranças
vislumbraram a possibilidade de concretizar metas que pareciam

Seeing beyond the present

T

he return of cooperative credit
was in response to the decline
of the state-controlled economy.
In the late 1970’s, when it became
apparent that the Government was
unable to finance economic activity,
the public responded, although not
with the same loud protests that
had brought about the return of
democracy years earlier.
The arrival of the new millennium
holds special meaning in Sicredi’s
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history. The collectivist plan, laid
out by the pioneers of cooperative
credit, survived the passage of
time and socio-economic changes
in Brazil. When the year 2000
arrived, financial cooperativism was
gearing up to celebrate its 100th
anniversary -- evidence that the
ideas laid out by the predecessors
of this economic model remain
vibrant today.
The journey begun in 1902, when
a group of German immigrants
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utópicas, movidas pelo comprometimento incondicional com a causa
cooperativista.
A saga dos pioneiros incorporou versões modernas, em uma
história que se atualiza constantemente, à medida que outras gerações de visionários se engajam nesse movimento. Assim, o Sicredi entrou para o século 21 contabilizando conquistas, como o reconhecimento constitucional das cooperativas de crédito enquanto
instituições financeiras e a criação do primeiro Banco Cooperativo
privado do País.
O Sicredi, como instituição financeira da comunidade, estava consolidado. Entretanto, os novos tempos exigiam uma mudança
decisiva: a reestruturação do Sicredi, que representou um dos principais marcos nessa trajetória e abriu o caminho para uma parceria
com o Rabobank, da Holanda, um dos maiores e mais tradicionais
sistemas de crédito cooperativo do mundo.
A trajetória trilhada pelo Sicredi é resultado de diferentes sonhos. Tudo o que se construiu, em mais de um século de
história do cooperativismo de crédito brasileiro, foi conquistado

founded the Rural Bank of Nova
Petrópolis, pointed toward an
unknown future. The road ahead
depended on a quality exhibited by
Sicredi’s leaders since its founding
– the ability to see beyond the
present. Throughout its history,
Sicredi has been guided by
visionaries, individuals who kept
the flame of cooperativism alive
even during hard times. These
leaders were able to envision
the attainment of goals that

seemed utopian, driven by their
unconditional commitment to the
cooperative cause.
The story of the pioneers includes
modern versions of a history that is
constantly being updated as new
generations of visionaries become
involved in the movement. Thus,
Sicredi began the 21st century with
many accomplishments -- from the
constitutional recognition of credit
unions as financial institutions to
the creation of the first private
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graças à capacidade de canalizar os esforços em favor de um empreendimento coletivo. O ideal de construir um modelo alternativo de organização econômica conquistou mais de uma geração de
seguidores, mostrando que os propósitos dos pioneiros podiam ser

Ita Kirsch

aplicados a qualquer época.

O Sicredi
consolidou-se como
um empreendimento
coletivo
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Cooperative Bank in Brazil.
Sicredi, as a community financial
institution, was consolidated.
Nonetheless, modern times
called for a major change: The
restructuring of Sicredi, which
represented one of the most
significant events in its journey, and
paved the way for a partnership
with Rabobank, one of the largest
and most traditional cooperative
credit systems in the world.

The path travelled by Sicredi was
laid out by the dreams of many
different people. Everything
that was built during more
than a century of Brazil’s history
of financial cooperativism is
attributable to the ability to get
everyone to work for the benefit of
a collective undertaking. The dream
of constructing an alternative
economic model won over
multiple generations of followers,
demonstrating that the pioneers’
ideas were timeless.
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O Sicredi foi construido a partir de um projeto que nasceu
para sobreviver aos seus criadores. Desde o início, as cooperativas
mantiveram o olhar voltado para o futuro, cientes de que os resultados não viriam em curto prazo. Assim, o Sicredi foi preparando,
ao longo do tempo, novos visionários, para dar continuidade à sua
trajetória. O cuidado com o futuro do empreendimento, que já era
alvo da atenção dos pioneiros, foi formalizado no planejamento do
Sistema, a partir do século 21. A sucessão passou a figurar entre os
pontos considerados estratégicos para o crescimento do Sicredi, assim como o fortalecimento dos vínculos dos associados com os princípios e valores do cooperativismo.
Na década de 2000, o Sicredi assumiu os diferenciais competitivos da sociedade cooperativa, valendo-se de sua característica
genuína para obter destaque no sistema financeiro. As particularidades das cooperativas de crédito passaram a ser mais valorizadas,
fazendo com que os benefícios desse modelo fossem percebidos de
forma clara pela sociedade.
Para se adequar aos novos tempos, em que o contingente de
associados crescia de forma progressiva, o Sistema implantou um

Sicredi was designed as a plan
intended to outlive its creators. From
the beginning, cooperatives had an
eye toward the future, aware that
theirs were not short-term goals.
Thus, throughout the years, Sicredi
has always trained new leaders to
continue the journey. Planning for
the future, already a focus of the
pioneers, was formally included
when the System was laid out at
the beginning of the 21st century.
Succession planning was among
the strategic points considered
for Sicredi’s growth, as well as
strengthening its members’ sense

of connection to the principles and
values of cooperativism.
In the first decade of the new
millennium, Sicredi assumed the
competitive characteristics of a
cooperative association and used
this to its advantage to stand out
in the financial system. The unique
features of credit unions received
greater recognition, enabling the
public to better understand the
benefits of this model.
The System, in response to its
growing membership, implemented
a new model of participatory
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novo modelo de participação no processo decisório das cooperativas.
O Programa Pertencer fortaleceu a responsabilidade dos sócios com
o futuro do empreendimento, aproximando os associados da gestão
do negócio. A formação dos associados e das futuras lideranças das
cooperativas passou a ser trabalhada pelo Programa Crescer, que
prepara as pessoas para participar de forma responsável da gestão.
Ao mesmo tempo, todos os caminhos percorridos fazem parte, também, de uma história de muitos autores, escrita pelo esforço
coletivo de uma legião de obstinados que, ao longo de mais de um
século, construíram o cooperativismo de crédito brasileiro. Solidificada pelos valores e princípios do cooperativismo, a causa lançada
pelos pioneiros sobreviveu ao tempo. A fé e a perseverança serviram
de motivação quando foi preciso reestruturar o cooperativismo de
crédito. Os líderes foram capazes de resgatar os ideais que haviam
sobrevivido, em apenas nove Caixas Rurais remanescentes, para
reiniciar a jornada. Outra característica das lideranças era o vigor
político necessário para convencer os representantes do País a mudarem a Constituição. E as cooperativas conquistaram o direito de
existir no Sistema Financeiro Nacional.

decision making for credit unions.
The Pertencer (Belong) Program
made credit union owners more
responsible for the future of the
business by getting them more
involved in management. The
Crescer (Grow) Program trained
members and future leaders,
preparing them to participate
responsibly in management.
All the paths taken over the years
are part of a history written by
the collective effort of a legion of
determined people who, for over
a century, developed credit unions
in Brazil. Fortified by the values
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and principles of cooperativism,
the cause begun by the pioneers
stood the test of time. When it
became necessary to restructure the
financial cooperative system, faith
and perseverance were motivating
factors. The leaders were able to
revive the ideas that had survived
from just nine remaining Rural Banks
to get the journey back on track.
The leaders also had the political
energy necessary to convince the
country’s representatives to change
the Constitution, and in fact, the
credit unions successfully obtained
the right to be part of the National
Financial System.

A vision for the future

Visão de futuro
O modelo do novo milênio
No início da década de 2000, os principais entraves legais
para o desenvolvimento do cooperativismo de crédito já haviam sido
superados, graças ao esforço empreendido pelas lideranças cooperativistas a partir de 1970, com o movimento que resultou na definição
de um novo marco regulatório para o setor, implantado com a Constituição de 1988. As cooperativas foram equiparadas às demais instituições do Sistema Financeiro Nacional, o que permitiu, em 1995,
a criação do Banco Cooperativo Sicredi.
Em 2007, um grupo de executivos do Sicredi desenvolveu
um estudo visando projetar a capacidade da estrutura financeira
do Sistema para sustentar o crescimento ambicionado pelas cooperativas para os próximos 10 anos. Segundo o diretor executivo de
Administração e Finanças e vice-presidente do Banco Cooperativo
Sicredi, Fernando Marchet, a área financeira do banco elaborou o
estudo com três diferentes enfoques: a capacidade do Sicredi de remunerar seu capital, subordinando essa análise aos riscos a que o
Sistema estava exposto; a capacidade da estrutura patrimonial do
Sicredi para alavancar seu crescimento; e a existência de liquidez

A model for the
new millennium
At the start of the new millennium,
the main legal barriers to
cooperativism had been overcome,
thanks to the efforts of the
cooperativist leaders and the
movement they began in 1970. That
movement led to a new regulatory
framework under the 1988
Constitution which made credit
unions equal to other institutions in
the National Financial System, and
made it possible to create Sicredi
Cooperative Bank in 1995.

In 2007, a group of Sicredi
executives developed a study to
determine the ability of the System’s
financial structure to sustain
continued high growth for credit
unions over the next ten years.
According to Fernando Marchet,
Executive Director of Administration
and Finance and Vice President of
Sicredi Cooperative Bank, the Bank’s
financial department designed the
study to focus on three issues: (i)
Sicredi’s ability to increase capital,
taking into account the System’s
potential risk exposure; (ii) the
ability of Sicredi’s asset structure
to leverage its growth; and (iii) the
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Ita Kirsch

A presença nos
centros urbanos foi
crescendo com o

própria para financiar as operações dos associados e sustentar a ex-

tempo

pansão do Sistema. “À época, nós prevíamos que várias cooperativas
poderiam ter restrições estruturais, depois de alguns anos, para sustentar o crescimento que elas mesmas estavam almejando”, revela
Marchet, que esteve à frente dos estudos desenvolvidos pelo Banco
Cooperativo.

liquidity needed to finance members’
activities and sustain the System’s
growth. “At that time, we predicted
that various credit unions would
have structural restrictions in place
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within a few years in order to sustain
the growth that they themselves
desired,” reveals Marchet, who led
the Bank’s studies.
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As análises consideravam, ainda, o surgimento de um novo
perfil de associados, caracterizado pela presença crescente de pessoas ligadas às atividades urbanas. O Sicredi deixava de ser uma
instituição voltada somente para o agronegócio, abrindo espaço para
todos os segmentos econômicos da sociedade. As conclusões do trabalho identificaram a necessidade de uma adequação mais significativa, com ajustes organizacionais e na governança, que definiram um projeto completo de reestruturação. “Nós constatamos que,
para garantir harmonia ao arranjo da estrutura financeira versus
o crescimento almejado, era preciso uma ação mais estrutural, organizacional. Propusemos, então, um novo modelo organizacional e
de governança para o Sistema. Esse modelo precisava respeitar as
peculiaridades do nosso tipo societário, que é ser cooperativa. Também devia estar focado no associado, permitindo que os donos do
empreendimento tivessem acesso aos produtos e serviços que foram
buscar na cooperativa, mas que também garantissem o seu negócio.
Além disso, era necessário que esse modelo estivesse alinhado às
melhores práticas do mercado financeiro de atuação das cooperativas de crédito no Brasil e no mundo”, explica o executivo.

The study also considered the
newly-emerging membership
profile, characterized by the growing
presence of people from the urban
sector. Sicredi was changing from
an institution focused solely on the
agricultural sector, expanding to
include all other economic sectors.
The study concluded that significant
organizational and governance
changes were needed, which would
mean a complete restructuring. “We
realized that to ensure harmony
between the financial structure and
the desired growth, greater structure
and organization were necessary.

We therefore proposed a new
organization and governance model
for the System. The model had to
respect the unique characteristics
of our type of entity, namely
cooperative. It also had to focus on
the members, providing the owners
of the business with products
and services they are seeking, but
also safeguarding the business. In
addition, the model had to be in
alignment with the best practices of
the financial market for credit unions
in Brazil and around the world,” the
executive explains.
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SicrediPar
A primeira etapa no processo de reestruturação do Sicredi
foi a definição do novo modelo organizacional. Em 10 de outubro
de 2008, foi constituída a Sicredi Participações (SicrediPar), uma
sociedade anônima, com controle acionário das cooperativas integrantes do Sistema, que transferiram o capital investido no Banco
Cooperativo para a SicrediPar. Esse modelo societário, inspirado em
experiências bem-sucedidas na França e na Holanda, foi pioneiro no
Brasil, demonstrando a capacidade do Sicredi de inovar o cooperativismo de crédito brasileiro.
A Sicredi Participações nasceu com a missão de coordenar as
decisões estratégicas do Sistema, oferecendo suporte para o processo
de crescimento e expansão do Sicredi, de forma planejada e eficiente. A transformação societária e organizacional preparou o Sistema
para, na década seguinte, ter uma participação de mercado equivalente à das grandes instituições financeiras do País.
A participação formal das cooperativas no processo decisório da SicrediPar passou a acontecer por intermédio do Conselho de
Administração, encarregado do planejamento e do controle de todas
as empresas de terceiro grau vinculadas ao Sistema. O Conselho

SicrediPar
The first phase of Sicredi’s
restructuring involved defining
the new organizational model.
On October 10, 2008, Sicredi
Participações (SicrediPar) was
formed, a corporation controlled
by the System’s credit unions
as its shareholders, which had
transferred their equity interests in
the Cooperative Bank to SicrediPar.
This corporate model, inspired by
successes in France and Holland,
was completely new to Brazil,
showing Sicredi’s innovation in
managing Brazil’s credit unions.
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The mission of Sicredi Participações
is to coordinate the System’s
strategic decisions and provide
support for Sicredi’s efficient and
planned growth and expansion.
The corporate and organizational
restructuring enabled the System to
compete with the country’s major
financial institutions in the decade
that followed.
The credit unions formally
participate in SicrediPar’s decisionmaking process through its Board
of Directors, which is in charge of
planning, as well as oversight of all
third-tier companies connected with
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é composto por 12 membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral de associados, com mandato unificado de três anos, com possibilidade de reeleição.
Entre os membros do Conselho, estão os cinco presidentes
das Centrais, cinco presidentes de cooperativas singulares e dois
conselheiros externos, escolhidos em assembleias realizadas em
cada Central. Esse modelo descentraliza o processo decisório, oferecendo oportunidade para as cooperativas filiadas manifestarem
suas opiniões, participando da construção das propostas, conforme
ressalta o presidente do Conselho de Administração da SicrediPar
e da Central Sicredi PR, Manfred Alfonso Dasenbrock: “A presença
dos presidentes de cooperativas na mesa de discussões faz com que
os grandes projetos sejam levados para as bases, para receberem
contribuições, críticas e serem votados.
No retorno, nós temos que coletar dois
terços dos votos das cooperativas para
que esses projetos possam avançar.
Esse exercício da gestão democrática é

Ita Kirsch

um movimento de muita maturidade,
de alta responsabilidade”.

the System. The Board is comprised
of 12 members, elected (and
removable) by the General Assembly
for three-year renewable terms.
The Board members consist of the
five Regional Center presidents,
five presidents of individual credit
unions and two outside Board
members selected by the Regional
Center. This model decentralizes the
decision-making process, enabling
the affiliated credit unions to voice
their opinions and participate in
formulating proposals. As Manfred
Alfonso Dasenbrock, President of

both SicrediPar’s Board of Directors
and Sicredi Regional Center - PR/
SP, points out, “The presence of
the credit union presidents at the
discussion table means that major
projects are brought before the
membership so that the presidents
can receive suggestions, critiques
and decide how to vote. In return,
two-thirds of the credit unions must
agree for a project to go forward.
This exercise in democracy is a very
advanced process, with a lot of
responsibility,” affirms Dasenbrock.
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A mesma percepção é partilhada pelos presidentes das Centrais, que passam a ter maior respaldo para suas decisões, a partir
do envolvimento das cooperativas filiadas nas discussões dos projetos estratégicos para o futuro do Sicredi. “As decisões do Sicredi estão sempre na base. No formato em que conduzimos esse processo,
as consultas passam pela Central, pelos dirigentes, e depois chegam
ao Conselho de Administração, sempre harmonizadas, de forma que
as cooperativas entendem que tomaram, de fato, as decisões. Com
isso, nós temos um avanço muito grande na governança do Sistema”,
testemunha o presidente da Central Sicredi MT/PA/RO, João Carlos
Spenthof, que participa do Conselho de Administração da SicrediPar.
Na avaliação do presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira, que também faz parte do Conselho de Administração, a reformulação societária do Sicredi, aliada ao novo modelo
de gestão, permitiu que os processos decisórios fossem formalizados, contribuindo para o fortalecimento da organização sistêmica.
“A participação no Conselho nos permitiu lapidar tudo aquilo que
vínhamos fazendo em termos de governança, e que estava disperso.
Conseguimos colocar isso dentro dos nossos regimentos, dentro de

Each Regional Center president
represents the views of his Regional
Center, which makes its decisions
based on the involvement of its
affiliated credit unions in discussions
about strategic projects for Sicredi’s
future. “Sicredi’s decisions are
always based on membership
support. From the way that we
conduct this process, the Regional
Center are consulted through
their leaders, and then it goes to
the Board of Directors, always
harmoniously, in such a way that
the credit unions understand that
they have in fact made the decisions.
That way, the governance of our
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System is very advanced,” observes
João Carlos Spenthof, President
of the Sicredi MT/PA/RO Regional
Center and member of SicrediPar’s
Board of Directors.
Celso Figueira, President of the
Sicredi Central Brazil Regional
Center and a member of the Board
of Directors, believes that Sicredi’s
corporate restructuring, together
with the new management model,
formalized the decision-making
process, which helped to strengthen
the organization. “Participating on
the Board allowed us to perfect
everything we had been doing in
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decisões sistêmicas, e foi o que nos permitiu alcançar o crescimento
sustentável que tivemos”, declara Celso Figueira.
A representatividade das Centrais no Conselho de Administração valoriza a diversidade de opiniões na gestão do Sistema,
quando dá voz a todas as regiões do País onde o Sicredi atua. “Nós
nos reinventamos”, observa o presidente do Conselho de Administração da SicrediPar, Manfred Alfonso Dasenbrock. “Com esse modelo,
nós buscamos, acima de tudo, o fortalecimento das cooperativas, das
Centrais e da organização sistêmica. O Conselho de Administração
tem a missão de atender à necessidade do associado, na unidade
mais distante, com recursos, com serviços e com produtos, da forma
que o mercado nos posiciona, e para o qual devemos nos organizar.
Esse mecanismo faz com que a cooperativa se sinta servida por essa
estrutura, em condições de atender o associado”, complementa Dasenbrock.
A Sicredi Participações conta com comitês de assessoramento, que apoiam o colegiado no processo decisório, apresentando
análises técnicas a respeito de assuntos de sua competência. O seu
estatuto estabelece que sejam instituídos os seguintes comitês, em

terms of governance, which had
been dispersed. We were able to
do all of this within our rules, as
systematic decisions, which enabled
us to reach the sustainable growth
that we had,” declares Celso
Figueira.
The representation of the Regional
Center on the Board of Directors
gives voice to all parts of the country
where Sicredi operates and increases
the diversity of opinions in managing
the System. “We reinvented
ourselves,” observes Manfred
Alfonso Dasenbrock, President
of SicrediPar’s Board of Directors.

“With this model, we seek, above
all else, to strengthen the credit
unions, the Regional Center and the
System. The mission of the Board
of Directors is to meet the needs
of every member, including those
at the most remote locations, with
resources, services and products
as dictated by the market, and for
which we must be organized. This
model makes the credit union feel
supported and able to service its
members, adds Dasenbrock.
Sicredi Participações has advisory
committees that assist in the
decision-making process by
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caráter permanente: estratégico e de acompanhamento; de riscos;
auditoria, compliance e conduta; fundos garantidores e de remuneração. A SicrediPar possui um Conselho Fiscal, composto por três a
cinco membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral. Para ocupar o cargo de conselheiro
fiscal, é necessário ser diplomado em curso de nível universitário, ou
ter exercido a função de administrador de empresa ou de conselheiro
fiscal por pelo menos três anos.
A reformulação societária posicionou o Sicredi entre as organizações mais bem-estruturadas do mercado financeiro, preparando
o Sistema para uma nova e decisiva etapa em sua história. “Com
a SicrediPar, nós provocamos, no Sicredi, uma grande discussão, e
despertamos, em todos, um olhar para o futuro. Um olhar na direção
daquilo que nós queremos construir”, enfatiza Dasenbrock.

A profissionalização avança
A segunda etapa do processo de reestruturação do Sicredi
envolveu modificações nos papéis desempenhados pela Confederação Sicredi e pelo Banco Cooperativo. A Confederação passou a atuar

preparing technical analyses on
matters within their expertise.
The bylaws require the following
permanent committees: strategic
planning and monitoring, risk
management, auditing, compliance,
guarantee fund, and compensation.
SicrediPar has an Audit Committee,
comprised of three to five regular
members and the same number
of alternate members, elected
annually by the General Assembly.
Audit Committee members must be
college graduates, or must have work
experience as a company administrator
or as an audit committee member for
at least three years.
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Sicredi’s corporate restructuring
positioned it among the best
structured companies in the financial
market, preparing the System for a
new and decisive stage in its history.
“With SicrediPar, we provoked
extensive discussions at Sicredi and
caused everyone to look toward
the future. To look in the direction
of what we wanted to achieve,”
emphasizes Dasenbrock.

The advancement
of professionalism
The second phase of Sicredi’s
restructuring involved changes in
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como uma prestadora de serviços, enquanto o banco concentrou as
responsabilidades pela proposição de políticas e estratégias. As atividades de execução e táticas das organizações de terceiro grau foram
direcionadas para uma única Diretoria Executiva. “Todas as empresas de terceiro grau passaram a responder a uma única fonte de comando, e nenhuma atividade que fosse exercida em uma organização
poderia ser exercida em outra. Com isso, iniciamos um processo forte
de profissionalização do Sistema, separando a parte administrativa
e operacional em uma diretoria eminentemente executiva, na qual a
característica dos profissionais é a sua especialidade, e deixando os
conselheiros, aqueles que têm a legitimidade, tomarem as decisões
estratégicas do Sistema”, explica o presidente executivo do Sicredi,
Ademar Schardong.
“O modelo de governança que buscamos está alinhado com
as melhores práticas de mercado, na medida em que estabelece, de
forma muito clara, os papéis de um Conselho de Administração e
de uma Diretoria Executiva. A confederação reforça sua atuação de
empresa voltada à prestação de serviços às cooperativas. Por sua
vez, o Banco Cooperativo se posiciona como um instrumento claro

the roles performed by the Sicredi
Confederation and the Cooperative
Bank. The Confederation began to
act as a service provider, while the
Bank focused on policy and strategy.
A single Executive Board was put
in charge of activities and tactics of
third-tier companies. “All third-tier
companies were made accountable
to a single authority, and no activity
performed by one company could
be performed by another. That
way, we began a sound process
of professionalizing the System,
with management and operations
handled by a very qualified executive
board of professionals who are

experts in their fields, and letting the
Board of Directors members make
the System’s strategic decisions, as
is legitimately reserved to them,”
explains Ademar Schardong, Sicredi’s
Chairman of the Board.
“The governance model that
we seek is aligned with the best
business practices, in so far as it
clearly defines the roles of the Board
of Directors and the Executive Board.
It strengthens the Confederation’s
role to provide services to the credit
unions. In turn, the Cooperative
Bank clearly serves as an instrument
of offering services and products to
the credit unions, and consequently,
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de oferta de produtos e serviços financeiros para as cooperativas e,
consequentemente, para os associados. Ao mesmo tempo, temos a
Fundação Sicredi, com um papel voltado à capacitação, à organização dos programas de educação e formação cooperativa”, esclarece
Dasenbrock.
Na avaliação do diretor Fernando Marchet, o processo de
reestruturação facilitou o acesso do Banco Cooperativo ao mercado
financeiro e de capitais. “Um dos objetivos de todas essas mudanças

to their members. At the same time,
we have the Sicredi Foundation,
which focuses on training and
organizing cooperative educational
and training programs,” Dasenbrock
explains.

In the opinion of Fernando
Marchet, Manager, the restructuring
facilitated the Cooperative Bank’s
access to the financial market and to
capital. “One of the objectives of all
these changes was to make Sicredi
be seen as a financial conglomerate.

PREMISSAS DO MODELO DE REESTRUTURAÇÃO
•
		

Unicidade de comando a partir da constituição de um Conselho de 		
Administração formal ligado à Sicredi Participações S.A.;

•
		

Participação direta e formal das 128 cooperativas de crédito filiadas
ao Sistema na gestão corporativa;

•
		

Reestruturação societária alinhada aos preceitos de governança 		
corporativa e gerenciamento de riscos;

•

Conformidade com as melhores práticas de governança em 		
conglomerados financeiros cooperativos;

•

Consolidação do balanço de todo o Sistema, permitindo a apreciação
e aferição da estrutura financeira do Sicredi por empresas de rating,
por outras instituições financeiras, agentes normativos e pela própria
		sociedade.
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era fazer com que o Sicredi fosse visto como um conglomerado financeiro. Com essa configuração, os números do Sistema passam a ser
corporativos, de fato. Com isso, abrimos janelas de oportunidades,
que nos permitem atacar as questões que detectamos na origem desse processo”, destaca Marchet.
Uma das maiores demonstrações de sustentabilidade do
novo modelo de governança do Sicredi foi a maneira como o Sistema atravessou, sem abalos, a crise que afetou, indistintamente, a

With this configuration, the System’s
numbers rose to the corporate level.
That created opportunities that
allowed us to address the issues that
we had detected at the beginning of
this process,” Marchet points out.

One of the best examples of the
sustainability of Sicredi’s new
model of governance was how the
System survived, unscathed, the
crisis of 2008 that indiscriminately
affected the world economy. While
many of the country’s financial
institutions had to suspend plans

Premises of restructuring model
•
		

Unified management through the formation of a Board of Directors 		
connected to Sicredi Participações S.A.;

•
		

Formal and direct participation in corporate management by the 128 credit
unions affiliated with the System;

•
		

Corporate restructuring aligned with general rules of corporate 		
governance and risk management;

•
Governance that conforms to best practices in financial cooperative 		
		conglomerates;
•
		
		

Consolidation of the System’s balance sheet to allow rating companies,
financial institutions, regulatory agents and the company itself to value
and check Sicredi’s financial structure.
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economia internacional em 2008. Enquanto grande parte das instituições financeiras do País precisou recuar em seus planos de expansão, fazendo ajustes para atravessar o período de dificuldades,
o Sicredi manteve em curso o processo de reestruturação, que se
encontrava em plena fase de implementação.
Embora tenha eclodido nos Estados Unidos, a crise do
subprime1 teve reflexos mundiais. O impacto da crise no Brasil foi
sentido entre o terceiro e o quarto trimestre de 2008, quando, por
exemplo, a utilização da capacidade instalada da indústria despencou de 85% para 76%2. O que era para ser uma crise passageira se
revelou grave, assumindo proporções que lhe valeram comparações
com a crise de 1929. Foi nesse cenário, extremamente conturbado,
com elevada incerteza, falta de liquidez e baixo nível de confiança,
que o Sicredi testou seu novo modelo de governança.
“O projeto de reestruturação societária do Sicredi foi divulgado antes que a crise internacional chegasse ao Brasil. As demais
instituições do Sistema Financeiro já tinham, então, uma visão clara do que havia ocorrido dentro do Sicredi, e de como a nova gestão
estava organizada. Por isso, nós conseguimos passar pela crise com
muita tranquilidade”, observa Fernando Marchet.

to expand, making adjustments to
get through that difficult period,
Sicredi continued on course with its
restructuring plan, which was then
in the implementation phase.
Although the subprime crisis1
occurred in the United States, it had
world-wide repercussions. Brazil
felt the impact between the third
and fourth quarters of 2008, when,
for example, business capacity
utilization dropped from 85% to
76%2. What was supposed to be
only a temporary crisis became
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extremely serious, taking on
proportions comparable to the Great
Depression of 1929.
“Sicredi’s corporate restructuring
was disclosed before the
international crisis hit Brazil.
Therefore, other financial institutions
already knew what was happening
at Sicredi and how the new
management was organized. That’s
why we were able to remain calm
throughout the crisis,” Fernando
Marchet observes.
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Ita Kirsch

Safras agrícolas
geram demandas de
crédito no Sicredi

A estabilidade do Sistema foi testada justamente no momento em que o Sicredi recebia uma grande demanda de crédito por
parte dos associados ligados ao agronegócio. “O período em que a
crise se manifestou no Brasil era o mais crítico para o Sicredi, pois
havíamos disponibilizado um grande volume de recursos para as
cooperativas financiarem o plantio da maior safra agrícola do País.

The System’s stability was put to the
test when Sicredi received a large
request for credit from members
connected to agriculture. “The
period when the crisis affected Brazil
was the most critical time for Sicredi
because we had made a huge
amount of funds available to the
credit unions to finance the planting

of the biggest agricultural crop in
the country. To do this, we sought
financing from other institutions,
and we continued receiving funds
even when interbank lines of credit
were tightened. Of course, we
provided other guarantees, but
that corporate arrangement, that
institutional arrangement, provided
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Para isso, nós buscamos financiamento de outras instituições, e continuamos sendo irrigados por recursos, naquele momento em que
linhas interbancárias se fecharam. Evidentemente, oferecemos outras garantias, mas aquele arranjo societário e aquele arranjo institucional serviram de garantias adicionais. Essas garantias talvez
tenham feito a diferença entre o Sicredi parar com uma parte importante de sua operação ou continuar normalmente, que foi o que
aconteceu”, analisa Marchet.
A relação de confiança dos associados com suas cooperativas,
que já estava consolidada no Sicredi, foi outro fator decisivo para a
superação da crise financeira de 2008. Enquanto os investidores de
todas as partes do mundo se mostravam inseguros em relação ao
destino de suas aplicações, os associados do Sicredi tinham a segurança de que o dinheiro estaria circulando em sua própria comunidade ou investido em aplicações seguras.
A crise financeira de 2008 foi um fator que, de certa forma, contribuiu para ressaltar um dos principais diferenciais competitivos do Sicredi em relação às demais instituições financeiras.
Enquanto os clientes dos bancos não sabiam se suas aplicações estavam vinculadas aos títulos hipotecários, que se encontravam com-

additional assurances. Perhaps these
assurances made the difference
between Sicredi having to cease
an important part of its operations
or continue as normal,” Marchet
assesses.
The relationship of trust between
the credit unions and its members,
already solidified through Sicredi,
was another factor in surviving the
2008 financial crisis. While investors
throughout the world were insecure
about where to invest, Sicredi’s
members were secure in knowing
that their money would remain
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within their own community or be
invested safely.
In a certain way, the 2008 financial
crisis helped to point out Sicredi’s
main competitive advantages over
other financial institutions. While
bank customers did not know
whether their investments were
tied to mortgage-backed securities,
which were compromised due to
the crisis in the U.S., credit union
members were assured that their
funds were invested safely. “The
members understand the difference
between Sicredi and other banks.
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prometidos pela crise originada nos Estados Unidos, os associados
das cooperativas de crédito tinham a certeza de que seus recursos
estavam aplicados de forma segura. “Os associados entendem a diferença do Sicredi em relação a outros bancos. Essa percepção evitou
que fôssemos testados em termos de credibilidade, porque os sócios
estavam tranquilos em relação ao destino de seu dinheiro. E isso
ficou visível, ao acompanharmos a movimentação financeira diária
de cada unidade de atendimento”, ressalta Marchet.
A crise internacional do Sistema Financeiro deu ao mundo
um sinal de que o modelo do cooperativismo de crédito foi capaz de
evoluir, para se tornar atual, diante das complexas redes de transações financeiras. A forma como o Sicredi atravessou a turbulência
mostra que as cooperativas de crédito saíram na frente, quando se
posicionaram de forma clara em relação ao seu universo de atuação.
“No mercado financeiro, é importante que as instituições tenham
uma clareza sobre qual é seu core business3, sobre qual é sua área de
atuação. Nesse aspecto, as cooperativas de crédito já possuem uma
vocação natural para um core business definido, com um segmento
de atuação bastante claro, porque, por seu modelo, elas só podem
operar com sócios, em uma macrorregião”, observa Marchet.

That understanding avoided our
credibility being questioned, because
the members were calm about
the safety of their money. And
this was evident as we tracked the
daily movement of funds at each
branch,” Marchet emphasizes.
The international financial crisis
showed the world that the credit
union model was capable of
evolving and keeping up to date in
the face of the complex networks
of financial transactions. The
way in which Sicredi got through

the turbulent period shows that
credit unions came out ahead by
making clear their role in the area
in which they operate. “In the
financial market, it is important that
institutions are clear about their
core business3, about their area
of operation. In this regard, credit
unions by their nature already have
a defined core business, with the
area in which they operate being
quite clear because, by design, they
can only operate with members,
in a macro-region,” Marchet
observes.
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Edison Vara

Central de
Monitoramento

Esse modelo de atuação não é exclusivo das cooperativas
de crédito. Existem outras instituições financeiras, em diferentes
países, que também atuam de forma regionalizada e, portanto, não
foram afetadas pela crise financeira internacional. Entretanto, o diferencial das cooperativas de crédito está na circulação dos recursos
entre o seu quadro social, conforme Marchet: “A grande diferença
desse modelo de organização econômica é o fato de que a destinação
dos recursos deve ser, obrigatoriamente, direcionada para outro sócio. Sempre vão existir bancos com atuação internacional, e isso é
importante para irrigar o sistema financeiro, e vão existir os bancos
com uma atuação por nichos”.

This model is not exclusive to credit
unions. There are other financial
institutions in other countries
that also operate regionally, and
therefore were not affected by
the international financial crisis.
However, what distinguishes credit
unions is the circulation of funds
among its members. As Marchet
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attests, “The big difference in this
economic organizational model is
that the resources are required to
be used for the members. There
will always be international banks,
which is important to keep the
financial system working, and there
are going to be niche banks.”
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Parceria com o Rabobank
A reestruturação colocou o Sicredi em um novo patamar no mercado financeiro, elevando a sua imagem tanto no Brasil quanto no cenário
internacional. Essa projeção possibilitou que o Sistema alcançasse mais
uma importante conquista do cooperativismo de crédito brasileiro, desde
o início de sua trajetória, há mais de um século: o estabelecimento, em
2010, de uma parceria estratégica com o Rabobank, um dos maiores sistemas de crédito cooperativo do mundo.
Em uma transação inédita no cooperativismo de crédito brasileiro,
o Rabo Financial Institutions Development (RD), braço de desenvolvimento
do grupo holandês Rabobank, adquiriu 30% da participação acionária do
Banco Cooperativo Sicredi. O capital do Banco, que até então pertencia
exclusivamente às cooperativas filiadas ao Sistema, foi compartilhado com
um dos mais representativos bancos de crédito cooperativo do mundo. “O
Sicredi passa a contar com um gigante do cooperativismo de crédito ao seu
lado. E o Rabobank passa a ter as portas abertas para contribuir no processo de financiamento da atividade econômica do nosso país”, sintetiza o presidente Ademar Schardong. Como acionista do Banco Cooperativo Sicredi,
o Rabobank passa a ter representantes no Conselho de Administração do
Sicredi, bem como na gestão do Banco.

The partnership with
Rabobank
The restructuring placed Sicredi on
a new level in the financial market,
raising its stature in Brazil as well as
internationally. This made it possible
for the System to achieve yet another
important success in the over 100-year
history of Brazilian cooperativism: The
establishment in 2010 of a strategic
partnership with Rabobank, one of the
largest credit union systems in the world.
In an unprecedented deal in the history
of Brazilian cooperativism, Rabo
Financial Institutions Development (RD),

the development arm of the Dutch
Rabobank Group, acquired a 30% stake
in Sicredi Cooperative Bank. The Bank’s
stock, which until then was solely owned
by the System’s affiliated credit unions,
became partly owned by one of the
most representative banks of cooperative
credit in the world. “Sicredi can count
on a giant in terms of cooperative
credit at its side. And Rabobank is able
to contribute toward the financing
of economic activity in our country,”
explains President Ademar Schardong.
As a shareholder of Sicredi Cooperative
Bank, Rabobank has representatives on
Sicredi’s Board of Directors, as well as in
the Bank’s management.
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O RABOBANK

RABOBANK

• Com sede em Utrecht, na
Holanda, o Rabobank Group é o
maior conglomerado financeiro do
país, com participação de mercado
de 43% nos depósitos e de 30%
nos empréstimos. Atende metade
da população holandesa, que é de
aproximadamente 16 milhões de
habitantes.

•
Headquartered in Utrecht in the
Netherlands, the Rabobank Group
is the largest financial conglomerate
in that country, with 43% of the
market share of deposits and 30%
of its loans. It serves one-half of
the Dutch population of about 16
million people.

•	Em volume de ativos, o
Rabobank é o 29º banco do mundo e
o único, entre os maiores, pontuado
como AAA na classificação de risco
pelas principais agências de rating.

O SICREDI E O RABOBANK
Sicredi
1,7 milhão
de associados
		

SICREDI and RABOBANK

Rabobank

Sicredi			

Rabobank

1,8 milhão de
associados e 9,5 		
milhões de clientes

1.7 million
members

1.8 million members
and 9.5 million customers

Over 1,100
branches in Brazil

1,112 branches, including
14 in Brazil

128 credit unions

153 credit unions

Mais de 1.100 pontos
1.112 pontos de
de atendimento
atendimento, 		
no Brasil		sendo 14 no Brasil
128 cooperativas
de crédito

•
In terms of assets, Rabobank
is the 29th largest bank in the
world, and the only one, among the
major banks, to have an AAA credit
risk rating by the leading rating
agencies.

153 cooperativas
de crédito
Fonte: Sicredi e Rabobank
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A parceria estabelecida atende a interesses recíprocos, trazendo vantagens tanto para o Rabobank quanto para o Sicredi. O
banco holandês já atuava no Brasil havia 20 anos, com suas 14 agências próprias, distribuídas em oito Estados. A atuação no mercado
brasileiro estava voltada, sobretudo, ao atendimento de empresas
e produtores ligados ao agronegócio, com a oferta de serviços como
consultoria, empréstimos e gestão de riscos e investimentos.
Aliando-se ao Sicredi, o Rabobank passa a contar com mais
de 1.000 pontos de atendimento, nos 10 Estados onde o Sistema
está presente. “O Rabobank, que tem interesse no financiamento
da atividade econômica brasileira, especialmente neste momento de
expansão, passa a contar com a rede de atendimento do Sicredi. Isso
é importante porque, no Brasil, o sistema bancário se concentrou,
e não há banco de rede para ser compartilhado por uma instituição
estrangeira. Por outro lado, formar rede é muito difícil, uma vez que
temos uma concentração das agências bancárias em cinco principais
instituições financeiras do País”, analisa Schardong.
Para o Sicredi, um dos principais interesses da parceria
está na experiência do Rabobank no financiamento agroindustrial.
O banco holandês responde por 80% dos financiamentos desse se-

The partnership serves their
mutual interests, benefitting both
Rabobank and Sicredi. The Dutch
bank has operated in Brazil for 20
years, with 14 offices present in
eight states. Its operation in the
Brazilian market has served primarily
companies and producers connected
to agribusiness, offering services
such as consulting, loans, risk
management and investments.
Together with Sicredi, Rabobank has
over 1,000 offices in the 10 states
where Sicredi operates. “Rabobank,
which has an interest in financing
economic activity in Brazil, especially

during this time of expansion,
can count on Sicredi’s network
of branches. That is important
because in Brazil, the banking
system is concentrated, and there
is no banking network that can be
used by a foreign institution. On
the other hand, it is very difficult to
form a bank network because bank
branches are concentrated among
the country’s five major financial
institutions,” Schardong says.
For Sicredi, one of its main interests
in the partnership is Rabobank’s
experience with agricultural
financing. The Dutch bank accounts
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O Rabobank tem
Rabobank

sólida experiência
em financiamento
agroindustrial

tor na Holanda, podendo contribuir para que o Sicredi aumente sua
participação nesse segmento da economia nacional. A associação ao
Rabobank fortaleceu ainda mais o Banco Cooperativo Sicredi, possibilitando a este a captação de recursos a longo prazo, para viabilizar operações de crédito imobiliário e leasing, ampliando a oferta
de produtos aos associados do Sicredi, conforme salienta Ademar
Schardong: “Na medida em que o Sicredi passa a atender à pequena
e à média empresa, nas pequenas e médias cidades, essa atividade

for 80% of the financing of this
sector in the Netherlands, which
means it can help Sicredi increase
its participation in this sector of
Brazil’s economy. The partnership
with Rabobank also fortified Sicredi
Cooperative Bank, enabling the
Bank to obtain long-term funds
for housing loans and leasing,
expanding the services available
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to Sicredi members. As Ademar
Schardong points out, “To the
extent that Sicredi serves small and
medium-sized companies, in small
and medium-sized cities, that activity
should be developed so that Sicredi
can increase the portfolio of services
that its credit unions offer to their
members.”

A vision for the future
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precisa ser desenvolvida, completando, então, o portfólio de atendimento que as cooperativas de crédito integrantes do Sicredi passam
a dar ao seu associado”, conclui o executivo.
O processo de aproximação do Sicredi com um dos maiores
bancos cooperativos do mundo foi facilitado pelas semelhanças entre as duas instituições. Assim como o Sicredi, o Rabobank teve origem no sistema Raiffeisen, modelo que influenciou a formação das
primeiras cooperativas de crédito na Europa e no Rio Grande do Sul,
no início do século passado (ver capítulo 1). Portanto, o Sistema holandês já era, há décadas, usado como uma referência para o Sicredi,
que transferia para suas cooperativas as experiências bem-sucedidas das cooperativas holandesas.
Assim, a própria reestruturação do Sicredi, implantada a
partir de 2008, espelhou-se nas práticas adotadas pelo banco holandês. O modelo efetivado na Holanda foi uma das experiências
analisadas pelos executivos do Sicredi para desenvolver seu próprio
programa de reestruturação, o qual remodelou o Sicredi com outro
arranjo societário, organizacional, operacional e de gestão, além de
encaminhar o Sistema para um novo estágio de crescimento, na direção de um futuro ainda mais promissor.

The process of Sicredi approaching one
of the leading cooperative banks in the
world was facilitated by the similarities
between the two institutions. Both
Sicredi and Rabobank had their origins
in the Raiffeisen system, the model
that influenced the first financial
cooperatives established in Europe
and Rio Grande do Sul at the turn of
the last century. See Chapter 1. So,
Sicredi had already drawn on the
Dutch system as an example, passing
along to its credit unions the successful
experiences of the Dutch cooperatives.

Thus, Sicredi’s restructuring, in place
since 2008, mirrored the practices
of the Dutch bank. The successful
model adopted in Holland had been
analyzed by Sicredi executives in
developing their own reorganization
plan. That plan left Sicredi with a
different corporate, organizational,
operational and management
structure, in addition to guiding
the System toward a new stage of
growth and an even more promising
future.
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Valorizando a essência
Para prosseguir em sua trajetória de consolidação, ampliando seu espaço em um mercado financeiro cada vez mais competitivo, o Sicredi precisou estabelecer uma concepção clara a respeito de
seus propósitos e de seus diferenciais. Na década de 2000, o Sicredi
adotou, como posicionamento estratégico, “ser cooperativa”. A partir
de então, as ações se voltaram para o fortalecimento dessa postura,
contribuindo para que o Sistema fosse percebido ainda mais como
uma instituição financeira cooperativa da comunidade, agregadora
de renda, alternativa ao sistema financeiro convencional. Um fator
que veio a contribuir com essa reafirmação foi a publicação da Resolução 3.106, de 25 de junho de 2003, que possibilitou a abertura de
cooperativas de crédito de livre admissão de associados de qualquer
atividade. Ou seja, essas cooperativas podem ter associados de qualquer ramo de atividade.
A definição de um posicionamento estratégico resultou da
constatação de que era preciso valorizar a essência do Sicredi, salientando aspectos que estavam perdendo visibilidade, em função do
desenvolvimento de atributos ligados à atividade financeira do empreendimento. “As cooperativas de crédito tinham uma necessidade

Valuing its essence
In order for Sicredi to become
more consolidated and expand
its presence in an increasingly
competitive financial market, it
needed to establish a clear message
regarding its intentions and unique
attributes. In the 2000’s, Sicredi
adopted “being cooperative,” as
a strategy. From that time on, it
focused its actions on strengthening
that strategy so that the System
would be perceived as a cooperative,
community financial institution –
an alternative to the conventional
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financial system. A factor that
contributed to this reaffirmation was
the release of Resolution No. 3.106,
adopted June 25, 2003, which
allowed open membership for credit
unions. In other words, these credit
unions could include members from
any profession.
This strategy came about from the
realization that it was necessary to
value Sicredi’s essence, emphasizing
those aspects that were going
unnoticed due to the development
of attributes related to the entity’s
financial activities. “Credit unions

A vision for the future
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de se expandir, e para isso foi preciso competir no mercado financeiro, apresentando aos associados soluções de operações, produtos
e serviços, na mesma linha dos bancos. Nós passamos a observar
que os mecanismos empregados para competir nesse setor estavam
se valendo das mesmas ferramentas utilizadas pelas outras instituições financeiras. Estávamos deixando de lado aquele trabalho
difícil, que consiste em reportar à sociedade a natureza societária
do empreendimento, que é ser cooperativa”, revela o presidente executivo do Sicredi, Ademar Schardong.

compete involved the same tools
used by other financial institutions.
We were putting aside the difficult
job of informing the public about
the true nature of our enterprise,
which is that we are cooperative,”
explains Ademar Schardong,
Executive President of Sicredi.

Ita Kirsch

needed to expand, and to do this
it was necessary to compete in the
financial market, providing our
members with solutions for their
business operations and products
and services comparable to those
of the banks. We began to notice
that the mechanisms employed to
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Para destacar seu perfil cooperativista, o Sistema passou a
trabalhar mais intensamente os conceitos relacionados à natureza
cooperativa do negócio, entre os associados, os gestores e os colaboradores. Assim, foi reforçada a definição do Sicredi como instituição
financeira cooperativa, cujo significado remete a uma organização
de pessoas que se unem para satisfazer suas demandas por produtos
de captação, empréstimo e serviços financeiros, com base nos princípios do cooperativismo.
As lideranças tinham em mente que, para ser coerente
com seus propósitos, o Sicredi devia se manter fiel aos aspectos doutrinários do cooperativismo, sem, contudo, abrir mão da
eficiência. Ou seja, a cooperativa não podia deixar de ser vista
como um negócio, um empreendimento que precisa cumprir sua
função econômica, atendendo às necessidades de seus associados.
Sustentando essa visão, está o conhecimento das características
do cooperativismo contemporâneo, que sobressai como um instrumento de organização econômica da sociedade. De acordo com
esse conceito, as pessoas, ao se organizarem do ponto de vista econômico, buscam melhor desempenho dos seus negócios. O objeto
próprio da sociedade cooperativa é agregar renda para melhorar
a condição de vida de seus sócios.

To highlight its cooperative profile,
Sicredi began to work harder to
promote the cooperative nature of
the business among its members,
managers and employees. This
reinforced Sicredi’s identity as a
cooperative financial institution,
the significance of which is an
organization of people joining
together to meet their needs for
investing, borrowing and financial
services, based on cooperative
principles.
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The leaders knew that to be
consistent with their goals,
Sicredi needed to remain loyal
to cooperative doctrine without
sacrificing efficiency. In other words,
the credit union still needed to be
seen as a business – an enterprise
with the economic purpose of
serving its members’ needs. This
vision is sustainable by knowing
the characteristics of contemporary
cooperativism, which excels
as an instrument of economic
organization. According to this
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Ao escolher seus caminhos de forma acertada, adotando
diretrizes sintonizadas com as características do cooperativismo
contemporâneo, o Sicredi chegou ao século 21 em condições de se
colocar um desafio audacioso: ser o melhor sistema de crédito cooperativo do País, explorando sua identidade natural e permanente,
que é ser cooperativa.
À primeira vista, a julgar pela tecnologia instalada e pelo
layout das unidades de atendimento, o Sicredi parece um banco. A
semelhança, de certa forma, foi uma conquista do Sistema, na medida em que se equiparou aos demais agentes do sistema financeiro
em relação à oferta de produtos e serviços. Diferentes das antigas
Caixas Rurais, que dispunham de escassos recursos humanos e
tecnológicos, as cooperativas do novo milênio dispõem de tecnologia semelhante à encontrada em qualquer banco que opera no País.
Se, por um lado, essa condição reforça o papel da cooperativa como
agente financeiro, por outro, torna menos evidentes suas peculiaridades em relação às sociedades de capital.

concept, people, in organizing
themselves for economic purposes,
seek to obtain the best performance
from their business. The objective of
the cooperative entity is to increase
income to improve the living
conditions of its members.
In choosing its path, adopting
guidelines in sync with
contemporary cooperativism, Sicredi
began the 21st century ready to
take on a bold challenge: To be the
best cooperative credit system in the
country, based on its essence, which
is to be cooperative.

and the layout of its branches. To
an extent, this similarity helped
the System because it put it on an
equal footing with other financial
institutions with regard to products
and services offered. In contrast with
the old Rural Banks, which had a
shortage of labor and technological
resources, the credit unions of the
new millennium have technology
similar to that of any Brazilian bank.
On the one hand, this strengthens
the credit union’s role as a financial
institution; however, on the other
hand, it makes less obvious the
unique aspects of the credit union as
compared to for profit companies.

At first sight, Sicredi appears to be
a bank, judging from its technology
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A partir da década de 2000, o posicionamento estratégico do
Sicredi passou a considerar a necessidade de reforçar o duplo papel
dos associados, enquanto donos e usuários. Entre os aspectos que
passaram a ser salientados, estavam os benefícios dos associados
com as operações e serviços prestados pela sociedade cooperativa,
que transcendem a questão da remuneração do capital investido. O
objetivo maior é a estruturação de um empreendimento econômico
coletivo, para o atendimento das necessidades próprias dos sócios.
Reforçou-se a convicção de que é fundamental, para o fortalecimento
do Sicredi, que os associados participem das operações e serviços
prestados pelas cooperativas. Ao mesmo tempo, o associado deve ter
em mente que sua fatia na distribuição das sobras da cooperativa
será proporcional às suas operações. Ao contrário das sociedades de
capital, em que os resultados são divididos conforme o capital investido pelos sócios, independentemente de sua participação na utilização dos produtos e serviços oferecidos.
Na condição simultânea de usuários e donos do negócio, os
associados do Sicredi se valem, ainda, de outro benefício, que resulta em uma vantagem econômica. O Ato Cooperativo, regulamentado
pela Lei 5.764/71, abrange todas as operações realizadas entre sócios

Beginning in the 2000’s, for strategic
purposes, Sicredi considered the
need to emphasize the dual role
of its members as owners and
users. Among the aspects that
really stood out were the benefits
the credit union provides to its
members, which far exceed the
return on capital invested. The
main objective is to structure a
collective economic enterprise to
serve the needs of its members.
It should be emphasized that for
Sicredi to be strong, it is essential
that its members participate in the
operations and services provided by
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the credit unions. At the same time,
members should keep in mind that
each member’s share of the credit
union’s profits is proportionate to its
operations. This contrasts with for
profit companies, where the profits
are divided based on the amount
of capital invested in the company,
regardless of participation in the
products and services offered.
In their dual role as owners and
users of the business, Sicredi’s
members have another benefit that
gives them an economic advantage.
The Cooperative Act, found in
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Ita Kirsch
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O relacionamento

e suas cooperativas, que se encerram quando a assembleia geral procede à aprovação das contas e à destinação do resultado apurado no
exercício. Outro aspecto que ressalta o diferencial do Sicredi em re-

é um dos
diferenciais do
Sicredi

lação às demais instituições financeiras não cooperativas é o direito
que os associados têm de decidir como será a condução do seu negócio. Nas cooperativas, cada pessoa representa um voto, independentemente das cotas-partes integralizadas. Já nas sociedades de capital, o
voto está vinculado ao tamanho do capital do sócio.

Law No. 5.764/71, extends to all
transactions conducted between
credit unions and their members,
which are closed out when the
general assembly approves the
accounts and the results for the
fiscal year. Another aspect that
highlights the difference between
Sicredi and non-cooperative

financial institutions is the right
of its members to decide how the
business will be conducted. With
cooperatives, every person has
a vote regardless of the amount
of his or her shares. In for profit
companies, the vote is tied to the
amount of the owner’s capital.
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OS SETE DIFERENCIAIS
COMPETITIVOS DO SICREDI
As características do Sicredi, enquanto entidade cooperativa, foram
sintetizadas em sete diferenciais competitivos, reafirmados no planejamento
estratégico do Sistema estabelecido em 2006.

1 • Relacionamento: No Sicredi, o associado é o dono do negócio. Por isso,
as cooperativas buscam o envolvimento dos associados e participam 		
ativamente da comunidade em que estão inseridas.

2 • Instituição financeira da comunidade: As cooperativas de crédito retêm os
recursos financeiros na sua área de atuação, em benefício dos associados e
da comunidade.

3 • Ato Cooperativo: Decorrente das relações entre o associado e a 			
cooperativa, gera alto grau de competitividade. Por ser o associado 		
dono e usuário do negócio, o Ato Cooperativo se diferencia das
relações entre fornecedor e consumidor, com benefícios reconhecidos
em lei.

4 • Modelo agregador de renda: Em função da sua natureza cooperativista, 		
da organização em Sistema e da forma como atuam no mercado, as
cooperativas de crédito integrantes do Sicredi agregam renda para os 		
seus associados e, indiretamente, para a comunidade.

5 • Autonomia das cooperativas: As cooperativas de crédito integrantes do 		
Sicredi possuem um considerável grau de autonomia nas suas decisões
no âmbito local e regional.

6 • Organização sistêmica: As cooperativas de crédito integrantes do Sicredi
possuem uma marca cooperativa forte e contam com empresas 			
especializadas e ganhos de escala em todos os níveis, que determinam o 		
crescimento sustentado e a sua continuidade.

7 • Responsabilidade solidária: Como integrantes do Sicredi, as cooperativas
de crédito diminuem seus riscos e se fortalecem, contando com
instrumentos que oferecem segurança e confiabilidade aos associados e
à comunidade.
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SICREDI’S SEVEN
COMPETITIVE ADVANTAGES

Sicredi’s characteristics as a cooperative entity were broken down into seven
competitive advantages and reaffirmed in the System’s 2006 strategic plan.

1 • Relationship: At Sicredi, the members own the business. Therefore, the credit
unions try to get the members involved and actively participate in their
communities.

2 • Community financial institution: Credit unions keep their financial resources
where they operate, to be used for the benefit of their members and the
community.

3 • Cooperative Act: The relationship between a credit union and its members
generates a lot of competition. Because the member-owners are also the
consumers, the Cooperative Act distinguishes the relationship from that
between a vendor and a customer, with benefits recognized by law.

4 • Increases income: Due to their cooperative nature, being part of the System
and their performance in the market, Sicredi’s credit unions increase income
for their members, and indirectly for the community.

5 • Cooperative Autonomy: Sicredi’s credit unions have considerable autonomy in
making local and regional decisions.

6 • Organized system: Sicredi’s credit unions have a strong cooperative brand and
specialized companies and economies of scale at all levels, which supports
growth and continuity.

7 • Shared liability: As members of Sicredi, credit unions reduce their risks and
become more solid, with tools that provide their members and the community
with security and reliability.
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Os desafios do crescimento
Na medida em que o Sicredi ampliou a quantidade de associados em suas cooperativas filiadas, o desafio de manter a conscientização
do quadro social e o entendimento sobre as sociedades cooperativistas
se tornou maior. A rotina das cooperativas sofreu mudanças significativas, quando comparada ao dia a dia das pequenas Caixas Rurais,
que deram origem ao Sistema. No século 21, as relações do associado
com sua cooperativa possuem uma conexão tecnológica, que aproxima
o usuário dos serviços oferecidos, mas o afasta, fisicamente, do contato
com a instituição.
Numa época em que é possível realizar qualquer operação de
forma virtual, muitos associados deixaram para trás o hábito de frequentar a cooperativa, diminuindo, também, a proximidade com as pessoas que fazem parte do empreendimento. Essas mudanças fizeram com
que o senso de responsabilidade diante do negócio diminuísse, quando
comparado com o passado, no tempo em que as cooperativas tinham
uma atuação mais restrita.
Um cenário que reforçou a necessidade de restabelecer os vínculos entre os associados e suas cooperativas, recuperando a noção de
que, como donas, as pessoas têm direitos, deveres e responsabilidades
em relação ao negócio.

The challenges of growth
As the number of credit unions
affiliated with Sicredi grew, it
became more challenging to keep
members educated and informed
about cooperativist entities. The
routine business of credit unions had
changed dramatically from the daily
routine of the small Rural Banks that
gave birth to the System. In the 21st
century, members interact with their
credit unions more on-line, which
brings members closer to the services
offered, but also reduces in-person
contact with the institution.
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In an era when it is possible to
conduct all activity remotely, many
members have stopped frequenting
their credit unions, thereby reducing
contact with credit union employees.
These changes have diminished the
sense of responsibility for the business
as compared to the past, when credit
unions were limited in their activities.
This situation called for the need to
re-establish ties between members
and their credit unions, reviving the
idea that, as owners, they have rights,
obligations and responsibilities with
respect to the business.
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A sinalização de que era preciso revigorar a identidade cooperativista veio dos próprios associados e pôde ser mensurada de forma objetiva pelo Sistema. Em 2003, o Sicredi encomendou uma pesquisa de opinião pública, para avaliar a percepção, o conhecimento e
a participação dos associados em relação à cooperativa de crédito e
sua administração. Os resultados revelaram que as pessoas, além de
conhecerem muito pouco sobre a natureza do empreendimento, não
tinham envolvimento com o processo decisório. Em um universo de
1.150 entrevistados, nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, 85,4% dos associados identificavam o Sicredi como um sistema bancário, demonstrando que o
principal diferencial da instituição, que é ser uma cooperativa, não
estava repercutindo junto ao seu público.
A pesquisa revelou, ainda, que a quantidade de associados
participativos representava pouco mais da metade do contingente total de pessoas integrantes do Sicredi. Entre os entrevistados, 52,5%
responderam que exerciam seus direitos como associados, enquanto
47,4% responderam negativamente. A distorção do conceito de participação ficou evidente quando a pesquisa verificou a forma de exercício
dos direitos utilizada pelos associados que se consideravam participativos. Apenas 18,5% disseram que participavam das reuniões e as-

Signs that it was necessary to
strengthen the cooperative identity
came from members themselves, as
measured objectively by the System.
In 2003, Sicredi commissioned a
study of public opinion to evaluate
perceptions, knowledge and
participation of members with
regard to their credit union and its
management.The results showed that
members not only knew very little
about the nature of the organization,
but also were not involved in the
decision-making process. Out of
1,150 persons interviewed in the
states of Rio Grande do Sul, Paraná,

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
and São Paulo, 85.4% of members,
on average, identified Sicredi as
a banking system. This indicated
that the cooperative nature of
the institution, which is its main
distinguishing feature, was not
resonating with the public.
The study also revealed that only a
little over half of all Sicredi members
participated in the System. Of those
interviewed, 52.5% said they exercise
their rights as members, while 47.4%
said they do not. A distortion in
the concept of participation became
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sembleias. Os demais informaram que a forma de exercer seus direitos
era a utilização dos serviços bancários (51,6%) e a utilização de crédito
(36,4%).
Da mesma forma que ignoravam a importância do voto como
um de seus direitos, os associados também admitiam não saber quais
eram suas obrigações. Mais da metade dos entrevistados respondeu que
não conhecia seus deveres como associado da cooperativa de crédito. A
pesquisa indicou ainda que os associados, ao desconhecerem os diferenciais do Sicredi como instituição cooperativa, deixavam de cumprir com
suas obrigações, colocando-se à margem do processo decisório das cooperativas, por não exercerem o direito ao voto. Entre os entrevistados,
80,2% informaram que não participavam das decisões relacionadas à
sua cooperativa.
Tais informações, tabuladas de acordo com métodos científicos
de investigação, confirmaram o que, de forma empírica, os dirigentes do
Sicredi já haviam percebido. Para garantir a sustentabilidade do Sistema, seria necessário resgatar, entre os associados e os colaboradores, a
visão cooperativista do empreendimento.
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apparent when the study asked the
manner in which those members who
considered themselves active said they
participate. Only 18.5% said that they
attend meetings and assemblies. The
rest said they exercise their rights by
using banking services (51.6%) and by
borrowing (36.4%).

as a cooperative institution, they did
not meet their obligations, placing
themselves outside the credit union’s
decision-making process by not
exercising their right to vote. Among
those interviewed, 80.2% said that
they did not participate in decisions
related to their credit union.

Just as members were uninformed
about the importance of their right to
vote, they also admitted not knowing
of their obligations. More than onehalf of those interviewed responded
that they did not know of their duties
as a credit union member. The study
also indicated that since members
did not know of Sicredi’s difference

This information, tabulated by
scientific research methods, confirmed
with empirical data what Sicredi’s
leaders had already realized. To ensure
the System’s sustainability, it was
necessary for members and employees
to recapture the enterprise’s
cooperative vision.

A vision for the future

Visão de futuro
A Fundação Sicredi e o
diferencial cooperativo
No novo milênio, o fortalecimento dos elos cooperativistas, representados pelos valores e princípios que unem os associados ao Sicredi,
passou a ser visto como uma questão vital para o Sistema. Os vínculos
entre as cooperativas e seus sócios já vinham sendo reforçados, desde
meados da década de 90, por um programa denominado Organização
do Quadro Social (OQS). O modelo, que já estava bem difundido entre
as cooperativas, abriu as portas para a implantação de um projeto mais
ousado: a criação de uma nova instituição, dedicada à preservação do
diferencial “ser cooperativa”.
A Fundação Sicredi foi criada em 2005, tendo como um de seus
desafios o de aprimorar o processo de organização do quadro social, fazendo com que o associado entenda sua responsabilidade nas decisões e
resultados da cooperativa. Na prática, uma das principais finalidades da
fundação é incentivar as pessoas a agirem, efetivamente, como donas do
negócio. “O objetivo principal da Fundação Sicredi é a manutenção e a
estruturação, em termos de planejamento, da essência do nosso empreendimento, que são as sociedades cooperativas”, observa Ademar Schardong.

The Sicredi Foundation
and the cooperative
difference

institution dedicated to preserving
the distinguishing feature of “being
cooperative.”

In the new millennium, the System’s
main issue became strengthening
the links in the cooperative chain,
represented by those values and
principles that unite Sicredi and its
members. Since the mid-90’s, the
ties between credit unions and their
members were being reinforced
through a program called the
“Members’ Organization” (OQS).
The model, already wide-spread
among credit unions, paved the way
for introducing a more ambitious
project: The creation of a new

The Sicredi Foundation was founded
in 2005 with the challenging task of
improving membership management
so that members would understand
their role in credit union decision
making and results. In practice, one of
the Foundation’s main functions is to
encourage members to act as business
owners. “The Sicredi Foundation’s main
objective is to maintain and organize,
in terms of planning, the cooperative
nature of our enterprise, which is our
essence,” observes Ademar Schardong.
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A experiência obtida com o programa Organização
do Quadro Social (OQS) serviu de apoio para a estruturação
de novos programas, que ampliariam as ações desenvolvidas
pelas cooperativas. Em 2007, a fundação criou um grupo de
apoio, formado por representantes das cinco Centrais
que integram o Sicredi, para discutir um modelo de
organização do quadro social que fosse compatível
com as necessidades do Sistema. As contribuições,
consolidadas em um ano de trabalho, resultaram na
formatação dos programas Crescer e Pertencer, que
nasceram com a função de melhorar a forma como o
associado se relaciona com sua cooperativa.

Crescer
O Programa Crescer foi criado para qualificar
a participação dos associados na gestão e no desenvolvimento das cooperativas. “O Crescer veio para, efetivamente, ensinar os associados como é essa empresa da qual
fazem parte. O que eles têm que decidir, o que eles têm que
olhar dentro dessa empresa. O que é ser dono”, sintetiza o
gerente da Fundação Sicredi, Marcos Schwingel.

The experience gained from
the OQS program helped with
structuring new programs, which
expanded credit union activities.
In 2007, the Foundation created
an advisory group, comprised of
representatives from Sicredi’s five
Regional Centers, to discuss a model
for organizing members that was
compatible with the needs of the
System. Their work, over the course
of a year, resulted in the “Grow” and
“Belong” programs, with the goal of
improving the relationship between
credit unions and their members.
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Crescer
The Grow Program was created to
enable members to participate in the
management and development of
credit unions. “The Grow Program
was to educate members about the
organization they are a part of. What
decisions they have to make, what they
should look at within the company.
What it means to be an owner,”
explains Marcos Schwingel, Sicredi
Foundation Manager.

A vision for the future

Visão de futuro
No Crescer, as ferramentas utilizadas para o aprendizado
foram construídas com o apoio de entidades especializadas na formação de adultos, lançando mão de recursos multimídia, nos quais
a informação é apresentada em diferentes formatos, integrando
áudio, vídeo e impressos. O material de formação do Crescer mantém a preocupação com a essência do cooperativismo de crédito, a
exemplo de uma iniciativa que já era apresentada pelo Sicredi nos
anos 80: cartilhas do Curso Básico de Cooperativismo, de autoria
de Mário Kruel Guimarães, um conjunto de dez livretos. Baseado
nas vivências dos próprios associados, com a exposição de exemplos reais, o material do Crescer transmite o conhecimento sobre
a atuação das cooperativas de crédito, o funcionamento das sociedades cooperativas e o exercício efetivo do papel dos associados,
donos do empreendimento.
Além de preparar os associados para atuarem
como donos do Sicredi, o Crescer representa a preocupação do Sistema com a sucessão nas cooperativas. “Um dos
objetivos do programa é preparar as lideranças, que são
aqueles associados responsáveis pela manutenção e pela
gestão estratégica das sociedades cooperativas. Porque,
para administrar uma cooperativa, antes de tudo, é preciso conhecê-la, saber quais suas diferenças em relação

The tools used in the Grow Program
were developed by companies
specialized in adult education,
using multimedia resources to
present information in various
formats, including audio, video and
printed materials. The educational
materials focused on the essence
of cooperativism, similar to an
initiative presented by Sicredi in
the 1980’s, with a primer on Basic
Cooperativism by Mário Kruel
Guimarães, a collection of ten
booklets. Based on the experiences

of actual members,
with real examples, the
Grow Program materials
teach how credit unions
work, the function
of cooperative entities, and how
members can effectively exercise
their role as business owners.
In addition to teaching members to
act as owners, the Grow Program is
concerned with the perpetuation of
credit unions. “One of the program’s
objectives is to train leaders –
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a uma sociedade anônima, a uma sociedade limitada, e assim por
diante. O Programa vai derivar para a formação dos responsáveis
pelo processo de gestão das cooperativas, os presidentes, vice-presidentes e conselheiros, que precisarão ter uma formação mais específica para a gestão empresarial de suas cooperativas”, destaca
Schardong.
Para desempenhar funções ou cargos estatutários, os associados precisam, antes, concluir sua formação, por intermédio do
Programa Crescer. A capacitação prepara o associado para decidir,
de forma consciente, o futuro da sua cooperativa. “O Crescer permite
que as pessoas entendam melhor o ‘Processo Assemblear’
e os assuntos que são analisados. Isso nos tem dado uma
qualificação maior da aprovação dos temas que são discutidos nas assembleias”, analisa o presidente da Central
Sicredi Brasil Central, Celso Figueira.

those members responsible for the
maintenance and strategic planning
of the cooperative entities. Because,
to administer a credit union, above
all else, you have to know about
it, know how it differs from a
corporation, from a limited liability
company, and so on. The program is
going to develop training for those
responsible for the management of
credit unions -- the presidents, vice
presidents and advisors, who need
to have more specialized training for
the business management of their
credit unions,” notes Schardong.
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To perform functions or roles set by
law, members must first complete
training through the Grow Program.
This training prepares the member
to make informed and intelligent
decisions about the future of the
credit union. “The Grow Program
enables people to better understand
the ‘Assembly Process’ and the
issues that are addressed. This
has given us greater expertise
in approving the topics that are
discussed at the assemblies,”
states Celso Figueira, President of
the Sicredi Central Brazil Regional
Center.

A vision for the future

Visão de futuro
OBJETIVOS
DO CRESCER
•

Contribuir para que associados e coordenadores de núcleo 		
participem efetivamente da gestão da cooperativa de crédito;
•
Propiciar o desenvolvimento pessoal para o exercício das 		
atividades na cooperativa e na sua atividade profissional;
•	Formar novas lideranças no processo de difusão das sociedades
cooperativas;
•
Propiciar que um maior número de pessoas participe da 		
construção de novas formas de empreender.

GROW PROGRAM
OBJECTIVES
•
•
•
•

Enable members and group coordinators to participate effectively in
credit union management;
Provide personal development for performing credit union and 		
professional activities;
Educate new leaders on spreading cooperativism;
Provide for more people to participate in constructing new ways of 		
doing business.

Pertencer
Junto com o Crescer, que se propõe a fazer com que o associado saiba o que é ser dono, foi implantado outro programa, para
facilitar e estimular o associado a participar da sua cooperativa: o
Pertencer. Enquanto aquele atua na formação, este tem o objetivo
de aprimorar e ampliar a participação.
O Programa Pertencer está alinhado com o documento Governança Cooperativa4, publicado em fevereiro de 2009 pelo Banco
Central, o qual aponta diretrizes e mecanismos para o fortalecimento
das cooperativas de crédito. A publicação, que é uma espécie de manual de boas práticas para o segmento do cooperativismo de crédito,
é fruto do projeto Governança Cooperativa, desenvolvido entre agosto
de 2006 e julho de 2009. Durante esse período, o Banco Central elabo-
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rou estudos e pesquisas para diagnosticar as particularidades da governança das cooperativas de crédito.
Com a participação de lideranças cooperativistas,
o Banco Central estabeleceu ações a serem adotadas, de
forma voluntária, para melhorar a atuação das cooperativas. Entre
as práticas recomendadas, estão a capacitação de dirigentes e colaboradores e o aumento da transparência e do controle. Sintonizado
com as recomendações do Banco Central, o Pertencer modifica a forma como os associados participam do “Processo Assemblear” de sua
cooperativa. O quadro social é organizado em núcleos, representados por coordenadores. Todas as cooperativas com mais de três mil
associados realizaram uma reforma nos seus estatutos, incluindo o
Pertencer em suas atividades.

The Belong Program
Together with the Grow Program,
which aims to educate members
on what it means to be an owner,
another program was adopted, to
facilitate and encourage members’
participation in their credit union:
the Belong Program. While the Grow
Program involves education, this
program’s objective is to improve
and increase participation.
The Belong Program is in alignment
with the Cooperative Governance
document4 published by the
Central Bank in February 2009,
which contains guidelines and tools
for strengthening credit unions.
The publication, a type of good
practices manual for the financial
cooperative sector, is the result of
the Cooperative Governance Project
developed between August 2006
and July 2009. During that time, the
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Central Bank conducted studies and
research to determine the unique
aspects of administering credit
unions.
With the participation of
cooperative leaders, the Central
Bank established voluntary actions
to improve the performance
of credit unions. Among the
recommended practices are the
training of leaders and employees,
and increasing transparency and
controls. In conformance with the
Central Bank’s recommendations,
the Belong Program modifies the
way members participate in their
credit union’s “Assembly Process.”
The membership is organized into
groups, represented by coordinators.
All credit unions with over 3,000
members revised their Bylaws and
included the Belong Program in their
activities.

A vision for the future

Visão de futuro

CONCEITOS
DO PERTENCER
•

•

•

Associado: ser associado de uma cooperativa de crédito integrante
do Sicredi pressupõe o interesse econômico comum com os demais
associados.
Coordenador de núcleo: é a pessoa, eleita por um grupo 		
predeterminado de associados, encarregada de representá-lo nas
assembleias gerais e proporcionar debate das questões próprias
relativas à gestão e ao desenvolvimento da cooperativa.
Núcleo: é o agrupamento de associados, a fim de proporcionar
sua participação no processo de gestão e desenvolvimento da 		
cooperativa.

BELONG
PROGRAM CONCEPTS
•
•

•

Member: It is presumed that each member of a Sicredi credit union
has the same economic interests as all the other members.
Group Coordinator: The person elected by a predetermined group 		
of members who is charged with representing that group at general
assemblies and in discussions on issues concerning the management
and development of the credit union.
Group: The division of members into groups for the purpose of 		
enabling them to participate in the management and development of
the credit union.

Os assuntos da cooperativa, que são objeto de votação, são
discutidos e votados em cada grupo. Na assembleia geral, os coordenadores, representando os associados de seu núcleo, votam, ratificando a decisão das bases. O associado Nildo Dalla Corte, que
em 2010 votou como delegado na assembleia geral da cooperativa
Sicredi Vale do Piquiri, no Paraná, atribuiu um novo sentido à participação dos associados, depois do Pertencer: “A responsabilidade
é muito grande. Não é só o participar. É um participar decisivo”,
define o associado.
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Na prática, o Programa Pertencer amplia a participação dos
associados, que têm a oportunidade de votar nos núcleos. Em regiões
onde a área de atuação da cooperativa abrange uma grande extensão geográfica, esta reformulação permite que mais gente participe
das decisões, sem precisar se deslocar até o local da assembleia geral. “É um processo integrativo, que vai levar o Sicredi a todas as
comunidades, promovendo o desenvolvimento regional e, sobretudo, realçando nossos grandes diferenciais”, assinala o presidente da
Central Sicredi MT, João Carlos Spenthof.
Com o crescimento no número de associados do Sicredi, a
organização do quadro social em núcleos se tornou imprescindível,
diante da impossibilidade de acomodar, em um mesmo espaço, todas as pessoas que teriam direito de votar nas assembleias. Embora
existam, no Sistema, cooperativas com pouco mais de 200 associados, há casos em que o quadro social ultrapassa 60 mil pessoas. Com
a existência dos núcleos, é possível contar com a participação da
totalidade dos associados no processo decisório, uma vez que não há
necessidade de reunir todos ao mesmo tempo.

Credit union matters that are
subject to a vote are discussed
and voted on by each group. The
coordinators then vote at the
general assembly, representing
their group’s members and ratifying
their decision. Nildo Dalla Corte, a
member who voted in 2010 as a
delegate to the general assembly
of the SicrediVale do Piquiri credit
union in Paraná, sensed a new
feeling of membership participation
after the Belong Program. “There
is tremendous responsibility. It’s not
just participating. It’s a decisive form
of participation,” he explains.
In practice, the Belong Program
increases member participation
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because members are able to
vote in their groups. In places
where the credit union covers a
large geographic area, this model
allows more people to participate
in decision making without having
to travel to the general assembly
location. “It’s an integrated process
that is going to bring Sicredi to every
community, promoting regional
development, and above all, it will
highlight our great differences,”
as pointed out by João Carlos
Spenthof, President of the Sicredi
MT Regional Center.
With the increased number of
Sicredi members, organizing the
membership into groups became

A vision for the future

Visão de futuro
Em 2010, o Pertencer foi implantado efetivamente em sete
cooperativas, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tendo como objetivo o
de ser estendido a todas as cooperativas com mais de três mil associados até 2013.

absolutely necessary because
there was not enough space to
accommodate everyone who had
the right to vote at the assemblies.
Although there are some Sicredi
credit unions with around 200
members, some have more than
60,000 members. By using groups,
all members can participate in the
decision-making process since there
is no need to assemble everyone

together at the same time.
In 2010, the Belong Program was
effectively implemented at seven
credit unions in the states of Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Mato Grosso and Mato
Grosso do Sulwith the further goal
of extending the program to all
credit unions that have over 3,000
members.

O PERTENCER
EM 2010
As sete cooperativas que
implantaram o programa

THE BELONG
PROGRAM IN 2010
The seven credit unions that
implemented the program:

Sicredi Cataratas do
Iguaçu PR

Sicredi Cataratas do
Iguaçu PR

Medianeira / Paraná
Associados: 43.218
Núcleos: 96

Medianeira, Paraná
Membership: 43,218
Groups: 96

“Cada unidade de atendimento tem
um grupo organizado de associados,
que são os verdadeiros líderes da
nossa cooperativa, em todas as
comunidades onde atuamos.”
Luiz Hoflinger – presidente da Sicredi
Cataratas do Iguaçu PR

“Every branch has an organized group of
members who are the true leaders of our
credit union, in every community where we
operate.”
Luiz Hoflinger – President, Sicredi
Cataratas do Iguaçu PR

207

Sicredi Empresarial SC

Sicredi Empresarial SC

Joinville / Santa Catarina
Associados: 7.166
Núcleos: 17

Joinville, Santa Catarina
Membership: 7,166
Groups: 17

“O ‘Processo Assemblear’ nos
ofereceu a possibilidade de juntar a
organização social da cooperativa com a
oportunidade de fazer negócios.”
Nilton João Floriano – presidente da
Sicredi Empresarial SC

Sicredi Federal MS
Campo Grande / Mato Grosso
do Sul
Associados: 5.550
Núcleos: 37

“A nova estrutura de governança faz
com que o associado entenda melhor a
sua cooperativa e compreenda melhor o
que é fazer parte do sistema financeiro
e como atuar de forma coletiva em uma
cooperativa de crédito.”

“The ‘Assembly Process’ gave us the chance to
join together the social structure of the credit
union with the opportunity to do business.”
Nilton João Floriano – President, Sicredi
Empresarial SC

Sicredi Federal MS
Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Membership: 5,550
Groups: 37

“The new governance structure enables the
members to better understand the credit union
and what it means to be a part of the financial
system, and how to act collectively in a credit
union.”
Celso Ramos Régis – President, Sicredi
Federal MS

Celso Ramos Régis – presidente da Sicredi
Federal MS

Sicredi Nordeste RS

Sicredi Nordeste RS

Rolante, Rio Grande do Sul
Membership: 24,738
Groups: 62

Rolante / Rio Grande do Sul
Associados: 24.738
Núcleos: 62

“Os nossos conselheiros de administração
atuavam como representantes da
cooperativa nas comunidades. A partir
de agora, quem nos representa são os
nossos coordenadores de núcleo. No
lugar de um ou dois conselheiros, nós
temos 20 líderes em cada município.”
Celso Trentin – presidente da Sicredi
Nordeste RS
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“Our Board members acted as the credit
union representatives to the community. Now,
our group coordinators represent us. Instead
of one or two Board members, we have 20
leaders in every city.”
Celso Trentin – President, Sicredi Nordeste
RS

Sicredi Nossa Terra PR

Sicredi Nossa Terra PR

Cafelândia / Paraná
Associados: 7.175
Núcleos: 28

Cafelândia, Paraná
Membership: 7,175
Groups: 28

“Nós tínhamos, em 2009, uma
participação de 2,37% dos associados
no momento de decisão da cooperativa.
No primeiro ano após a implantação do
Pertencer, nossa participação saltou para
16,5%.”
Maura Carrara – presidente da Sicredi
Nossa Terra PR

“In 2009, we had a membership participation
rate of 2.37% in credit union decisions. In
the first year following the implementation of
the Belong Program, our participation rate
jumped to16.5%.”
Maura Carrara- President, Sicredi Nossa
Terra PR.

Sicredi Univales MT
Sicredi Univales MT
Juína / Mato Grosso
Associados: 29.446
Núcleos: 58

“O comportamento dos associados
nas unidades de atendimento mudou.
Eles já entenderam o que é o negócio
Sicredi, o que é uma cooperativa, e a
postura que eles devem ter diante da
instituição que é deles.”
Juarez Antônio Cividini – presidente da
Sicredi Univales MT

Sicredi Vale do Piquiri
PR
Palotina/ Paraná
Associados: 27.541
Núcleos: 61

“O mercado financeiro brasileiro é
o mais competitivo do mundo e nós
crescemos nesse mercado, estamos
evoluindo, em função desse diferencial
que é ser cooperativa.”

Juína, Mato Grosso
Membership: 29,446
Groups: 58

“The behavior of members at the branches
changed. They now understand what Sicredi
business is all about, what a cooperative is,
and the attitude that they should have about
an institution that they own.”
Juarez Antônio Cividini – President, Sicredi
Univales MT

Sicredi Vale do Piquiri
PR
Palotina, Paraná
Membership: 27,541
Groups: 61

“The Brazilian financial market is the most
competitive in the world, and we are growing
in this market, we are evolving, in light of
our distinctive feature, which is that we are
cooperative.”
Jaime Basso – President, SicrediVale do
Piquiri PR.

Jaime Basso – presidente da Sicredi Vale
do Piquiri PR
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Preservando a essência
A preocupação do Sicredi com a preparação das novas gerações transcende o ambiente das cooperativas. Em 1995, o Sistema
começou a investir na formação educacional de crianças e adolescentes, por intermédio do Programa A União Faz a Vida. As ações são
implantadas em escolas localizadas nos municípios onde atuam as
cooperativas do Sicredi. O programa surgiu a partir de uma constatação feita pelas cooperativas integrantes do Sicredi: a maioria das
pessoas tinha pouca familiaridade com os conceitos e as práticas cooperativistas. A educação seria, então, a forma mais eficiente
de mudar o entendimento da sociedade a respeito da cooperação e de criar uma postura empreendedora nos jovens. Na
concepção do A União Faz a Vida, a educação representa um
fator de desenvolvimento da cidadania.

Preserving the essence
Sicredi’s concern with preparing the
next generation is present at all of
its credit unions. For 15 years, the
System has invested in educating
children and teens through its
União Faz a Vida (Unity Gives Life)
program. The program conducts
activities in the towns where
Sicredi’s credit unions are located.
The program came about when

OBJETIVO DO A UNIÃO FAZ A VIDA
Construir e vivenciar atitudes e valores de
cooperação e cidadania, por meio de práticas
de educação cooperativa, contribuindo
para a educação integral de crianças e
adolescentes, em âmbito nacional
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the credit unions observed that
most people have little familiarity
with cooperative concepts and
practices. An educational program
was chosen as the most effective
way of changing the public’s
understanding of cooperation and
instilling an enterprising attitude in
young people. As an educational
program, Unity Gives Life is a tool
for developing an informed citizenry.

OBJECTIVE OF “UNITY GIVES LIFE”
PROGRAM
Develop and experience attitudes and values of
cooperation and citizenship through cooperative
educational practices, contributing towards the
well-rounded education of children and adolescents
nationwide

A vision for the future

Visão de futuro
O piloto do Programa A União Faz a Vida foi implantado em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, em 1995.
Desde aquela época, contava com um material didático próprio, utilizado na formação dos educadores e demais agentes envolvidos. A primeira publicação havia sido elaborada
em 1994, com o apoio da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (Unisinos), de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
Em 2007, o programa sofreu uma reestruturação, assumindo o desafio de ampliar a área de
atuação, passando a ter abrangência nacional.
Com o apoio do Centro de Estudos e Pesquisas
de Ação Comunitária do Estado de São Paulo
(Cenpec), das universidades que já atuavam no
programa e das cooperativas, a Fundação Sicredi
desenvolveu uma metodologia própria, reformulando o material didático e o utilizado no processo de formação das assessorias pedagógicas e dos
educadores. Surgiu a coleção Educação Cooperativa, composta por quatro cadernos: Conhecendo o
Programa A União Faz a Vida, Vivenciando Traje-

The Unity Gives Life pilot program
was introduced in Santa Cristo, Rio
Grande do Sul in 1995. Since that
time, it has had its own educational
materials, adapted by the educators
and other parties involved. Its first
published material was developed
in 1994 in collaboration with
the Universidade do Vale do Rio
dos Sinos (University of the Sinos
River Valley) (“Unisinos”), of São
Leopoldo, Rio Grande do Sul.
In 2007, the program was
restructured and expanded into
a nationwide program. With

the assistance of the
Center for the Study of
Community Action of São
Paulo (“Cenpec”), and
participating universities and
credit unions, the Sicredi
Foundation developed its
own methodology, redrafting
the educational material and using it
to educate teachers and educational
advisors. This resulted in a collection
of materials called Cooperative
Education, consisting of four parts:
Learning About the Unity Gives Life
Program, Experiencing Different
Cooperative Paths, Educating
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tórias Cooperativas, Formando Educadores e Álbum Trajetórias
Cooperativistas.
A reformulação se refletiu, ainda, na forma de representar o A União Faz a Vida. Acompanhando as mudanças trazidas
pela metodologia própria, criou-se uma nova logomarca. A abelha, presente nas primeiras publicações, foi mantida, com um
visual renovado, simbolizando a rede de cooperação formada pelos agentes do Programa. Além da parceria com os municípios
envolvidos, a iniciativa conta com o apoio pedagógico de mais
de 20 universidades, que contribuem com o desenvolvimento do
material utilizado no fomento do empreendedorismo entre crianças e adolescentes.
Disseminando a cultura do cooperativismo nas escolas, o Sicredi mantém vivo o desejo de construir um modelo alternativo de
organização econômica, viabilizado pelas cooperativas. Por meio do

Educators and Cooperative Pathways
Album.
This restructuring was even reflected
in the way the Unity Gives Life
Program is represented. A new
logo was created to match the
changes in methodology. The bee,
present in the first publications,
was kept but was given an
updated look, symbolizing the
network of cooperation among
the program’s participants. Aside
from the partnership with the cities
involved, the initiative includes the
educational support of over 20
universities that contribute toward
the development of the material
used to encourage entrepreneurship
in children and adolescents.
By disseminating cooperative
culture in the schools, Sicredi keeps
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alive the ideal of an alternative
model of economic organization,
which makes credit unions
possible. Through the Unity Gives
Life Program, the System conducts
social initiatives, contributing to the
overall development and training
of each individual. In this way, the
System is preparing citizens of the
future, proactively engaging them
to be committed to the cooperative
cause. “It is important for society
to keep learning more and more
what financial cooperation is all
about. It is a tool that we have that
is becoming more consolidated
and that is going to play an even
greater role in the personal finances
of every individual,” emphasizes
João Paulo Koslovski, President,
Organization of Cooperatives of the
State of Paraná (Ocepar).

A vision for the future

Visão de futuro
A União Faz a Vida, o Sistema exerce ações de responsabilidade
social, contribuindo para o desenvolvimento humano e a qualificação integral dos indivíduos. Assim, o Sistema prepara os cidadãos
do futuro, despertando, desde cedo, o comprometimento com a causa cooperativista. “É importante que a sociedade conheça, cada vez
mais, o que é o cooperativismo de crédito: é um instrumento que
veio, vai se consolidar, e vai ter um papel cada vez mais importante
na economia individual das pessoas”, ressalta o presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), João Paulo
Koslovski.

A UNIÃO FAZ A VIDA
EM NÚMEROS

Municípios: 144
Cooperativas: 64
Turmas: 8.443
Alunos: 136.699
Educadores: 14.579

UNITY GIVES LIFE
STATISTICS

Cities: 144
Credit unions: 64
Groups: 8,443
Students: 136,699
Educators: 14,579
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Leaders along
the journey

Ricardo Lage

Protagonistas
de uma jornada

Monumento Força Cooperativa
(Nova Petrópolis/RS)
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A vision for the future

Visão de futuro
A trajetória do Sicredi, com certeza,
deve muito a alguns protagonistas que
acreditaram e persistiram na construção
da realidade em que hoje se constitui o
Sistema. O traçado dessa jornada pode
também ser reconstituído pelo depoimento
dos personagens que participaram
da história da instituição. A seguir,
apresentamos trechos de entrevistas
concedidas por lideranças e associados
que se juntaram a essa caminhada. Os
relatos dos desbravadores se iniciam
com os testemunhos de Mário Kruel
Guimarães, Werno Neumann e Roberto
Rodrigues, lideranças que exerceram
uma atuação direta na reestruturação
do cooperativismo de crédito brasileiro.
Na sequência, em ordem alfabética, os
testemunhos dos demais líderes que
desempenharam e ainda desempenham
um importante papel na história do
Sicredi e do cooperativismo de crédito.

It is clear that the path forged by Sicredi
owes much to those protagonists along
the way who believed in and were
persistent in constructing the reality that
became Sicredi as we know it today. This
journey can be reconstructed from the
statements of those who were involved
in its history. Below are excerpts from
interviews with members and leaders who
travelled this road together. The accounts
of these trailblazers begin with Mário
Kruel Guimarães, Werno Neumann and
Roberto Rodrigues, leaders who were
directly involved in restructuring financial
cooperativism in Brazil. Their accounts
are followed, in alphabetical order, by
the accounts of the other leaders who
performed, and continue to perform, an
important role in Sicredi’s history and in
the history of financial cooperativism in
general.

MÁRIO KRUEL GUIMARÃES
in memoriam
Precursor do cooperativismo de crédito
contemporâneo. Conduziu a reestruturação das
cooperativas de crédito e a criação da Central de
Cooperativas de Crédito do Rio Grande do Sul
(Cocecrer-RS). Foi presidente da Federação das
Cooperativas de Trigo e Soja do Rio Grande do
Sul Ltda. Falecido em 2011.

Origens
“O cooperativismo termina sendo, sempre, um instrumento
de defesa das pessoas. Quando aqueles produtores se
organizaram, nas Caixas Rurais do sistema Raiffeisen,
eles o fizeram porque tinham a absoluta necessidade de se
organizarem para conseguir manter suas atividades. As
cooperativas Raiffeisen eram primorosas, trabalhavam
com seriedade e honestidade, era bonito de ver.”

A forefather of modern credit unions, he
guided the restructuring of credit unions and
the creation of the Rural Credit Union Regional
Center of Rio Grande do Sul (Cocecrer-RS).
Was president of the Federation of Wheat and
Soy Cooperatives of Rio Grande do Sul, Ltd.
Died in 2011.

Origins
“Cooperativism is ultimately a tool of selfpreservation. When farmers organized the Rural
Banks under the Raiffeisen system, they did so
because they absolutely had to in order to continue
their businesses. The Raiffeisen cooperatives were
beautiful. They functioned with integrity and
honesty; it was a beautiful thing to behold.”
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Fecotrigo
“Foi inesperada a minha vinda para a Fecotrigo.
Quando encerramos o grupo de trabalho, quando
entregamos o dossiê e vimos que o trabalho foi
engavetado, eu estava com o Werno Neumann. Foi uma
decepção enorme. Principalmente para mim, que fui a
Brasília com a intenção de salvar o cooperativismo de
crédito. Então, eu disse para o Werno: eu vou embora
para Porto Alegre, para reorganizar de baixo para
cima. Vou me dedicar a isso. Então, fui eleito vicepresidente da Fecotrigo. Mas eu fui com a condição
de que a Fecotrigo, dali em diante, iria trabalhar na
reestruturação do crédito cooperativo do Brasil.”

Central
“Nós não podíamos organizar as cooperativas, porque
elas não seriam registradas. Eu tinha um trânsito
muito grande dentro do Banco Central e, para
meus contatos, eu dizia: ‘Eu quero salvar as nove
cooperativas remanescentes. Elas são a história do
cooperativismo do Brasil, uma coisa fabulosa, vocês
não podem deixar morrer’.”

Projeto
“O projeto visava ao cooperativismo de crédito, com a
confederação e um banco em nível nacional, com centrais
estaduais e com cooperativas regionais e filiadas. Mas
iniciamos dizendo que iríamos montar apenas a Central,
para aquelas pequenas cooperativas. Depois, pouco a
pouco, fomos empurrando para dentro as cooperativas
que nós íamos fundando, até completar 30.”

Liderança
“O pessoal já não acreditava mais em cooperativismo de
crédito, ninguém acreditava. Uma tristeza foi a primeira
reunião, feita com as cooperativas Raiffeisen que
sobraram. Porque elas eram desinteressadas e diziam:
isso não vai acontecer, isso não vai dar certo, isso não vai
ser feito. Até que nós conseguimos, meio à força, porque
o Werno Neumann e o Ademar Schardong, que estavam
lá, deram um apoio muito grande. Então, ali, nós
começamos a preparar o Schardong para ser o líder do
Sistema. Foi a única pessoa para quem eu transferi todo
o meu conhecimento. Ele sentava ao meu lado e ouvia
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Fecotrigo
“My participation in Fecotrigo was
unexpected. When we completed our work,
when we delivered the documents and saw
that our work was shelved, I was with Werno
Neumann. It was a huge disappointment.
Mainly for me since I had gone to Brasília with
the intention of saving financial cooperativism.
So I said to Werno, ‘I’m going to Porto
Alegre to reorganize from the bottom up. I’m
dedicating myself to this.’ So I was elected
vice president of Fecotrigo. But I accepted
subject to the condition that Fecotrigo, from
that point on, would work to restructure
cooperative credit in Brazil.”

The Regional Center
“We couldn’t organize the credit unions
because they wouldn’t be registered. I had a
lot of experience with the Central Bank, and I
would tell my contacts, ’I want to save the last
nine cooperatives. They represent the history of
cooperativism in Brazil, a wonderful thing; you
cannot let it die.’”

The Project
“The aim of the project for financial
cooperativism was to have a Confederation
and a national bank, with state offices, regional
offices and affiliates. But we began by saying
that we were just going to form a Regional
Center for the small credit unions. Afterwards,
little by little, we pushed to create more, until
there were 30.”

Leadership
“No one believed in credit unions anymore, no
one did. The first meeting with the remaining
Raiffeisen cooperatives was sad. Because
they were not interested and they said, ‘This
won’t happen; this won’t work out, this
can’t be done.’ Until we succeeded, partly by
force, because Werno Neumann and Ademar
Schardong, who were there, provided a lot of
support. So, right there, we began to prepare
Schardong to head up the System. He was the
only person that I shared all my knowledge
with. He would sit next to me and listen to
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tudo com curiosidade, interesse, boa vontade, aprendeu
tudo o que eu sabia.”

everything with curiosity, interest, and an open
mind; he learned everything that I knew.”

WERNO BLASIO NEUMANN
Vice-presidente da Sicredi Pioneira RS. Em 1980,
foi eleito o primeiro presidente da Cocecrer-RS,
atual Central Sicredi Sul.

Família
“Eu nasci dentro de uma cooperativa de crédito, em
1935. O meu pai foi gerente da cooperativa de crédito e
morava dentro do mesmo prédio. Mais tarde, a Caixa
Rural criou uma filial, que seria um posto avançado
em Nova Petrópolis. Lá, eu passei a ocupar a função
de encarregado de escritório. Então, eu assisti a
praticamente toda aquela decadência do cooperativismo
de crédito, participando de todos os eventos ligados ao
sistema Raiffeisen.”

Líder
“Em 1980, eu fui convidado a participar de uma
comissão de reestrutura do crédito rural, junto ao
Ministério da Agricultura. À época, eu representava as
cooperativas de crédito e as cooperativas de produção
junto à Organização das Cooperativas do Estado do Rio
Grande do Sul (Ocergs). Nesta comissão, em Brasília,
conheci o Mário Kruel Guimarães. Ele era conhecedor
do sistema financeiro e me convidou para participar da
reorganização das cooperativas remanescentes, visando à
criação de uma Central. Eu fui coordenador da comissão
de fundação desta nova Central. Em 27 de outubro de
1980, nós fundamos, em Porto Alegre, junto à Fecotrigo,
a Cocecrer-RS.”

Registro
“Quando criamos a Cocecrer-RS, a dificuldade maior
foi conseguir o registro junto ao Banco Central. Não
havia, à época, uma legislação própria para isso. O
Mário Guimarães, que fundou a Cocecrer-RS junto
conosco, foi seguidas vezes a Brasília para convencer
os diretores do Banco Central a aceitar o registro
da Central, para que pudéssemos iniciar nossas

Vice President, Sicredi Pioneira RS. In 1980, he
was elected the first president of Cocecrer-RS
(today, Sicredi South Regional Center).

Family
“I was born at a credit union in 1935. My
father was manager of a credit union and
he lived in the same building. Later on, the
Rural Bank opened a branch that was to be
more advanced, in Nova Petrópolis. I was put
in charge of the office there. So I witnessed
almost the entire decline of the credit unions
and was involved in all the events concerning
the Raiffeisen system.”

Leader
“In 1980, I was invited to join a committee
to restructure rural credit, together with
the Ministry of Agriculture. At that time, I
represented both the financial cooperatives
and the farm cooperatives at the Organization
of Cooperatives of the State of Rio Grande
do Sul (Ocergs). While on that committee, I
met Mário Kruel Guimarães in Brasília. He was
knowledgeable about the financial system and
invited me to participate in the reorganization
of the remaining cooperatives, with the goal
of creating an association. I was the committee
coordinator for forming this new association.
On October, 27, 1980, in Porto Alegre, we
founded, together with Fecotrigo, CocecrerRS.”

Registration
“When we created Cocecrer-RS, the biggest
problem was registering with the Central
Bank. At that time, there was no legislation
that allowed that. Mário Guimarães, who
founded Cocecrer-RS with us, went to Brasília
multiple times to convince the directors of
the Central Bank to accept the Regional
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atividades como instituição financeira. Meio ano
depois, conseguimos o registro. Foi uma conquista,
porque se conseguiu convencer as autoridades
monetárias a autorizar uma Central, à época,
inexistente no País.

Center’s registration so that we could begin to
operate as a financial institution. Six months
later, we got the registration. It was a victory
because we managed to convince the country’s
monetary authorities to authorize a kind of
association that was unheard of in the country
at that time.”

ROBERTO RODRIGUES
Como presidente da Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), liderou o
processo de institucionalização do cooperativismo
de crédito contemporâneo, defendendo as
propostas do setor junto à Assembleia Nacional
Constituinte de 1988.

Modelo
“O presidente da Organização das Cooperativas do
Estado de São Paulo (Ocesp) me pediu para montar
um programa de cooperativismo de crédito rural
para o Estado de São Paulo. Foi então que eu conheci
o modelo do Rio Grande do Sul, liderado, à época,
por um extraordinário cooperativista e um homem
notável, chamado Mário Kruel Guimarães. Ele havia
criado um modelo institucional, com cooperativas
de crédito singulares, ligadas às cooperativas
agropecuárias, com a mesma direção, de forma que
havia um casamento automático entre as cooperativas
de crédito e as cooperativas agrícolas. As cooperativas
de crédito eram ligadas a uma Central, a CocecrerRS. Em três anos, criamos 16 cooperativas de
crédito rural. Isso chamou a atenção da OCB, que
me convidou para montar um programa nacional de
cooperativismo de crédito rural.”

Companheirismo
“Quando o Ademar Schardong assumiu o comando, se
transformou em um aliado permanente. Eu sou grato,
profundamente, ao Mário Kruel, por tudo que ele me
ensinou, foi um grande mestre. E sou muito grato ao
Schardong, pela solidariedade permanente, não de
palavras ou discurso, mas solidariedade firme para me
manter representando o Brasil no sistema ACI (Aliança
Cooperativa Internacional).”
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As President of the Organization of Brazilian
Cooperatives (OCB), he led the process
of institutionalizing modern financial
cooperativism, advocating the sector’s proposals
before the National Constituent Assembly of
1988.

Model
“The President of the Organization of
Cooperatives of the State of São Paulo
(Ocesp) asked me to set up a rural financial
cooperative program in the State of São
Paulo. It was then that I learned of the model
in Rio Grande do Sul, led, at the time, by an
extraordinary man and leader of cooperativism,
namely, Mário Kruel Guimarães. He had
created an institutional model with individual
credit unions tied to farming, under the same
management, so that there was an automatic
‘marriage’ between the credit unions and the
farm cooperatives. The credit unions were
connected to a Regional Center, CocecrerRS. In three years, we created 16 rural credit
unions. This caught OCB’s attention, and they
asked me to set up a national rural financial
cooperative program.”

Camaraderie
“When Ademar Schardong took over, he
became a lifelong friend. I am profoundly
grateful to Mário Kruel for everything that he
taught me; he was a great teacher. And I am
very grateful to Schardong for his never-ending
support, not in terms of words or speeches,
but in terms of his solid support that enabled
me to continue to represent Brazil in the ACI
(International Cooperative Alliance) system.”

A vision for the future

Visão de futuro
Independência
“O tema central do cooperativismo de crédito, que nós
defendíamos, sempre sob a linha ideológica do Mário
Kruel, era que a gente tinha que ser independente do
crédito público. O cooperativismo de crédito foi um
instrumento para que conseguíssemos caminhar com as
nossas próprias pernas.”

Doutrina
“O cooperativismo é uma doutrina. O cooperativista
compartilha o sonho e o transforma em realidade. Eu
não entro em uma cooperativa para obter vantagens, eu
entro para construir um mundo melhor.”

Autonomy
“The main point of financial cooperativism that
we advocated, always following Mário Kruel’s
ideology, was that we had to be independent
from public financing. Financial cooperativism
is a way for us to follow our own path with our
own two feet.”

Doctrine
“Cooperativism is a doctrine. Followers of
cooperativism share their dream and make it a
reality. I don’t join a cooperative for personal
gain; I join to build a better world.”

ADÃO VILMAR DE OLIVEIRA
Participou dos estudos de formação do Banco
Cooperativo Sicredi. É associado da Sicredi
Planalto das Araucárias PR.
“O Sicredi resultou em uma coisa muito maior do que
a gente pensava. A gente sabia que, se organizássemos
o Sistema, com um foco definido, um planejamento,
um bom acompanhamento, nós teríamos sucesso.
Hoje, o cooperativismo de crédito surpreende pela
sua capacidade de agregação. O Sicredi se tornou
referência mundial.”

Participated in studies on the formation of
Sicredi Cooperative Bank. He is a member of
Sicredi Planalto das Araucárias PR.

“Sicredi turned out to be much bigger than we
ever imagined. We knew that if we organized
the System, with a clear focus, a plan, and
proper implementation, we would succeed.
Today, financial cooperativism amazes us with
its ability to grow. Sicredi has become an
international benchmark.”

ADÃO ZIENTARSKI
Foi um dos fundadores da atual Sicredi Noroeste RS.
“O Sicredi representa um futuro para nossos filhos. Eu
tenho bisnetos, e eles já podem usufruir disso aqui. Eu
sempre os aconselho, que sejam líderes, que tenham
ideias. Não adianta ter uma conta aqui, mas nunca se
manifestar, nunca dizer nada.”

A founder of today’s Sicredi Noroeste RS.

“ Sicredi represents the future for our children.
I have great-grandchildren, and they can
benefit from this. I always advise them to be
leaders, to have ideas. It’s of no use to have
an account here but never express an opinion,
never say anything.”
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ADEMAR SCHARDONG
Presidente executivo do Sicredi, diretorpresidente do Banco Cooperativo Sicredi,
presidente da Fundação Sicredi, diretorpresidente da Confederação Sicredi. Um dos mais
jovens articuladores do movimento de retomada
do cooperativismo de crédito. Desde a constituição
do Sicredi, esteve à frente de todos os passos
decisivos na trajetória do Sistema.

Início
“Meu primeiro contato com as cooperativas de crédito foi
em 1978. Eu, muito jovem ainda, em Crissiumal (RS),
fui convidado pelos anciões desta instituição para cuidar
da Caixa Rural, uma das remanescentes do sistema de
crédito cooperativo, que era muito forte até 1964, mas
que estava em um processo de autofagia patrimonial.
Meu avô foi muito ligado ao desenvolvimento dessas
instituições, na década de 40. As pessoas que me
convidaram eram contemporâneas daquela época e
carregavam, com elas, um amor e um orgulho muito
grandes, por terem desenvolvido as cooperativas de
crédito. Eu era técnico em contabilidade de empresas,
tinha atividades administrativas em um sindicato, era
funcionário do Banco do Brasil com contrato por tempo
determinado e professor em dois colégios. Com exceção da
docência, eu larguei tudo e fui cuidar da Caixa Rural.”

Motivação
“O que me levou a aceitar o desafio? O modelo
econômico implantado em 1964 dava sinais de que nós
teríamos transformações muito fortes em nosso país, a
médio e longo prazos, porque começavam os indícios
de fadiga do Estado para atender às demandas da
sociedade, especialmente no financiamento do crédito
agrícola. O crédito rural, que era o motor que fazia o
desenvolvimento agropecuário do País, começava a ter
afetada a sua fonte principal de recursos, que eram os
depósitos à vista e os recursos oficiais do Estado. Foi
naquele momento que nós conseguimos organizar uma
parceria bastante expressiva com a atuação regional
do Banco do Brasil, passando para a cooperativa de
crédito o financiamento de pequenos produtores, através
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Chairman of the Board, Sicredi; CEO, Sicredi
Cooperative Bank; President, Sicredi Foundation;
and CEO, Sicredi Confederation. One of the
youngest advocates of the movement to revive
financial cooperativism. Has been at the
forefront of Sicredi’s journey, involved in each
major step along the way since the System was
founded.

The Beginning
“My first contact with credit unions was in
1978. I was very young at the time, and was
asked by the institution’s elders to help the
Rural Bank, one of the last remaining from
the cooperative credit system, which was very
strong until 1964, but which was in the process
of decline. My grandfather was very involved
in the development of these institutions during
the 40’s. The people who approached me were
from that era. They felt tremendous love and
pride for having developed the credit unions. I
was an accountant, had administrative duties
at a union, and was a permanent employee
of Bank of Brazil and a teacher at two high
schools. With the exception of teaching, I
chucked it all and went to take care of the
Rural Bank.”

Motivation
“What made me accept the challenge? The
economic model adopted in 1964 showed
signs that we were going to have major
changes in our country, in the short and long
term, because there were indications that
the government was unable to meet societal
demands, especially in financing agriculture.
Rural credit, which was the engine that drove
farming operations, began to see its principal
source of funds affected, which were cash
deposits and government funding. It was then
that we managed to arrange a meaningful
regional partnership with Bank of Brazil, which
transferred the loans made to small farmers
to the credit union. With that, we managed
to get the first good results for a credit
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de repasse. Ali, nós conseguimos ter os primeiros bons
resultados em uma cooperativa singular. Então, por mais
sombria que fosse a perspectiva econômica do País, ela
se traduzia numa oportunidade de reaver, remontar,
reconstruir um mecanismo de propriedade exclusiva
das pessoas. Isso me motivou, porque havia sido esse
modelo que os imigrantes, principalmente os alemães e
italianos, trouxeram da Europa quando chegaram ao
Brasil. Então, por trás de uma atividade meramente
administrativa, eu tinha, à época, a intenção de
contribuir nesse processo. Isso me motivou a estabelecer
uma nova sistemática de trabalho na cooperativa. Em
dois anos de trabalho, a média de público da cooperativa,
que não chegava a 30 pessoas por mês, passou para 300
pessoas por dia. Chegávamos a ter mais de mil pessoas
na frente da cooperativa, na abertura de um processo
de financiamento de custeio, por exemplo. Ou seja,
havia, escondidinho, no inconsciente das pessoas, aquele
carinho, aquela vontade de terem uma organização
própria para tratar de suas atividades. Isso foi o que
despertou na gente uma vontade muito grande de mudar
aquele status quo.”

Retomada
“Em 1980, Mário Kruel Guimarães convidou, para
uma reunião, as nove Caixas Rurais remanescentes. E
eu, como era o único integrante desse grupo com idade
quase de adolescente, tive oportunidade de discutir
a retomada, a reorganização das Caixas Rurais no
Brasil. Nós constituímos a Cocecrer-RS (Cooperativa
Central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul) em
1980. O objetivo era reunir as nove remanescentes e
constituir, em cada cooperativa agropecuária, mais
uma cooperativa de crédito. Constituída a Central, veio
o momento de colocá-la em funcionamento. Não existia
nenhum profissional que dominasse essa atividade ou
esse tipo de encargo, para fazer existir o objeto dessa
empresa que foi constituída. Foi quando, em 1981,
Mário Kruel Guimarães me convidou para participar
da equipe que teria como objetivo implementar o que
nós havíamos decidido, enquanto representantes
das cooperativas que fundaram a Central. Foi uma
decisão bastante difícil. Porque eu teria de me deslocar
de Crissiumal para Porto Alegre, eu era recém-

union. As bleak as the country’s economic
prospects were, it was an opportunity to
recover, regroup, and rebuild a mechanism for
private ownership. This motivated me because
this was the model that immigrants, mostly
German and Italian, had brought from Europe
when they arrived in Brazil. So, from a mere
administrative action, I decided, at that time, to
contribute to this change. This motivated me to
establish a new working system for the credit
union. Within two years, the average number
of people in the credit union, which wasn’t
even 30 people per month, jumped to 300 per
day. We wound up with over 1,000 people
outside the credit union the day we began
offering financing, for example. In other words,
there was, deep down in the minds of people,
that affection for, that desire to have their
own organization to handle their activities.
That’s what stirred in us a very strong desire to
change the status quo.”

Renewal
“In 1980, Mário Kruel Guimarães invited
the nine remaining Rural Banks to attend
a meeting. As the youngest member of
the group, barely past my teens, I had
the opportunity to discuss the revival and
reorganization of Brazil’s Rural Banks. We
formed Cocecrer-RS (Rural Credit Union
Regional Center of Rio Grande do Sul) in 1980.
The objective was to bring together the nine
remaining entities and form a credit union
for each farm cooperative. With the Regional
Center formed, it needed to be put into
operation. There wasn’t a single professional
who had the experience to perform the
activities and duties that were necessary to
carry out the objective of this newly-formed
entity. That was when, in 1981, Mário Kruel
Guimarães invited me to join the team
responsible for implementing what we had
decided as representatives of the credit unions
that founded the Regional Center. It was quite
a difficult decision. Because it meant I would
have to relocate from Crissiumal to Porto
Alegre. I was newly-married, with two young
children, but my wife and I decided to accept

221

casado, tinha dois filhos pequenos, mas eu e minha
esposa acabamos por aceitar o desafio. No início, as
dificuldades eram muitas. Por outro lado, existia a
determinação, pessoal, de um grupo de liderança, de
mudar, de fazer acontecer, de acreditar no projeto.”

the challenge. In the beginning, there were
major problems. On the other hand, the leaders
were determined to bring about change, to
make it happen, to believe in the plan.”

Constituinte

“In Brasília, we formed the Organization
of Brazilian Cooperatives (OCB), a group
representing the credit unions, which
supported the OCB president, Roberto
Rodrigues, in bringing to our constituents what
was needed to adopt the credit union model
that we had laid out, exclusively, under Law
No. 4.595 of 1964. Under the leadership of
the OCB President, we worked hard, going
door to door, office to office, in Brasília. One of
the most defining moments of my career was
being a part of that work. Those of us who
did that work had no idea, at the time, of how
important our work was for Brazilian society.”

“Nós formamos, em Brasília, na Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), um grupo representativo
das cooperativas de crédito, que atuava em apoio ao
presidente da OCB, Roberto Rodrigues, para que se
levasse aos nossos constituintes as necessidades de
revisão do modelo de cooperativa de crédito que nós
tínhamos definido, exclusivamente, na Lei 4.595, de
1964. Liderados pelo presidente da OCB, fizemos
um trabalho muito expressivo, de porta em porta,
gabinete por gabinete, em Brasília. Um dos fatos que
mais marcaram minha trajetória foi a participação
nesse trabalho. Nós, que trabalhávamos, à época, não
tínhamos a dimensão do quanto era importante aquilo
que nós estávamos fazendo para a sociedade brasileira.”

Banco Cooperativo Sicredi
“Foi em 1995 que uma resolução do Conselho Monetário
Nacional autorizou as cooperativas de crédito a
constituírem bancos comerciais. Esse foi um período
de muita emoção para todos nós, porque, de um lado,
tínhamos que recuperar uma imagem de instituição
que não foi capaz, sequer, de compensar seus cheques
depois do fechamento do BNCC (Banco Nacional de
Crédito Cooperativo). Ao mesmo tempo, buscávamos essa
alternativa.”

Princípios
“Toda vez que nós tivemos um revés, o princípio da
solidariedade, o princípio da ajuda mútua, o princípio
da cooperação, tudo isso falou mais alto que o desafio
de reconstruir ou recuperar a perda que havia naquele
momento. Por isso, a sociedade cooperativa tem
diferencial competitivo próprio. Essa é a razão pela qual
se morreu e ressuscitou tantas vezes.”
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Constituency

Sicredi Cooperative Bank
“It was in 1995 that a resolution of the
National Monetary Council authorized credit
unions to form commercial banks. That was
a very emotional time for us because, on the
one hand, we had to get past the image of an
institution that wasn’t even able to clear its
own checks after BNCC (the National Credit
Union Bank) was shut down. At the same time,
we were seeking this alternative.”

Principles
“Every time we had a setback, the principle
of solidarity, the principle of mutual
assistance, the principle of cooperation,
all of that spoke louder than the challenge
of rebuilding or recovering the loss that
had occurred at that time. That’s why the
cooperative organization has a unique
competitive advantage. That’s why it has died
and come back to life so many times.”

A vision for the future

Visão de futuro
ALCENOR PAGNUSSATTI
Participou da fundação da Sicredi Botucaraí RS e
foi o primeiro presidente da Confederação Sicredi.
“O Sicredi teve vários ciclos que merecem ser resgatados.
O primeiro foi em 1986, depois do Plano Cruzado.
Houve a retomada da confiança dos associados pelas
cooperativas. Os dirigentes tiveram que ir para a linha
de frente e eles sentiram mais confiança no trabalho que
fizeram. Naquele mesmo ano, nós mudamos a maneira
da administração financeira centralizada, deixando mais
responsabilidades nas cooperativas e dando à Central
uma capacidade de monitoramento melhor. Outro
ciclo importante foi em 1988, quando nós decidimos
pela informatização padronizada das cooperativas de
crédito. Nem todas as cooperativas tiveram coragem
de fazer o investimento necessário para a compra dos
computadores. Mas esse foi um marco histórico. Foi um
alicerce para aquilo que está sendo feito até hoje.”

Participated in the founding of Sicredi
Botucaraí RS and was the first president of the
Sicredi Confederation.
“Sicredi went through various episodes that
deserve to be noted. The first was in 1986,
after the Cruzado Plan. There was a return of
confidence in credit unions by their members.
The leaders had to go to the frontline and they
felt more confident of the work they were
doing. That same year, we made changes to
the centralized financial management, giving
more responsibilities to the credit unions
and giving the Regional Office the ability for
improved monitoring. Another important
episode was in 1988, when we decided on
standardized computerization for the credit
unions. Not all the credit unions had the
courage to make the necessary investment to
purchase computers. But this was an historic
event. It was the foundation for all that is
being done today.”

ANTÔNIO CARLOS BORGES
Vice-presidente da OCB-GO e presidente da
Cooperativa Agrovale. Foi um dos primeiros
associados da Sicredi Vale GO.
“Na prática, o cooperativismo é um instrumento de
ajuda às pessoas, de ajuda ao desenvolvimento. Mas
existem dificuldades. Quando se tem profissionalismo,
as dificuldades são menores. Com a chegada do
Sicredi à nossa região, nós estamos percebendo que as
nossas riquezas estão crescendo e sendo distribuídas
proporcionalmente, para cada um de nós.”

Vice President, OCB-GO, and President,
Agrovale Credit Union. Was one of the first
members of Sicredi Vale GO.
“In practice, cooperativism is an instrument
for helping people and helping development.
But there are problems. When there is
professionalism, there are fewer problems.
Since the arrival of Sicredi in our region, we
have noticed that our wealth is increasing
and being distributed proportionately to each
one of us.”

CÉLIO REJANI
Ex-prefeito de Dracena (SP). Foi um dos
fundadores da Sicredi Alta Paulista SP.
“O mais importante, em uma cooperativa de crédito, são
as pessoas que estão envolvidas nessa cooperativa. No

Former mayor of Dracena/SP and a founder of
Sicredi Alta Paulista SP.

“The most important thing for a credit union
are the people that are involved. In the case of
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caso de Dracena, por nós termos empresários, pessoas
que têm uma credibilidade muito grande em nosso
município, que vieram formar esse grupo, foi muito fácil
montar essa cooperativa de crédito.”

Dracena, since we have entrepreneurs, people
with strong credibility in our community, who
came to form this group, it was very easy to
establish this credit union. “

CELSO FIGUEIRA
Presidente da Central Sicredi Brasil Central
e conselheiro de administração da SicrediPar.
Atuou na expansão do cooperativismo de crédito
para a região Centro-Oeste.

President, Sicredi Central Brazil Regional Center,
and member, SicrediPar Board of Directors.
Participated in the expansion of financial
cooperativism to the Central Western region.

“O grande marco foi quando nós conseguimos atingir
o nosso primeiro milhão em depósitos. Esse dia ficou
muito marcado, porque era uma coisa que estava no
nosso projeto. A partir de então, nós sempre tivemos
uma seta positiva de crescimento. É uma luta que
não acaba. Estamos falando de uma oportunidade
diferente de se realizar a relação trabalho/
resultado/dinheiro.”

“The great milestone was when we reached
our first million in deposits. That day was
especially noteworthy because it was one of
the things in our plan. From that time on, we
always had positive growth. It’s a never-ending
struggle. We are talking about a different way
to succeed in relation to work, results, money.”

CELSO RAMOS RÉGIS
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Presidente da Sicredi Federal MS, presidente da
Organização das Cooperativas do Mato Grosso
do Sul (OCB-MS) e conselheiro de administração
da SicrediPar. Participou do movimento de
implantação e expansão do cooperativismo de
crédito no Mato Grosso Sul.

President, Sicredi Federal MS; President,
Organization of Cooperatives of Mato Grasso
do Sul (OCB-MS); and member, SicrediPar Board
of Directors. Participated in the movement to
establish and expand credit unions in Mato
Grosso Sul.

“O exemplo do Sicredi é a principal argumentação
que nós usamos, em nível nacional, quando
estamos discutindo as dificuldades que os ramos do
cooperativismo enfrentam. Nós temos mostrado a
ousadia que o Sicredi teve ao modernizar seu modelo
de gestão, seu modelo de governança administrativa.
É inegável que o Sicredi está comprovando que uma
mudança bem feita, uma reestruturação bem feita,
dá resultados.”

“We always use Sicredi as an example, on
the national level, when we are discussing
the problems that the cooperative sector
faces. We’ve showed Sicredi’s bold actions in
modernizing its management model, its model
of governance. Sicredi is undeniable proof
that a change that is well done, a well-done
restructuring, produces results.”

A vision for the future

Visão de futuro
CELSO TRENTIN
Presidente da Sicredi Nordeste RS. Participou da
expansão da cooperativa a partir da criação da
Cocecrer-RS, atual Central Sicredi Sul.
“Eu fui eleito presidente da cooperativa com a quinta
série. O que eu sabia era plantar uva e produzir vinho.
No mesmo dia, eu saí de uma eleição e fui para uma
sala de aula, me matricular no colégio, porque sabia
que, sem me preparar, eu não teria um destino. Eu via o
crescimento chegando ao Sicredi e sabia onde eu queria
estar dentro de cinco anos. Eu já estou formado, mas
continuo estudando, porque, se a gente quiser fazer mais
um pouquinho de trabalho aqui, tem que se preparar.”

President, Sicredi Nordeste RS. Participant in the
expansion of credit unions since the founding
of Cocecrer-RS (today, Sicredi South Regional
Center).

“I was elected president of the cooperative
in fifth grade. All I knew was how to plant
grapes and produce wine. So on that same day,
I left the election and went to a classroom to
enroll in school, because I knew that without
preparing myself, I wouldn’t have any future. I
saw development coming to Sicredi and I knew
where I wanted to be in five years. I’m already
graduated, but I keep studying, because if we
want to do a little bit more work here, we have
to know how.”

CLÓVIS BONATTO
Como comerciante e associado da Sicredi
Nordeste RS, percebeu que o Sicredi é capaz de
atender a todos os segmentos da economia.

As a leader and member of Sicredi Nordeste RS,
he realized that Sicredi is capable of serving all
sectors of the economy.

“O Sicredi se distingue, no sistema financeiro, por ter
um modelo próprio, que é de cooperativa de crédito.
O lema ‘vem ser dono’ é praticado e perseguido nas
comunidades onde o Sistema está presente, agregando e
fortalecendo a região.”

“ Sicredi stands out in the financial system
because of its distinctive model, which is one
of cooperative credit. The slogan “come be
an owner” is practiced and followed in the
communities where the System is present,
adding to and strengthening the region.”

DORIVAL SCHEID
Presidiu por 17 anos a Sicredi Serro Azul RS.
“Em todos os municípios em que nós atuamos, o pessoal
faz questão de que coloquemos a nossa marca. O Sicredi
acabou sendo visto como um aliado das comunidades,
independentemente de desenvolvermos um programa
específico ou não.”

President of Sicredi Serro Azul RS for 17 years.

“In every town where we operate, we make
a point of leaving our mark. Sicredi wound
up being seen as a friend of the community,
regardless of whether or not we developed a
specific program.”
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ÉDIO SPIER
in memoriam
Presidiu por 36 anos a Sicredi Pioneira RS,
originada da Caixa Rural de Nova Petrópolis,
primeira cooperativa de crédito da América
Latina.
“O cooperativismo procurou qualificar os seus
profissionais. A história remota, de todas as cooperativas
de crédito, é a nossa história. Nós somos a história. O
associativismo, o fazer juntos, buscar objetivamente
resultados, foi um dos grandes legados. Hoje em dia,
quem não se orgulha de ser associado do Sicredi?”

President, for 36 years, of Sicredi Pioneira RS, a
successor to the Rural Bank of Nova Petrópolis,
the first credit union in Latin America.

“Cooperativism sought to train its
professionals. The early history of all the credit
unions is our history. We are that history.
Associating with others, joining forces,
looking for objective results, is one of our
great legacies. Today, who isn’t proud to be
associated with Sicredi?”

EDGAR FISCHER
Foi um dos primeiros associados da Caixa Rural
União Popular de Crissiumal, fundada em 1946,
atual Sicredi Noroeste RS.
“Era do colono. A gente pagava para ser sócio e, assim, a
gente ficou sócio até hoje. Se tinha alguma coisa, levava
um dinheirinho. Se precisava, pegava. A gente chegava
aqui a pé. Naquele tempo, eram quase só alemães. Isso
aqui foi a nossa história.”

He was one of the first members of the People’s
United Rural Bank of Crissiumal, founded in
1946 (today, Sicredi Noroeste RS).

“It came from the farm. We paid to become
members, and we have remained members
ever since. If you had something, you brought
a little bit of money. If you needed money, you
got it. We arrived here on foot. Back then,
there were mostly only Germans. This here is
our history.”

ELEDIR PEDRO TECHIO
Presidente da Sicredi Ouro Verde MT. Participou
da abertura das novas fronteiras agrícolas
no Mato Grosso e foi um dos fundadores da
cooperativa de crédito em Lucas do Rio Verde.
“Lucas do Rio Verde era uma cidade de assentamento,
colonizada por agricultores gaúchos. A única agência
bancária que existia aqui ficava em Diamantino, a 250
quilômetros. Abrimos as portas em outubro de 1990.
A cooperativa já contava com mais de 200 associados.
Fomos aprendendo a administrar a cooperativa. No
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President, Sicredi Ouro Verde MT. Participated
in opening new agricultural frontiers in Mato
Grosso and was a founder of the credit union in
Lucas do Rio Verde.

“Lucas do Rio Verde was a settlement,
colonized by gaúcho farmers. The only bank
around was in Diamantino, 155 miles away.
We opened for business in October, 1990. The
credit union already had over 200 members.
We were learning how to run the credit union.
The first fiscal year, we ended in the black.

A vision for the future

Visão de futuro
primeiro exercício, já fechamos com resultado positivo.
Hoje, nós temos uma cooperativa com R$ 68 milhões
de patrimônio líquido e estamos administrando mais
de R$ 250 milhões.”

Today, we have a credit union with
R$ 68 million in liquid assets and manage
over R$ 250 million more.”

ERON HERMES
Descendente de duas gerações de colaboradores
da Caixa Rural de Agudo, atual Sicredi Centro
Serra RS. Residia na casa que abrigava a sede da
cooperativa, da qual também foi gerente.
“Em 1927, o meu avô participou da fundação da
cooperativa, que funcionou na casa dele até 1965. Eu
comecei como funcionário em 1975. Fui gerente até
1997, o ano em que fecharia 70 anos que a gerência
estava com a família. Quando comecei a trabalhar, toda
a contabilidade era feita no punho, tínhamos muitas
dificuldades com comunicação, uma realidade muito
diferente de hoje. Hoje em dia, a administração precisa
ser mais ágil, a coisa tem que andar.”

A descendant of two generations of employees
of the Rural Bank of Agudo (today, Sicredi
Centro Serra RS). He lived in the house where
the cooperative network was located, and also
served as its manager.

“In 1927, my grandfather was involved in the
founding of the credit union, which operated
out of his home until 1965. I began working
there in 1975. I was manager until 1997,
which marked 70 years of my family managing
the credit union. When I starting working, all
the accounting was done by hand and we had
a lot of communication problems, a reality very
different from today. Nowadays, management
has to be more flexible; things need to keep
moving.”

ERVINO SCHNEIDER
Um dos associados mais antigos do Sicredi: em
1940, com nove anos de idade, associou-se à
Caixa Rural em Linha Imperial, conhecida como
Bauernkasse pelos imigrantes alemães.
“Eu me associei aqui com nove anos de idade, em 1940.
Naquela época, era Caixa Rural ainda, não era Sicredi.
O meu pai já tinha dinheiro aplicado na cooperativa e,
no final de ano, ele foi para lá. Eu mandei os níqueis
que eu tinha, que eu ganhava dos avós, dos pais, dos
vizinhos. A gente foi confiando no Sicredi desde aquela
época. Hoje, eu tenho ainda mais confiança. Eu sempre
fui cooperativista e associativista. Meu espírito é esse.”

One of Sicredi’s longest members. In 1940, at
age 9, he became a member of the Rural Bank
in Linha Imperial, called “Bauernkasse” by
German immigrants.

“I became a member here at 9 years old, in
1940. Back then, it was still the Rural Bank;
it wasn’t yet Sicredi. My father had money
invested in the cooperative, and at the end of
the year, he went there. I sent the coins that I
had, that I had gotten from my grandparents,
my parents, neighbors. We’ve put our trust in
Sicredi ever since those days. Today I have even
greater trust. I have always been a believer in
cooperativism and in associating with others.
It’s in my soul.”
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EVANDRO PERIN
Associado da Sicredi Pioneira RS.

Member of Sicredi Pioneira RS.

“A cooperativa possui uma administração aberta. Como
associado, você é um dos donos, você pode chegar lá e
dizer: eu quero ver, eu quero saber o que está acontecendo
aqui dentro. Claro, você tem seus deveres também. Não
existem apenas direitos. Então, até pela vivência que eu
já tinha no cooperativismo agropecuário, sabendo como
funciona uma cooperativa, no momento em que abriu
uma unidade do Sicredi no meu município eu fui lá e
disse: eu quero ser associado.”

“The credit union has open-book management.
As a member, you are one of the owners. You
can go there and say, “I want to see, I want
to know what is happening here. Of course,
you have your duties as well. There aren’t only
rights. So, because of the experience that I had
with the farming cooperative, knowing how a
cooperative works, when a branch of Sicredi
opened in my town, I went there and said,’ I
want to be a member.’”

FERNANDO ANDRÉ MARCHET
Vice-presidente do Banco Cooperativo Sicredi,
da Confederação Sicredi e da Fundação Sicredi,
diretor executivo de Administração e Finanças
do Banco Cooperativo Sicredi. Participou da
implantação do Banco Cooperativo Sicredi.

Perspectivas
“Por já ter ingressado no Sicredi em uma posição próxima
a gerencial, assumindo, logo, a gerência financeira, eu
sempre pude participar do processo de elaboração das
estratégias e decisões. Um dos passos mais importantes
que foram dados foi termos tido a capacidade de
visualizar que deveríamos canalizar esforços no sentido de
montarmos uma equipe tecnicamente bastante forte, que
congregasse características necessárias para gestionar os
desafios inerentes às oportunidades que se vislumbravam.
O Sicredi realmente alcançou um outro patamar e, como
previsto, o corpo executivo foi um diferencial para que
a transição e, poderíamos até dizer, as transformações
ocorressem, tendo participado do planejamento, concepção,
elaboração, discussão e condução dessas ações. Este é um
processo, um ciclo, que não se encerra, afinal são diversos
os objetivos a atingir ainda, e os desafios do percurso estão
e estarão presentes, mas as condições do Sicredi para essa
caminhada contínua também são muito superiores.”
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Vice President, Sicredi Cooperative Bank, Sicredi
Confederation and Sicredi Foundation, and
Executive Director of Administration and Finance
for Sicredi Cooperative Bank. Participated in
establishing Sicredi Cooperative Bank.

Outlook
“Since I started at Sicredi in a semimanagement position, and shortly afterwards
took over financial management, I was always
able to participate in strategic planning. One
of our most important actions was having the
ability to see that we should put our energy
into forming a strong technical team with
the skills necessary to manage the challenges
inherent in the opportunities that we
envisioned. Sicredi really reached another level,
and as predicted, the executive body made
the difference in the transition - and we could
even call it a transformation - occurring, having
participated in the planning, conception,
design, discussions and direction of the project.
This is a process, a cycle, that never ends. In
the end, there are still various objectives to
meet, and there are and will be challenges
along the way, but Sicredi’s ability to follow this
continuous journey is exceptional.”

A vision for the future

Visão de futuro
Valores
“Eu acredito que muitas pessoas se sentem atraídas
pelos valores do Sicredi, como é o meu caso. Eu
destacaria um aspecto bastante interessante, que me
motiva e deveria motivar qualquer profissional, que é
o fato de a empresa, o Sicredi, ter um objetivo, um fim
claro, que é o de apoiar o desenvolvimento econômico
dos sócios e, como consequência, das comunidades. Eu
gosto de perceber que, de alguma maneira, uma atuação
nossa, minha e da minha equipe, tem efeitos diretos,
perceptíveis, mensuráveis, na vida dos associados e nas
respectivas regiões onde estes estão. Como executivo do
Sicredi, consigo atuar nas áreas para as quais eu havia
me preparado, no mercado financeiro onde eu tinha
uma especialidade, e enxergando os valores que me
atraíram sendo materializados. Esta é uma diferença
importante do Sicredi.”

Values
“I believe that many people are attracted
to Sicredi’s values, as in my case. I would
like to point out one very interesting aspect
that motivates me, and should motivate
any professional, which is the fact that the
company, Sicredi, has an objective, a clear goal,
which is to support the economic development
of its members and, as a result, the community.
I like to feel that, somehow, our actions, mine
and that of my team, have direct, perceptible,
measurable effects on the lives of the members
and the regions where they live. As a Sicredi
executive, I am able to serve in the areas
where I am proficient, in the financial market
where I have expertise, and see the values
that attracted me being realized. This is an
important difference Sicredi offers.”

FLODOALDO DE ALENCAR
Participou da criação da Sicredi Federal MS,
uma das primeiras cooperativas urbanas que
integraram o Sistema.

Participated in the founding of Sicredi Federal
MS, one of the first urban credit unions to join
Sicredi.

“É muito mais fácil ser banco do que ser cooperativa.
Para ser banco, basta ter técnicos de boa qualidade,
que você vai embora. Agora, para fazer a diferença
no Sistema Financeiro, você precisa ter por trás um
sistema educacional, que deixe claro que a cooperativa é
diferente dos bancos.”

“It’s much easier to be a bank than a credit
union. To be a bank, you just need good
experts and you don’t have to do anything
else. Now, to make a difference in the financial
system, you need to have an educational
system behind you to make it clear that the
credit union is different from a bank.”

GERMANO ZANDONÁ
Foi o primeiro prefeito de Água Boa, no Mato
Grosso, e fundador da Sicredi Araguaia MT.
“Quando eu cheguei ao Mato Grosso, eu havia vendido
tudo em Santa Catarina, para não voltar mais. Era
difícil, mas nós tínhamos que implantar as cooperativas
de crédito no Mato Grosso. E nós sabíamos que ia dar
certo, porque nós copiamos muitas coisas dos pioneiros,
embasados na história do cooperativismo. Pode saber,
se você está junto, se você está unido, em qualquer
comunidade, pequena ou grande, o negócio tem sucesso.”

He was the first mayor of Água Boa, in Mato
Grosso, and founder of Sicredi Araguaia MT.
“Before I arrived in Mato Grosso, I sold everything
in Santa Catarina so I wouldn’t have to return. It
was hard, but we needed to establish credit unions
in Mato Grosso. And we knew it would work out
because we copied a lot from the pioneers, based
on the history of cooperativism. You know that
if you are together, if you are united, you’ll be
successful in business.”
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IGNÁCIO ALOYSIO DONEL
Liderou a criação da Sicredi Cataratas do Iguaçu
PR e foi o primeiro presidente da Cocecrer-PR,
atual Central Sicredi PR.
“A trajetória do Sicredi me traz lembrança de tropeços,
sucessos, insucessos, alegrias. Nós tivemos mais
percalços, mas nós tivemos muitas vitórias. Não sei
quantas vezes eu vou tropeçar, mas eu tenho a certeza
de que, cada vez, eu levantarei e terei mais força para
caminhar, mesmo tropeçando.”

Led the formation of Sicredi Cataratas do Iguaçu
PR and was the first president of Cocecrer-PR
(now Sicredi PR Regional Center.)

“Sicredi’s journey reminds me of stumbles,
successes, failures, joys. We had more pitfalls,
but we had many victories. I don’t know how
many times I’m going to stumble, but I’m sure
that each time, I will get up and have more
strength to go on, even while stumbling. “

IVO ARNO SCHRAMELL
Associado desde 1953 da Caixa Rural de
Panambi, atual Sicredi Panambi RS.
“Eu sou um visionário e sempre agi dessa forma na
cooperativa. Até na família, eu sempre estou com a
minha vida programada dois anos à frente. No Sicredi,
eu usei essa característica para crescer, enquanto
associado e conselheiro da cooperativa. O Sicredi é hoje o
que eu esperava.”

Since 1953, member of the Rural Bank of
Panambi (now Sicredi Panambi RS).

“I am a visionary, and I have always acted that
way at the credit union. Even with family, I
always have my life planned out two years in
advance. At Sicredi, I used this quality to grow
as a member and advisor to the credit union.
Today, Sicredi is just what I hoped for.”

IVO RENATO GOLTZ
Participou da criação da Cocecrer-RS, como
associado da Caixa Rural de Agudo, atual Sicredi
Centro Serra RS.
“Se não tivéssemos criado a Central, se não tivéssemos
nos organizado em Sistema, nós não teríamos condições
de prosseguir. O que mais auxiliou no desenvolvimento
das cooperativas foram os novos produtos que o Sicredi
desenvolveu. Sem isso, nós perderíamos, de muito longe,
para as outras instituições financeiras.”
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Participated in the founding of Cocecrer-RS as
a member of the Rural Bank of Agudo (now
Sicredi Centro Sena RS).

“If we hadn’t created the Regional Center, if
we hadn’t gotten organized into a System, we
wouldn’t have been able to go on. What really
helped the credit unions to grow were the new
products that Sicredi developed. Without that,
we would have gotten very lost, from far away,
going to other financial institutions.”

A vision for the future

Visão de futuro
JOÃO CARLOS SPENTHOF
Presidente da Central Sicredi MT e conselheiro de
administração da SicrediPar. Atuou na expansão
do cooperativismo de crédito para a região
Centro-Oeste.

President, Sicredi MT Regional Center, and
member, SicrediPar Board of Directors. Was
involved in the expansion of credit unions in the
Central Western region.

“Nós tínhamos cooperativas agropecuárias com enormes
dificuldades, que eram o modelo de cooperativismo
que nós tínhamos a mostrar no Mato Grosso. Nós não
usávamos a expressão cooperativa de crédito, porque
era um nome bastante desgastado. Procuramos usar um
slogan do tipo: o banco do produtor rural. Alguns dos
fatos mais positivos que nós vivemos foram a adesão
ao Banco Cooperativo Sicredi e a integração às outras
Centrais. Nós passamos a ser uma grande família
Sicredi, evoluímos profissionalmente e com produtos e
serviços. Realmente, formamos um Sistema único.”

“We had farm cooperatives with huge
problems, which was the cooperative model
that we had in Mato Grosso. We didn’t use the
expression “cooperative credit” because that
term had become quite worn out. We tried to
use a name like ‘The Rural Farmer’s Bank’. One
of the most positive things we experienced
was becoming part of the Sicredi Cooperative
Bank and integrating with the other Regional
Centers. We became a big Sicredi family,
developing professionally and with new
products and services. We truly formed a
unified system.”

JOÃO PAULO KOSLOVSKI
Presidente da Organização das Cooperativas
do Estado do Paraná (Ocepar). Atuou na
estruturação do cooperativismo de crédito no
Paraná.
“Nós sempre pregamos, em relação à atuação das
cooperativas agropecuárias e de crédito, que não
pode haver paternalismo. Tem que ser um negócio,
e o negócio tem que ser bom para os dois lados.
O cooperativismo de crédito, hoje, com o nível de
profissionalização que atingiu, sabe distinguir a quem
deve ou não deve financiar.”

President, Organization of Cooperatives of
the State of Paraná (Ocepar). Was involved in
structuring credit unions in Paraná.

“With regard to farm and credit cooperatives,
we always preached that actions shouldn’t be
based on paternalism. It has to be a business,
and the business has to be good for both
sides. Today, credit unions, with the level of
professionalism they have attained, are able
to tell who they should and should not be
financing.”
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JOHANNES BERTHOLD (PADRE JOÃO)
in memoriam
Imigrante alemão, foi um dos principais líderes
na criação das primeiras cooperativas de
crédito do Mato Grosso nos anos 80, e primeiro
presidente da Cocecrer-MT, atual Central
Sicredi MT.

A German immigrant, he was one of the
principal leaders in establishing the first credit
unions in Mato Grosso in the 1980’s, and the
first president of Cocecrer-MT (now Sicredi MT
Regional Center).

“Eu vim da Alemanha, um país onde o cooperativismo
é muito forte. A cooperativa de crédito de Juscimeira,
fundada em 1989, foi a primeira do município e uma
das pioneiras do Mato Grosso. A partir de então, fui
chamado para implantar cooperativas de crédito em
outras regiões do Estado. Uma cooperativa deve ter e
mostrar efeitos, trazer progresso para o lugar. Quando
tínhamos 26 cooperativas constituídas, nós fundamos a
Cocecrer-MT. Eu sempre falo que nós temos que mostrar
que somos diferentes dos bancos. O cooperado deve
sempre estar no centro de tudo.”

“I came from Germany, a country where
cooperativism is very strong. The credit union
of Juscimeira, founded in 1989, was the first
one in the town and one of the pioneering
ones in Mato Grosso. From that time on, I was
called on to set up credit unions in other parts
of the state. A credit union should have and
show an impact, bring progress to the area.
When we had 26 credit unions, we formed
Cocecrer-MT. I always say that we have to
show that we are different from banks. The
credit union members should always be the
focus of everything.”

JOSÉ ARNILDO SCHARDONG
Como associado da Caixa Rural União Popular
de Crissiumal, atual Sicredi Noroeste RS,
participou do movimento de retomada do
cooperativismo de crédito.
“Nos primeiros anos da Caixa Rural, era grande a
dificuldade para acreditar e trazer o povo para se
associar. Nós fizemos reuniões, foram eleitos líderes em
todas as localidades, para divulgar o cooperativismo. No
início, poucas pessoas compareciam, mas fomos trazendo
o povo para as reuniões. Com a criação da Cocecrer-RS
e com o trabalho sério que passou a ser realizado, as
pessoas acreditaram no cooperativismo e na união. Para
quem começou e viu como era, 50 anos atrás, ver uma
assembleia, como há poucos dias eu presenciei, com mais
de 1,5 mil pessoas, é gratificante. Isto gratifica o trabalho
dos dirigentes e das pessoas que estiveram na ponta
sempre. O cooperativismo está aí por causa das pessoas
que acreditaram. Sem as pessoas, sem o associado, o
cooperativismo não era nada.”
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Participated in the movement to revive
financial cooperativism as a member of the
People’s United Rural Bank of Crissiumal
(today, Sicredi Noroeste RS).
“In the early years of the Rural Bank, it was
really hard to get people to believe in and join
the bank. We held meetings and elected leaders
at every location to spread cooperativism. At
the beginning, few people showed up, but we
went about bringing people in to the meetings.
With the creation of Cocecrer-RS and our hard
work, people came to believe in cooperativism
and in joining together. As someone who
began and saw how it was 50 years ago, to
experience an assembly, like the one I attended
a few days ago, with over 1,500 people, is very
gratifying. It’s like a reward for the hard work
of the leaders and the people that were always
on top of things. Cooperativism is here because
of those who believed in it. Without people,
without members, cooperativism would be
nothing.”

A vision for the future

Visão de futuro
JOSÉ HENRIQUE SCABELLO
Foi um dos fundadores da Sicredi Araraquara SP.

A founder of Sicredi Araraquara SP.

“A cooperativa de crédito de Araraquara se iniciou a
partir da Unimed. Pela capacidade dos administradores,
houve uma abertura para os outros segmentos. Isto fez
com que a cooperativa, a partir da adesão ao Sicredi,
crescesse bastante.”

“The credit union of Araraquara was started
from Unimed. Its capable administrators forged
an opening into other sectors. This enabled the
credit union, from the time it joined Sicredi, to
grow significantly.”

JURACI MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito de Rio Verde. Estimula parcerias do
município de Rio Verde com a Sicredi Verde GO.
“Nossa cooperativa foi fundada em Quirinópolis. Nós
formamos um grupo de produtores e profissionais
liberais para alavancar a cooperativa, levando a ela
a nossa credibilidade. O mais importante, a nossa
bandeira, é que todo o dinheiro empregado retorna para
a economia da cidade, e isso se multiplica.”

Mayor of Rio Verde. Encouraged partnerships
between the town of Rio Verde and Sicredi
Verde GO.

“Our credit union was founded in Quirinópolis.
We formed a group of farmers and liberal
professionals to leverage the credit union,
lending it our credibility. The most important
thing, our flagship feature, is that all the
money is returned to the local economy, and
this has a multiplier effect.”

LEOPOLDO NOWICK
Associado desde 1958 da Caixa Rural União
Popular de Guarani das Missões, atual Sicredi
Missões RS.

Since 1958, a member of the People’s United
Rural Bank of Guarani das Missões (now Sicredi
Missões RS).

“O Sicredi é meu, a cooperativa é minha. Se der prejuízo,
eu vou ter que arcar. Se der resultado, eu tenho o livrearbítrio de ir nas assembleias para decidir o que fazer
com as sobras. Você está trabalhando com uma coisa que
é sua. O Sicredi é nosso.”

“ Sicredi is mine; the credit union is mine. If it
is harmed, I will have to bear it. If it has good
results, I have the freedom to decide at the
assemblies what to do with the excess. You are
dealing with something that is yours. Sicredi is
ours.”
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LOTÁRIO BECKERT
Participou da mobilização para fundar as nove
primeiras cooperativas de crédito do Mato Grosso
do Sul, na década de 80.

Participated in the movement that established
the first nine credit unions in Mato Grosso do
Sul in the 80’s.

“O cooperativismo era uma coisa meio abstrata no Mato
Grosso do Sul. Com muito jeito, nós conseguimos líderes
que se prontificaram a trabalhar conosco, sem querer
nada em troca. Hoje, nós temos cooperativas muito fortes,
movimentando muito dinheiro. O Sicredi faz parte da
minha vida, eu não consigo me ver sem algum vínculo
com o Sistema.”

“Cooperativism was something sort of abstract
in Mato Grosso do Sul. With a lot of effort,
we got leaders who were ready and willing to
work with us, without asking for anything in
return. Today we have very strong credit unions
that deal with a lot of money. Sicredi is part of
my life; I can’t imagine not being part of the
System.”

MANFRED ALFONSO DASENBROCK
Presidente da Central Sicredi PR e presidente
do Conselho de Administração da SicrediPar.
Participou do processo de reestruturação
societária do Sicredi, que resultou na criação da
Sicredi Participações.
“O Sicredi foi feito com um espírito corajoso das
lideranças, que souberam articular este crescimento,
conquistado principalmente junto ao Banco Central, o
órgão regulador e fiscalizador, que permitiu a criação
desses modelos de cooperativas de livre admissão,
cooperativas de empresários e empreendedores,
cooperativas rurais, cooperativas segmentadas. Dizer
que nós sonhávamos em ser a quinta rede, isso é difícil
a gente afirmar. O importante é sempre nós, como
dirigentes, enquanto estivermos tomando as decisões,
pensarmos no associado sendo servido lá na unidade.
Isto faz com que nós estejamos com a consciência
tranquila, de que estamos cumprindo a nossa missão,
que é a de agregar renda ao associado. Claro que
nós precisamos ter resultados, precisamos continuar
crescendo. Mas é importante, acima de tudo, o associado
estar satisfeito, indicar outras pessoas, recomendar para
seus filhos, seus familiares, que usem o Sicredi. Através
desse movimento, a nossa rede vai continuar crescendo.”
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President, Sicredi Regional Center – PR, and
Chairman, SicrediPar Board of Directors.
Participated in the corporate restructuring of
Sicredi, which created Sicredi Participações.

“ Sicredi was formed by leaders with a
courageous spirit, who knew how to make
this growth happen, principally by winning
over the Central Bank - the regulatory and
oversight body that allowed the creation of
open admission credit unions, cooperatives
for businessmen and entrepreneurs, rural
cooperatives, cooperatives for specific sectors.
To say that we dreamed of being the fifth
network is difficult for people to admit. What
is important is that we leaders, when making
decisions, always think of the members being
served there at the credit union. With this we
can rest our conscience that we are fulfilling
our mission, which is to maximize the member’s
income. Of course, we need results; we need to
continue growing. But above all, it is important
for members to be satisfied, to refer new
members, and recommend us to their children
and relatives. This movement will keep our
system continuing to grow.”

A vision for the future

Visão de futuro
MARINO JOSÉ FRANZ
Ex-prefeito de Lucas do Rio Verde (MT).
Participou da fundação da cooperativa Sicredi
Ouro Verde MT.

Former mayor of Lucas do Rio Verde – MT.
Participated in the founding of the Sicredi Ouro
Verde MT credit union.

“Em Lucas do Rio Verde, as pessoas tiveram que se
organizar em pequenos grupos, entidades cooperativistas,
para poder superar as primeiras dificuldades. O Sicredi
tem reinjetado na economia de Lucas do Rio Verde
grande parte do capital que é arrecadado aqui. Isto nos
permitiu conquistar o crescimento.”

“In Lucas do Rio Verde, people had to band
together in small groups, cooperative entities,
to deal with the early difficulties. Sicredi has
reinvested a great part of the capital that is
collected here into the economy of Lucas do
Rio Verde. This has enabled us to grow.”

NELSON COSTA
Atuou no movimento de reestruturação do
cooperativismo de crédito paranaense como
integrante da Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná (Ocepar).
“As cooperativas têm aumentado sua base de associados
e se tornaram extremamente importantes para o
desenvolvimento econômico do Paraná, não só na área
rural, mas também na área urbana. Em muitas regiões,
nós não temos bancos públicos ou privados, mas o
Sicredi está lá. Isto, para as comunidades pequenas, é
extremamente importante.”

Participated in the restructuring of Paraná’s
credit unions as a member of the Organization
of Cooperatives of the State of Paraná (Ocepar).

“The credit unions have increased their
membership base and become extremely
important to the economic development of
Paraná – not just in rural areas, but also in the
cities. In many regions, there aren’t any public
or private banks, but Sicredi is there. For small
communities, this is extremely important.”

ORLANDO BORGES MÜLLER
Presidente da Central Sicredi Sul e conselheiro
de administração da SicrediPar. Participou do
movimento de retomada do cooperativismo de
crédito e da organização das cooperativas de
crédito em Centrais.
“Nós, que tivemos oportunidade de acompanhar
a retomada do início dos anos 80 para cá, vemos,
com satisfação, todo o avanço positivo que se teve.
Primeiro, em termos de resistência, em função de o
modelo cooperativo ter se desgastado por problemas do
passado. A gente recuperou esta imagem. Hoje, temos

President, Sicredi South Regional Center,
and member, SicrediPar Board of Directors.
Participated in the movement to revive financial
cooperativism and organize credit unions into
Regional Centers.

“Those of us who had the opportunity to be
part of the cooperative revival from the early
80’s until now, are happy with all the positive
advancements that have occurred. First, in
terms of resistance, from the cooperative
model having been worn out from problems
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uma legislação das mais avançadas do mundo em
termos de desenvolvimento do cooperativismo. Tivemos
a criação do nosso Banco, a independência, a livre
admissão de associados, que é um processo que abre,
realmente, a cooperativa para ser a instituição financeira
da comunidade, e não de parte da comunidade. As
perspectivas futuras só dependem do nosso trabalho.
Existem desafios, como qualquer empresa, em um
mercado altamente competitivo, tem. Tudo o que estamos
fazendo hoje, sabemos que, amanhã, temos que fazer
melhor. Nós temos um conjunto de oportunidades, que
vão depender da nossa profissionalização, da nossa
competência. Está tudo em nossas mãos. A velocidade
com que o Sicredi vai se desenvolver, daqui para frente,
vai depender exatamente das atitudes das pessoas.”

in the past. We regained our image. Today, we
have among the most advanced laws in the
world in terms of cooperative development.
We have our own Bank, autonomy, and open
admission for members, which really allows the
cooperative to be a financial institution for the
whole community, and not just for part of the
community. Our future prospects depend solely
on our work. There are challenges, as there are
for any business in an extremely competitive
market. We know that everything we are doing
today, we have to do even better tomorrow.
We have a host of opportunities, which are
going to depend on our professionalism, our
competency. It’s all in our own hands. How
fast Sicredi continues to develop, from today
forward, will depend precisely on the attitude
of the people involved.”

PAULO ALENCAR DA SILVA
Vice-presidente da Central Sicredi SP,
conselheiro de administração da SicrediPar
e presidente da Sicredi Jundiaí Sudeste SP.
Participou do processo de integração do Estado de
São Paulo ao Sicredi.
“Em São Paulo, ainda estamos em um processo de
transformação. Enquanto nossas cooperativas de
crédito têm pouco mais de dez anos, e a maioria, muito
menos do que isso, nós estamos dentro de um Sistema
em que existem cooperativas com mais de cem anos.
O desenvolvimento do Sicredi em centros urbanos vai
tornar essas pequenas cidades competitivas de início,
dentro de um novo mercado, de um novo crescimento
econômico que está por vir.”
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Vice President, Sicredi SP Regional Center;
member, SicrediPar Board of Directors;
and President, Sicredi Jundiaí Sudeste SP.
Participated in integrating the State of São
Paulo into Sicredi.

“In São Paulo, we are still going through the
process of change. Our credit unions are a
little over ten years old, and the majority much
less than that, but we are part of a System
that has 100-year old credit unions. Sicredi’s
advancement in urban areas is going to make
those small cities competitive from the start,
in a new market, from new economic growth
that is coming soon.”

A vision for the future

Visão de futuro
SENO LUNKES
Atuou na integração das cooperativas de crédito
do Paraná ao Sicredi.

Participated in integrating Paraná’s credit unions
into Sicredi.

“O Sicredi foi um grande desafio, que foi vencido por
etapas. Hoje, o sistema está consolidado. Eu faço parte da
Sicredi Cataratas do lguaçu PR, que ajudei a fundar. O
Sicredi tem um nome muito bom e muito forte na praça,
todos estão convencidos de que, ao se associar, se tem
uma participação com segurança.”

“ Sicredi was a huge challenge that became
successful over time. Today, the system is
consolidated. I am a member of Sicredi
Cataratas do lguaçu PR, which I helped found.
Sicredi has a solid reputation that is very strong
in the financial market. Everyone knows that
joining provides security.”

SÉRGIO ANTONELLO RUBIN
Um dos fundadores da Sicredi Celeiro MT,
vivenciou a importância do cooperativismo
na abertura das novas fronteiras agrícolas do
Mato Grosso.
“A cooperativa, sendo administrada pelos próprios
produtores, acaba sendo um espelho desses produtores.
Onde você tem uma comunidade em que as pessoas
conseguem progredir, conseguem ir bem na sua
atividade, com certeza, a cooperativa também vai bem.”

A founder of Sicredi Celeiro MT, he
witnessed the importance of cooperativism
with the opening of new agricultural
frontiers in Mato Grosso.

“A cooperative, administered by the farmers
themselves, winds up being a mirror of these
farmers. Where you have a community in
which people are able to get ahead, where
they are able to do well in their activities, the
cooperative surely will also do well.”

THEODORUS BREG
Participou da criação da Cooperativa de Crédito
Mútuo de Holambra, atual Sicredi Holambra SP.
“Em 2003, o conselho da Cooperativa de Crédito Mútuo,
junto com o conselho da cooperativa Holambra, decidiu
aderir ao Sicredi. Mas não é assim: o Sicredi começa e
já sai ganhando a conta de todo mundo. Pelo contrário,
exigiu muito trabalho. Em 2009, os bancos comerciais
sumiram da praça, mas o Sicredi continuou financiando
os produtores. Isto é o que se chama parceria.”

Participated in the founding of the Mutual Credit
Union of Holambra, known today as Sicredi
Holambra - SP.

“In 2003, the Board of the Mutual Credit
Union, together with the Board of the
Holambra Credit Union, decided to join Sicredi.
But it wasn’t like Sicredi enters and already has
everyone’s accounts. To the contrary, it required
a lot of hard work. In 2009, the commercial
banks disappeared from the market, but Sicredi
continued financing the farmers. That is what
you call true partnership.”
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VIRGÍLIO FREDERICO PERIUS
Defendeu os interesses das cooperativas
de crédito na Assembleia Nacional
Constituinte de 1988.
“À medida que o povo brasileiro entendeu que pode
administrar seu próprio recurso, que seu dinheiro pode
ficar na comunidade, que ele pode ser gestor, que ele pode
ser controlador, que ele pode ir à assembleia e ver as
contas, que ele é dono do processo, o cooperativismo de
crédito cresceu. O sistema cooperativista de crédito nos
valoriza, diz que somos donos. Não precisamos tirar o
chapéu para entrar na casa.”
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Advocated credit union interests at the National
Constituent Assembly of 1988.

“As the Brazilian people came to understand
that they can manage their own funds, that
their money can stay in the community, that
they can attend the assemblies and see the
accounts, that they are owners of the business,
cooperative credit grew. The cooperative
system means we matter; it says that we are
the owners. We don’t have to take off our hats
to enter our own homes.”

A vision for the future

Visão de futuro
Notas

1. Segmento responsável pela concessão de crédito para tomadores que não oferecem
garantias de renda, de emprego ou de ativos (crédito de baixa qualidade). Portanto, não
apresentam requisitos para usufruir de taxas de juros mais baixas, em função de o risco ser
maior.
2. Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
3. Termos utilizados no sistema financeiro para definir o ponto estratégico de atuação de
uma empresa.
4. VENTURA, Elvira Cruvinel, et al. Governança cooperativa: diretrizes e mecanismos
para fortalecimento em cooperativas de crédito. Brasília: Banco Central do Brasil, 2009.
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Época de transformações

O

começo da segunda década do século 21 representou
um marco na trajetória do Sicredi. Entre 2010 e 2012,
a instituição financeira cooperativa viveu experiências que serão determinantes para os próximos anos,
incrementando processos inovadores de governança e

ações que fortalecem sua inserção no mercado financeiro e sua condição de instrumento de organização econômica da sociedade. Essas
transformações merecem registro histórico, uma vez que serão fontes para estudos e reflexões das próximas gerações.
As transformações registradas entre 2010 e 2012 configuram uma etapa de fortalecimento e consolidação do Sicredi. Ao longo
do período, as cooperativas de segundo grau – as Centrais – e as
estruturas de terceiro grau – o Banco Cooperativo, a Confederação,
a Fundação e as empresas de suporte às operações, como administradoras de cartões, consórcio, corretora de seguros, além dos fundos
garantidores – passaram a exercer um papel de instrumentalização

A time of change

T

he beginning of the second
decade of the 21st century
was an important time in
Sicredi’s journey. From 2010 to 2012,
this financial cooperative organization
experienced certain changes that will
impact the organization for years
to come. These changes included
adopting innovative methods of
corporate governance, and taking
steps to improve its market position
and ability to serve the financial needs
of its members. It is important that
these changes be documented as they
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will be studied and analyzed by future
generations.
The changes that occurred between
2010 and 2012 helped to strengthen
and consolidate Sicredi as an
institution. Throughout that period,
the second-tier cooperative entities –
the Regional Centers – and the thirdtier entities – the Cooperative Bank,
the Confederation, the Foundation
and the companies that support
operations, including the credit card,
consortium, insurance brokerage
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do que é efetivamente a razão de existir da instituição: as sociedades cooperativas, como instrumento de organização econômica das
comunidades onde atuam.
Contudo, para que essas mudanças se viabilizassem, foi necessário estabelecer um amplo alinhamento do processo de governança adotado pelo Sicredi às boas práticas do mercado. Essa reestruturação transcorreu no contexto de um novo marco regulatório do
sistema cooperativo de crédito no Brasil, caracterizado pelo advento
da Lei Complementar 130/09 e da Resolução 3.859/10, do Conselho
Monetário Nacional.
Neste cenário, foi implantado também um movimento de
incorporações estratégicas, que propiciou às cooperativas uma redução da carga administrativa, conjugada com a ampliação de suas
áreas de atuação e de seus patrimônios. Um exemplo dessa união
de esforços foi a fusão bem-sucedida das Centrais de São Paulo e
Paraná.

and guaranteed funds administrators
– came to perform a role that is
effectively the reason for Sicredi’s
existence: a cooperative enterprise
as an instrument of economic
organization for its members.
However, in order for these changes
to be viable, it was necessary to
restructure Sicredi’s system of
governance to align with good
market practices. This restructuring
took place in the context of a
new regulatory regime for the
cooperative credit system in Brazil,

manifested in the adoption of
Supplementary Law 130/09 and
the National Monetary Council’s
Resolution no. 3.859/10.
Against this backdrop, a movement
to form strategic alliances was
implemented, which eased
administrative burdens on the credit
unions and expanded their areas of
activity and their available resources.
One example of this joining of forces
was the highly successful merger of
the Regional Centers of São Paulo
and Paraná.
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Outro aspecto relevante foi a consolidação de parcerias internacionais, por meio de participações acionárias minoritárias no Banco
Cooperativo Sicredi, estabelecidas com o Rabo Development B.V. do
Grupo Rabobank, da Holanda, e com a International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial para financiamentos ao setor
privado. Estas parcerias permitiram que as cooperativas do Sicredi tivessem acesso a importantes fontes de financiamento em nível global.
Todas essas iniciativas expandiram os negócios das cooperativas, fazendo com que o Sicredi registrasse, no período, crescimento
superior a 25% ao ano, o que demonstra a pujança de uma organização cujo diferencial competitivo é o tipo societário que oferece – uma
sociedade de propriedade coletiva, a serviço do desenvolvimento econômico dos associados e de suas comunidades, com práticas sustentáveis de governança corporativa.

Um novo marco regulatório
Em 2010, a economia mundial deu início ao processo de recuperação após a crise financeira que atingiu, especialmente, os países
desenvolvidos no segundo semestre do ano anterior. O resultado foi

Another important development was
the establishment of international
partnerships with Rabo Development
B.V. of the Rabobank Group of the
Netherlands, and the International
Finance Corporation (IFCO), the
World Bank’s private sector financing
arm, both of which acquired
minority shareholder interests in
Sicredi Cooperative Bank. These
partnerships gave Sicredi’s credit
unions access to important sources
of international financing.
All of these initiatives brought
more business to the credit unions,
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resulting in Sicredi’s rate of growth
during this period of greater than
25% per year. This demonstrates
the strength of an organization
whose competitive advantage is
derived from the very nature of
the organization itself – one that
is collectively owned and serves to
advance the economic development
of its members and their
communities, with a sustainable
policy of corporate governance.

A new regulatory regime
In 2010, the global economy began
the process of recovery after the
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impulsionado pelo desempenho dos países emergentes, uma vez que
as nações desenvolvidas encontraram dificuldades, principalmente
aquelas que ainda não haviam enfrentado suas fragilidades fiscais.
No Brasil, a continuidade da política de geração de empregos e renda aliada à expansão do crédito preservou a demanda doméstica e
ditou o ritmo da economia.
O período também foi marcado por importantes quebras de
paradigmas no cooperativismo de crédito brasileiro e, em particular
para o Sicredi. Dentre elas, destaca-se a consolidação da Lei Complementar 130, que havia sido promulgada em 17 de abril de 2009,
mas cujos efeitos e impactos foram percebidos de forma mais efetiva
ao longo dos anos seguintes. Essa legislação representou, sem dúvida, um marco na medida em que regulou a atuação do cooperativismo de crédito no Sistema Financeiro Nacional.
Desde 1971, o cooperativismo de crédito como um todo é
regido no Brasil pela Lei 5.764, que instituiu o regime jurídico
das sociedades cooperativas. Um novo padrão regulatório foi implantado pela Constituição de 1988, através do artigo 192, que
incorporou as cooperativas de crédito ao Sistema Financeiro Na-

financial crisis that had affected
developed countries especially hard
during the second quarter of 2009.
The recovery was propelled by
the performance of the emerging
nations due to the many difficulties
faced by developed countries,
especially those with fiscal problems.
In Brazil, the continued policy of
job creation and income growth,
combined with the expansion of
credit, kept up consumer demand
and dictated the pace of the
economy.
This period was characterized by
important changes in Brazil’s credit

union model, and particularly in
changes to Sicredi. Among these
changes, one that stands out is
the adoption of Supplementary
Law 130. Although the law took
effect on April 17, 2009, its real
impact was felt over the next few
years. This law was, without doubt,
landmark legislation because it
regulates credit union activity within
the National Financial System.
Since 1971, all cooperative
credit throughout Brazil had
been governed by Law 5.764,
which established the legal
order for cooperative entities.
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cional (SFN). Após a promulgação da Carta Constitucional, esta
participação direta das entidades no SFN ficou para ser regulada
através de lei complementar.
Neste cenário, despontou a Lei Complementar 130/2009, a
qual dispôs sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. A regulamentação básica das cooperativas de crédito, que antes era tratada no âmbito de uma autarquia (no caso, o Banco Central), passa
a ter como base uma lei complementar. “A Lei 130/09 transformouse na principal base de ordenamento jurídico das cooperativas de
crédito. A partir de então, as entidades passaram a integrar, de fato
e de direito, o Sistema Financeiro Nacional”, afirma o presidente
executivo do Sicredi, Ademar Schardong.
Âncora jurídica para o funcionamento do cooperativismo de
crédito, a Lei 130/09 determinou também a necessidade de alinhamento da gestão das cooperativas às boas práticas de governança já
consagradas pela sociedade brasileira. Esse processo tornou-se possível através da Resolução 3.859 do Banco Central, de 27 de maio de

A new regulatory system was
implemented by Article 192 of
the 1988 Constitution, which
incorporated credit unions into the
National Financial System (NFS).
After adoption of the Constitution,
legislation was needed to regulate
the participation of cooperative
entities in the NFS.
This eventually gave rise to
Supplementary Law 130/2009, which
provides for the National System of
Cooperative Credit. Therefore, the
regulation of credit unions, previously
under the ambit of an agency (in
this case, the Central Bank), was
now grounded in a Supplementary
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Law. “Law 130/09 became the
principal basis in the legal system
for credit unions. From that time on,
the entities became, as a matter of
fact and of law, part of the National
Financial System,” states Sicredi’s
CEO, Ademar Schardong.
As the legal basis for the operation
of credit unions, Law 130/09
also established that credit
unions needed to be managed in
accordance with good governance
practices already considered
standard practice in Brazilian society.
This process was brought about by
the Central Bank’s Resolution 3.859
of May 7, 2010 – based on Law
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2010, que – amparada pela Lei 130/09 – induziu o cooperativismo de
crédito à profissionalização e à responsabilização da gestão de suas
entidades, com a separação entre Diretoria Executiva e Conselho de
Administração.
Os dois fatos históricos conjugados – os adventos da Lei
130/09 e da Resolução 3.859/10 – transformaram o Brasil em um
dos países com ordenamento jurídico mais favorável ao desenvolvimento do cooperativismo de crédito no cenário global. Com certeza, a conquista é resultado do trabalho persistente e meticuloso
realizado por milhares de lideranças do cooperativismo brasileiro, desde a época da Assembleia Nacional Constituinte que deu
origem à Constituição de 1988 até a aprovação da Lei 130 (a qual
exige apoio de no mínimo três quintos dos membros do Congresso), em 2009.
O Sicredi incorporou de imediato a nova realidade que se
instaurou no cooperativismo de crédito. Com isso, as atividades
dos empreendimentos que integram o Sicredi continuaram a car-

130/09 – which encouraged entities
to manage cooperative credit
professionally and responsibly by
separating the Executive Board from
the Board of Directors.
These two historical events – Law
130/09 and Resolution 3.859/10 –
transformed Brazil into a country
with one of the world’s most
favorable legal systems for the
development of cooperative credit.
Certainly this success is attributable
to the continuous and diligent hard
work of thousands of leaders of
cooperativism in Brazil, from the
time of the National Constituent
Assembly, from which the 1988

Constitution emerged, through the
passage of the Supplementary Law
in 2009 (which required a threefifths vote in Congress to pass).
Sicredi immediately began adopting
the changes that were instituted
with respect to cooperative credit.
Thus, while the Boards of Directors
of both the credit unions and
the Regional Centers remained
in charge of the regular activities
of Sicredi’s entities, the Executive
Boards took over strategic planning
for the credit unions and thirdtier entities. This restructuring of
the System went on from 2010
to 2012, as noted by Manfred

247

Edison Vara

A profissionalização
no Sicredi avançou
com a nova

go dos Conselhos de Administração, tanto nas cooperativas quanto

legislação sobre

nas Centrais. Por outro lado, as Diretorias Executivas assumiram

cooperativismo de
crédito

a responsabilidade do direcionamento das decisões estratégicas das
cooperativas e empresas de terceiro grau. Este processo de reestruturação do Sistema foi consolidado ao longo do período de 2010 a
2012, como salienta Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da

Alfonso Dasenbrock, President
of SicrediPar and Sicredi PR/SP
Regional Center: “During this phase
of development, we encountered
numerous challenges that brought
about the professionalization of the
Administrative Center and the first
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and second-tier entities. In addition
to regulatory changes, the credit
unions were better able to benefit
from the resources of Sescoop (the
National Service for Cooperative
Apprenticeship) and Fates (the
Fund for Technical, Educational and
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SicrediPar e da Central Sicredi PR/SP: “Nessa etapa de evolução,
enfrentamos inúmeros desafios que propiciaram a profissionalização tanto do Centro Administrativo quanto das entidades de primeiro e segundo graus. Além da evolução normativa, as cooperativas
aproveitaram melhor os recursos do Sescoop (Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo) e do Fates (Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social). A qualificação profissional também
fortalece a nossa atuação no mercado, onde atuam robustas instituições financeiras”.
Cabe destacar ainda que a adoção de práticas de mitigação
de riscos – sejam riscos operacionais, de crédito, liquidez, imagem ou
mercado – também colaborou para alinhar o processo de governança do Sistema aos procedimentos adotados por empresas com ações
negociadas em Bolsas de Valores. Em outras palavras, “o posicionamento empresarial do Sicredi alinhou-se às exigências da sociedade
contemporânea no que se refere à transparência e à sustentabilidade das organizações”, como destaca Ademar Schardong, presidente
executivo do Sicredi.

Social Assistance). Professionalism
also strengthens our market
performance, where we are up
against solid financial institutions.”
It is worth noting that the adoption
of risk mitigation practices, whether
for risks involving operations,
credit, liquidity, image or the
market, also helped to bring the
System’s governance into alignment
with procedures used by publicly
traded companies. In other words,
“Sicredi’s business approach
was in alignment with today’s
requirements of transparency
and sustainability,” as pointed

out by the Sicredi’s CEO, Ademar
Schardong.
Along with promoting the adoption
of good governance practices by
credit unions, the new regulatory
regime changed a number of
regulations. These included
expanding the markets in which
credit unions were permitted
to operate. This change was
accomplished by allowing credit
unions to operate in non-adjacent
areas as long as authorized by the
Central Bank. Without a doubt, this
measure provided new opportunities
for credit unions because it made
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Além de privilegiar a adesão das cooperativas de crédito às
boas práticas de governança, o novo marco regulatório também refez
uma série de itens normativos, como a ampliação dos mercados nos
quais as entidades estão autorizadas a operar. Isso se deu através da
possibilidade de atuação das sociedades cooperativas em áreas não
contíguas, desde que permitidas pelo Banco Central. Sem dúvida,
a medida abriu novas possibilidades para os empreendimentos, à
medida que permitiu que atuassem em municípios distantes de suas
sedes e até em outros estados. Tudo passou a depender do plano de
negócios e da capacidade das entidades para viabilizar a expansão
de suas áreas.

O futuro planejado
Uma das consequências do novo modelo de governança adotado pelo Sicredi foi a consolidação do planejamento estratégico
como um processo de gestão, com metodologia específica, ferramentas e governança.

it possible for them to serve
municipalities located far from their
headquarters -- even those in other
states. This meant that everything
now depended on the credit union’s
business plan and its ability to
successfully expand its services.

Planning
for the future
One result of Sicredi’s new
governance model was to establish
the Strategic Plan as part of the
management process, with a specific
methodology, tools and corporate
governance.
Along with aligning management
with good governance practices,
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Sicredi implemented significant
changes in its organizational
structure. SicrediPar consolidated
its role as a holding company,
with the function of coordinating
the System’s strategic plans and
providing greater transparency
in the management structure of
the entities. Until the creation of
SicrediPar in 2008, representation
in the System had been the
responsibility of the Sicredi
Confederation. With this change,
the Confederation came to serve
as the center of the organization’s
infrastructure and the center for
sharing services and processes used
by all of Sicredi’s entities, including
individual credit unions, Regional
Centers, the Cooperative Bank, the
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Em paralelo ao alinhamento da gestão com as boas práticas
de governança, o Sicredi promoveu também relevantes transformações em sua estrutura organizacional. A SicrediPar consolidou sua
atuação sistêmica, como controladora do Banco Cooperativo Sicre-

A Confederação
Sicredi se tornou o
centro de serviços
compartilhados do
Sicredi

di, servindo de ambiente que coordena as decisões estratégicas do
Sistema, proporcionando ainda mais transparência à estrutura de
governança dos empreendimentos. Até a criação da SicrediPar, em
2008, a representação institucional do Sistema estava sob a respon-

Consortium Administrator, Credit
Card Issuer, Insurance Brokerage,
Foundation and Guaranteed Funds.
To support Sicredi’s growth and
the development of new areas of
business and new products and
services, the Sicredi Confederation
invested in making its processes

more specialized. “This gave
Sicredi the technological ability
necessary to enable its member and
affiliated credit unions to expand
their businesses in the coming
years,” notes Paulino Rodrigues,
Executive Director of IT and Sicredi
Confederation Operations.
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sabilidade da Confederação Sicredi. Com a alteração, a Confederação passou a atuar como um grande centro de infraestrutura e de
compartilhamento de serviços e de processamento para todas as organizações do Sicredi, incluindo cooperativas singulares, Cooperativas Centrais, Banco Cooperativo, Administradoras de Consórcio e
de Cartões, Corretora de Seguros, Fundação e Fundos Garantidores.
Para suportar o crescimento do Sicredi, o desenvolvimento
de novos negócios, de produtos e serviços, a Confederação Sicredi investiu na especialização do dos processos executados. “Desse modo,
foi possível atingir o patamar tecnológico necessário para expandir
os negócios para as cooperativas de crédito integrantes e/ou conveniadas já nos anos seguintes”, destaca Paulino Rodrigues, diretor
Novos serviços

executivo de TI e Operações da Confederação Sicredi.

determinaram
investimentos nos

Ita Kirsch

processos tecnológicos
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Surge uma
nova Oscip
Outro importante fato foi a
qualificação da Fundação Sicredi
como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público
(Oscip). A decisão foi publicada
no Diário Oficial da União em
junho de 2010, após aprovação do
Ministério da Justiça. A medida
facilitou a liberação de recursos e
a formalização de convênios com
instituições públicas e privadas,
entre outras ações. No caso de
empresa particular, as doações
para a Fundação implicam
incentivo fiscal de até 2% sobre
a receita bruta da companhia.
Além disso, em consequência
da qualificação da Fundação
Sicredi como Oscip, o Programa
A União Faz aVida foi inscrito
no Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de
diversos municípios. Assim, o
projeto ganhou a possibilidade de
captar verbas específicas para o
desenvolvimento de suas atividades
também por meio de pessoas
físicas. Os colaboradores do Sicredi
puderam destinar até 6% do seu IR
para este Fundo.

A public interest
entity emerges
Another important event was the
Sicredi Foundation’s qualification
as a Public Interest Organization
(“Oscip” using the Portuguese
acronym). The decision was
published in the Diário Oficial da
União (Brazil’s Official National
Journal) in June 2010, following
approval by the Ministry of Justice.
The Foundation’s new status
conferred such benefits as making
funds more readily available and
facilitating agreements with public
and private institutions. A private
company contributing to the
Foundation receives a tax deduction
of up to 2% of the company’s
gross income. In addition, as a
result of the Sicredi Foundation’s
qualification as an Oscip, various
municipalities included the Unity
Gives Life Program in their city’s
Municipal Fund for Children’s
Rights. This also allowed the
Program to receive funds from
individuals for its activities. Sicredi’s
employees could direct that up to
6% of their income tax be paid to
this Fund.
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Parcerias internacionais
O acesso das cooperativas de crédito do Sicredi ao mercado
internacional havia sido facilitado já em 2010 por meio da parceria
firmada entre o Banco Cooperativo Sicredi com o Rabo Development
B.V.. Contudo, para ser oficializada, a parceria requeria aprovação
da Presidência da República, conforme previsto no artigo 52 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. Desse modo, o acordo
foi oficializado através de decreto assinado pela presidente Dilma
Rousseff, em 19 de maio de 2011, que reconheceu como de interesse
do governo brasileiro a participação estrangeira de até 49% no capital do Banco Cooperativo Sicredi.
Pelo acordo firmado, o Rabo Development B.V.– braço de desenvolvimento do Grupo Rabobank, da Holanda – passou a deter
26,18% (dado de dezembro de 2012) do capital votante do Banco
Cooperativo Sicredi S.A. Os restantes 73,82% (dados de dezembro
de 2012) das ações com direito a voto permaneceram com a Sicredi
Participações S.A., cujo capital é detido, em sua totalidade, pelas cooperativas de crédito e Centrais que integram o Sicredi. A parceria
celebra uma relação estratégica de longo prazo entre instituições
com afinidades de propósitos, que estão focadas no desenvolvimento
do cooperativismo de crédito como um modelo de organização econômica da sociedade.

International
partnerships
The ability of Sicredi’s credit unions
to access international markets
was facilitated in 2010 through
the partnership formed between
Sicredi Cooperative Bank and Rabo
Development B.V. However, the
partnership had to be formally
approved by Brazil’s President, in
accordance with Article 52 of the
Temporary Constitutional Provisions
Act. Thus, the agreement became
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official on May 19, 2011 by an
order signed by President Dilma
Rouseff. That order recognized
that it was in the interests of the
Brazilian government to allow
foreign participation of up to a
49% shareholder interest in Sicredi
Cooperative Bank.
Pursuant to the agreement, Rabo
Development B.V, the development
arm of Rabobank Group of the
Netherlands, became the owner
of 26,18% of the voting stock
of Sicredi Cooperative Bank
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Acordos internacionais
ajudaram a alavancar o
crescimento do Sicredi

Em 2011, o Banco Cooperativo Sicredi formalizou acordo
também com a International Finance Corporation (IFC), braço do
Banco Mundial para financiamentos ao setor privado. Esta nova
parceria cumpriu o objetivo de reforçar ainda mais a estrutura de
capital das cooperativas ao liberar recursos de curto prazo para as
entidades, além de alavancar o crescimento do Sicredi previsto no
Planejamento Estratégico 2011-2015. Como resultado, o contrato de
dívida subordinada do Banco Cooperativo Sicredi junto a IFC foi fir-

S.A, and the remaining 73,82%
voting stock remained with Sicredi
Participações S.A., whose stock is
held in the aggregate by Sicredi’s
credit unions and Regional Centers.
This partnership encapsulates the
long-term strategic union of two
institutions with the common goal
of developing cooperative credit as
an economic model for society.

In 2011, Sicredi Cooperative Bank
also entered into an agreement
with the International Finance
Corporation (IFC), the private
sector lending arm of the World
Bank Group. This new partnership
helped achieve the objective of
further strengthening the credit
unions’ capital structure by making
short-term funds available to the
entities, as well as leveraging
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mado em dezembro de 2011, sendo aprovado pelo Banco Central em
agosto de 2012. A operação inovadora – este foi o primeiro acordo da
IFC com um banco cooperativo brasileiro – possibilitou de imediato
a captação de cerca de R$ 99 milhões em benefício de 21 cooperativas. Na esteira da operação, a IFC passou a deter participação de
3% do patrimônio do Banco Cooperativo Sicredi.
A parceria com a IFC rendeu frutos. Por meio do Global Trade Finance Program, o Banco Cooperativo Sicredi ganhou acesso a
fontes de financiamento diversificadas de mais de 230 bancos internacionais e regionais com o intuito de facilitar as operações de
câmbio dos pequenos e médios associados das cooperativas. Cabe
destacar que a IFC é a maior instituição de desenvolvimento global
voltada exclusivamente para o setor privado. Ao financiar investimentos, oferecer serviços de consultoria a empresas e governos e
mobilizar capital nos mercados financeiros internacionais, ajuda países em desenvolvimento a alcançarem um crescimento sustentável.

Sicredi’s growth as forecast in its
2011-2015 Strategic Plan. As a
result, Sicredi Cooperative Bank’s
loan subordination agreement with
the IFC was signed in December
2011 and approved by the Central
Bank in August 2012. The innovative
deal – the IFC’s first agreement
with a Brazilian cooperative bank –
made approximately R$99 million
immediately available for the benefit
of 21 credit unions. In exchange,
the IFC obtained a 3% equity
interest in Sicredi Cooperative Bank.
The partnership with IFC yielded
positive results. By means of the
Global Trade Finance Program,
Sicredi Cooperative Bank
gained access to diverse sources
of financing from over 230
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international and regional banks
to facilitate currency exchange
operations by small and mediumsized cooperative members. It
should be noted that the IFC is
the largest global development
institution exclusively focused on
the private sector. Through its
financing of investments, providing
consulting services to companies and
governments, and raising capital in
international financial markets, the
IFC assists developing countries in
attaining sustainable growth.

Vertical Integration
During this period, an important
movement began to unite entities
through strategic mergers. The

Planning for the future

Edison Vara

Futuro planejado

O Sicredi experimentou

Processo de verticalização
Neste período, teve início um importante movimento de
união de entidades, cujos benefícios incluem a redução da carga ad-

um processo de
verticalização, com a
fusão entre Centrais do
Sistema

ministrativa por meio de incorporações estratégias, as quais também ampliaram a área de atuação e a capacidade de patrimônio
dos empreendimentos. Desse modo, foi implantado com sucesso um

benefits of such mergers include
reducing administrative costs,
broadening an entity’s areas of
activity and increasing the resources
available to each entity. Thus, Sicredi
successfully implemented a process
of vertical integration. A highlight
of this process was the first merger
of two of the System’s Regional

Centers, joining together the
Regional Centers based in São Paulo
and Paraná.
The merger was approved by the
Joint Special General Assembly on
July 1, 2011 in Curitiba. Special
meetings to formalize the process,
as well as administrative procedures
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Novos produtos
e serviços são
oferecidos ao
quadro social

processo de verticalização do Sicredi. Nele, destaca-se a primeira
fusão entre Centrais do Sistema, a qual contemplou as Centrais que
possuíam suas sedes, respectivamente, em São Paulo e no Paraná.
A decisão foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária
Conjunta, no dia 1º de julho de 2011, em Curitiba. As assembleias
extraordinárias para a formalização dos processos, bem como os procedimentos administrativos decorrentes da incorporação ocorreram
ao longo dos meses de maio e junho daquele ano. Com a unificação,
a Central Sicredi PR/SP passou a contar com 40 cooperativas e 393
unidades de atendimento, abrangendo 324 municípios. “A fusão das
Centrais de PR e SP foi um dos marcos estratégicos do Sicredi. O

arising from the merger, occurred
throughout May and June of that
year. As a result of the merger, the
Sicredi PR/SP Regional Center came
to consist of 40 credit unions and
393 branch offices, across 324
cities. “The merger of the PR and
SP Regional Centers was one of
Sicredi’s strategic milestones. It gives
us a good feeling to be able to offer
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better services to our members from
this joint effort,” observes Manfred
Dasenbrock, President of Sicredi PR/
SP Regional Center.
Resolution 3.859/10 favored uniting
individual Sicredi credit unions in
different parts of the country. The
resolution inspired the formation
of medium and large-sized
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sentimento que temos é de bem-estar ao oferecer um atendimento
cada vez melhor aos associados a partir dessa união de esforços”,
observa Manfred Dasenbrock, que preside a Central Sicredi PR/SP.
A resolução 3.859/10 favoreceu a união de cooperativas singulares do Sicredi em diversas regiões do País. A resolução contribuiu para a formação de novas organizações médias e grandes, como
atesta João Carlos Spenthof, presidente da Central Sicredi MT/PA/
RO: “Precisamos buscar a consolidação e a competividade no mercado financeiro onde atuamos. As cooperativas precisam ser competitivas em termos de taxas, de produtos e serviços, de linhas de crédito
e de limites para atender o quadro social. Para isso, trabalhamos
fortemente em fusões e incorporações para que as cooperativas se
tornassem fortes e cada vez mais competitivas, mais atuantes, com
maior visibilidade nas regiões onde atuam”.
O presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira, complementa: “O período foi marcado pelo fortalecimento de
nossa presença em Tocantins, Goiás e Bahia, áreas que apresentaram aceitação expressiva do modelo cooperativo. Para alcançarmos
essa meta, trabalhamos intensamente na redução da carga administrativa por meio de incorporações estratégicas”. Cabe salientar

organizations, as stated by João
Carlos Spenthof, President of Sicredi
MT/PA/RO Regional Center: “We
need to become well-established
and competitive in the financial
markets where we operate. Credit
unions need to be competitive in
terms of interest rates, products
and services, lines of credit and
the ability to serve their members.
To that end, we worked very hard
on mergers so that the credit
unions would become increasingly
competitive, more active, with
greater visibility in the regions where
they operate.”

The President of Sicredi Central
Brazil Regional Center, Celso
Figueira, adds: “That period was
marked by our increased presence
in Tocantins, Goiás and Bahia,
areas that showed clear acceptance
of the cooperative model. To be
successful, we worked really hard to
reduce administrative costs through
strategic mergers, which increased
the resources and borrowing power
of the credit unions.” This process
of consolidation was possible due to
Sicredi’s successful implementation
of new corporate governance
structures, which created the

259

que esse processo de consolidação foi oportunizado pela implantação
bem-sucedida das novas estruturas de governança adotadas pelo
Sicredi, as quais criaram as condições necessárias para o êxito dos
movimentos de união das sociedades cooperativas.

Pioneirismo na política
de sustentabilidade
Atualmente, a necessidade de assegurar um futuro sustentável está induzindo a sociedade a rever seus valores de modo a beneficiar as gerações atual e futuras. “Esse novo pensar já representa, efetivamente, que as cooperativas têm a sustentabilidade na sua
essência, pela sua forma e natureza jurídica própria e em razão de
seus princípios. Afinal, as cooperativas trabalham para o desenvolvimento econômico e social de suas comunidades. Neste sentido, precisamos nos voltar cada vez mais para o nosso foco”, afirma Edson
Nassar, diretor executivo de Produtos e Negócios do Banco Cooperativo Sicredi e vice-presidente da Fundação Sicredi.
Não por acaso, o Sicredi foi pioneiro, no segmento de cooperativas de crédito, ao implantar, em 2011, sua Política de Sustentabilidade baseada no conceito Triple Bottom Line (TBL), ou Tripé

conditions necessary for the
success of the movement to unite
cooperative entities.

Pioneering the policy of
sustainability
Today, the need to ensure a
sustainable future is causing society
to rethink its values in a way that
benefits both current and future
generations. “This new way of
thinking effectively shows that
sustainability is part of the essence
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of credit unions, based upon their
very structure and nature and
the principles on which they are
based. In the end, credit unions
work for the economic and social
development of the communities
they serve. In that sense, we need to
return increasingly to our essence,”
affirms Edson Nassar, Executor
Director of Products and Trade for
Sicredi Cooperative Bank and Vice
President, Sicredi Foundation.
It is no accident that Sicredi was
a pioneer in the credit union
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A Política de
Sustentabilidade do
Ita Kirsch

Sicredi baseia-se no
conceito do Triple
Bottom Line (TBL)

da Sustentabilidade, que congrega simultaneamente os resultados
nos planos econômico, social e ambiental. A iniciativa já estava prevista no Planejamento Estratégico 2011-2015 e sua implantação foi
alicerçada em três eixos principais: desenvolver produtos e serviços
sustentáveis; promover a máxima eficiência no uso de recursos naturais, como água e energia, além de estabelecer critérios socioam-

sector when it implemented its
Sustainability Policy in 2011 based
on the Triple Bottom Line (TBL)
concept, which brings together
economic, social and environmental
considerations. This initiative had
been part of its 2011-2015 Strategic
Plan, and its implementation was
based on three main objectives: to
develop sustainable products and
services; to promote maximum
efficiency in the use of natural
resources, such as water and
energy, as well as to establish socio-

environmental criteria in making
purchases and contracting services;
and, finally, to involve all of Sicredi’s
stakeholders, including its members,
partners and suppliers, in this
endeavor.
Thus, the 2011 Sustainability
Policy guidelines adopted by
Sicredi anticipated the discussions
that took place in 2012 during
the United Nations Conference
on Sustainable Development
(“UNCSD”), or Rio+20, which
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bientais nas compras e contratações de serviços; e, por fim, engajar
nesta causa todos os públicos de relacionamento do Sicredi, incluindo associados, parceiros e fornecedores.
Assim, em 2011, as diretrizes da Política de Sustentabilidade adotadas pelo Sicredi se anteciparam às discussões estabelecidas,
em 2012, durante a realização da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), a Rio+20, que reuniu
chefes de Estado de 190 nações, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, o Banco Central realizou consulta pública através da Audiência
41, para avaliar duas propostas de atos normativos sobre responsabilidade socioambiental para instituições financeiras, incluindo as
cooperativas de crédito.
A primeira estabelecia a obrigatoriedade da adoção de políticas de responsabilidade socioambiental, nas quais deveriam constar
os impactos socioambientais de produtos e serviços ofertados, bem
como sua adequação às necessidades dos associados e o gerenciamento do risco ambiental. A segunda proposta do Banco Central
obrigava as instituições financeiras a divulgarem anualmente relatório sobre sustentabilidade. As sugestões continuaram sendo discutidas em novas audiências públicas realizadas após a Rio+20. A

brought together representatives
from 190 nations in Rio de Janeiro.
The Central Bank of Brazil used the
opportunity to solicit feedback, by
means of Public Hearing 41, on
two legislative proposals regarding
socio-environmental responsibility by
financial institutions, including credit
unions.
The first proposal would make it
mandatory to adopt a policy of
socio-environmental responsibility,
which would include the socioenvironmental impact of products
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and services offered, and would
meet the needs of customers
while adequately managing risks
to the environment. The Central
Bank’s second proposal would
require financial institutions to
publish an annual report on
sustainability. Suggestions continued
to be discussed at public hearings
following Rio+20. The Central Bank’s
intention is to produce legislation
that requires financial institutions
to establish and implement a
socio-environmental policy that is
compatible with the institution’s
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intenção do Banco Central é a de editar no futuro atos normativos
para que as instituições financeiras estabeleçam e implementem
uma política socioambiental compatível com o porte, a natureza do
negócio, a complexidade de serviços e produtos oferecidos, bem como
com as atividades, processos e sistemas adotados.

A União Faz a Vida
O Sicredi sempre desenvolveu ações com o intuito de divulgar
e incentivar os valores da cooperação e cidadania. Um exemplo é o
Programa A União Faz a Vida, principal iniciativa de responsabilidade social do Sistema, que busca contribuir para a educação integral
de crianças e adolescentes em âmbito nacional por meio de projetos
educacionais cooperativos com uma metodologia própria. Os projetos
são desenvolvidos nas escolas tendo as crianças e adolescentes como
protagonistas com o apoio de educadores, pais e da comunidade.
No período de 2010 a 2012, o Programa experimentou uma
expansão em várias frentes, o que reforçou o objetivo de formar cidadãos empreendedores, que possam transformar a sociedade, como
destaca Marcos Schwingel, gerente de Educação Cooperativa da Fundação Sicredi. Criado em 1995, a princípio apenas no Rio Grande do

size, the nature of its business, the
complexity of services and products
offered, as well as the activities,
processes and systems adopted.

Unity Gives Life
Sicredi has always developed
activities with the aim of
disseminating and encouraging
the values of cooperation and
citizenship. One example is the
Unity Gives Life Program, the
System’s primary initiative in social
responsibility. This Program seeks

to contribute toward a wellrounded education for children and
adolescents on a nationwide scale
through cooperative educational
projects employing the System’s
own methodology. The projects
are developed in the schools with
the youngsters serving the lead
roles, and with the support of
their teachers, parents and the
community.
During the period from 2010 to
2012, the program experienced
growth on various fronts, which
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O Programa
União Faz a
Vida ajuda a
criar cidadãos
empreendedores

Sul, o Programa direcionado a crianças e jovens já havia chegado a
Mato Grosso em 2005 e ao Paraná em 2007. A ação foi implantada em
Santa Catarina em 2010 e, no ano seguinte, em São Paulo.
Uma pesquisa com alunos e educadores envolvidos no projeto, realizada em 2010, em parceria com a Fundação Carlos Chagas,
mensurou a importância de valores como diálogo, justiça, respeito à
diversidade, solidariedade e empreendedorismo para as crianças e
adolescentes envolvidos no Programa. Em 2012, o programa A União

reinforced the objective of grooming
future entrepreneurs capable of
transforming society, as related by
Marcos Schwingel, Manager of
Cooperative Education at Sicredi’s
Foundation. Created in 1995,
this program for children and
adolescents initially was only in Rio
Grande do Sul, but expanded to
Mato Grosso in 2005 and Paraná
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in 2007. It was then implemented
in Santa Catarina in 2010 and the
following year in São Paulo.
A study of students and educators
conducted in 2010, in partnership
with the Carlos Chagas Foundation,
measured how the youngsters
participating in the Program rated
the importance of values such
as dialogue, fairness, respect
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Faz a Vida recebeu o Prêmio Concred Verde, como melhor projeto na
categoria Responsabilidade Social. A premiação é uma iniciativa da
Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras),
que tem a finalidade de reconhecer e estimular as ações promovidas
em prol da responsabilidade socioambiental.

O ano das cooperativas
Em função da relevância mundial do modelo cooperativista, a Organização das Nações Unidas (ONU)
proclamou 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas. O objetivo foi destacar a contribuição das entidades
no desenvolvimento da sociedade. “Como braço econômico
da sociedade, as cooperativas mereceram esta distinção
da ONU”, salienta o ex-ministro da Agricultura e ex-presidente da Aliança Cooperativa Internacional, Roberto
Rodrigues, ao frisar que o cooperativismo surgiu, no século 19, como
contraponto ao processo de exclusão social e alta concentração de capital representado pela Revolução Industrial. Rodrigues foi nomeado embaixador da (Organização das Nações Unidas para Agricultu-

for diversity, solidarity and
entrepreneurship. In 2012, the Unity
Gives Life Program received the
Concred Verde Award for the best
project in the Social Responsibility
category. This award is given by the
Brazilian Confederation of Credit
Unions (Confebras) to recognize
and encourage actions that promote
socio-environmental responsibility.

The year
of cooperatives
Due to the world-wide importance
of the cooperative model, the

United Nations declared 2012 the
International Year of Cooperatives.
The goal was to highlight the
contributions that cooperatives have
made to society. “As an economic
arm of society, cooperatives
deserve this distinction from the
U.N.,” states Roberto Rodrigues,
former Minister of Agriculture
and former president of the
International Cooperative Alliance.
He emphasized that cooperativism
emerged in the 19th century as a
response to the process of social
exclusion and high concentration
of capital caused by the Industrial
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ra e Alimentação (FAO) para o Ano Internacional das Cooperativas.
Em 2012, a projeção era de que mais de 1 bilhão de pessoas
no mundo estivessem integradas ao cooperativismo, das quais 10,4
milhões no Brasil. A expectativa da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB) é de que o contingente de associados das cooperativas no País alcance a marca de 12 milhões até 2016. Já o cooperativismo de crédito congregava56 mil cooperativas em nível mundial,
com 200 milhões de associados, de acordo com o Conselho Mundial
de Cooperativas de Crédito (Woccu). No Brasil, em particular, havia 1.049 entidades e 4,9 milhões de associados (quase a metade do
quadro associativo do conjunto do sistema cooperativista do País),
conforme levantamento da OCB realizado em dezembro de 2012,
ano em que o volume de ativos atingiu o valor de R$ 103 bilhões.
Além disso, as cooperativas de crédito brasileiras já contavam com
a terceira maior rede de atendimento do Sistema Financeiro Nacional (SFN) – acima de 5 mil pontos. “Vivemos um período de intenso
crescimento do cooperativismo e, em particular, do cooperativismo
de crédito, com um número cada vez maior de pessoas que procuram as cooperativas para associação. Sem dúvida, a credibilidade
dessa forma de organização econômica contribuiu, e muito, para que

Revolution. Rodrigues was named
FAO (Food and Agriculture) Goodwill
Ambassador for the International
Year of Cooperatives.
In 2012, it was projected that
over 1 billion people world-wide
were members of cooperatives, of
which 10.4 million were in Brazil.
The Organization of Brazilian
Cooperatives (OCB,” from the
Portuguese) expects that the number
in Brazil will reach 12 million by
2016. There are already 56,000
credit unions throughout the
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world with 200 million members,
according to the World Council of
Credit Unions (“WCOCCU”). In
Brazil alone there were 1,049 credit
unions with 4.9 million members
(nearly one-half the membership
of the country’s entire cooperative
system), according to an OCB survey
conducted in December 2012, a
year in which total assets reached
R$103 billion. In addition, Brazil’s
credit unions already had the third
largest network of branch offices in
the national financial system – over
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Ita Kirsch
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Um número cada

se ampliasse o interesse da sociedade em participar desse modelo
de empreendimento”, afirma Orlando Borges Muller, presidente da
Central Sicredi Sul.

vez maior de pessoas
procuram
as cooperativas para
associação

Para o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a
importância do cooperativismo de crédito se traduz nas funções de
desenvolvimento regional e de inclusão financeira e social. “Pela sua
capilaridade, estando presente em regiões mais carentes e desassistidas pelo sistema bancário tradicional, o cooperativismo propicia a

5,000 branches. “We are living
during a time of incredible growth
in cooperativism and, particularly,
of credit unions, with an increasing
number of people seeking to join
cooperatives. Without doubt, the
credibility of this form of economic
organization contributed greatly to
the expansion of its base in society,”

states Orlando Borges Muller,
President of Sicredi South Regional
Center.
For Alexandre Tombini, President of
the Central Bank, credit unions are
important to regional development
and financial and social inclusion:
“Due to its broad reach and
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Edison Vara

O cooperativismo
de crédito promove

inclusão financeira da população.” Ele observa que o cooperativismo

o desenvolvimento

de crédito possibilita ainda, mediante acesso ao crédito, a aplica-

regional e a inclusão
financeira e social

ção da poupança local na própria região, gerando emprego, renda
e desenvolvimento regional sustentável. “Já nos centros maiores, o
cooperativismo de crédito tende a se tornar cada vez mais uma opção
para a realização de operações financeiras e prestação de serviços de
qualidade para a população”, conclui Tombini.

presence in those regions with the
greatest need that are neglected
by the traditional banking system,
cooperativism provides financial
inclusion for the populace at large.”
He observed that the cooperative
system also makes it possible,
through access to credit, to invest
local savings within the region,
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thereby creating employment,
income and sustainable
development for the region. “Now,
in the largest centers, credit unions
are increasingly becoming an option
for financial matters and quality
services for the local population,”
Tombini concludes.
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Segurança para os associados
O Conselho Monetário Nacional estabeleceu, em outubro de
2012, através da Resolução 4.150, os requisitos e parâmetros mínimos
para o funcionamento de um fundo garantidor para as cooperativas
singulares de crédito e para os bancos cooperativos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC). “Com a constituição
do fundo, o segmento de cooperativas de crédito do País passou a atuar em condições de igualdade frente às demais instituições do sistema
bancário nacional, uma vez que as cooperativas puderam operar no
mercado com grau de segurança idêntico ao dos bancos em relação a
seus correntistas”, observa Blair D’Ávila, consultor jurídico do Banco
Cooperativo Sicredi.
Outra medida importante adotada no período foi a autorização concedida pelo Banco Central do Brasil, em outubro de 2012, para
que o Sicredi, por meio do Banco Cooperativo Sicredi, pudesse realizar
operações de crédito imobiliário. Esta iniciativa somou-se a outras que
já haviam sido implantadas ao longo da história da instituição. Tendo
sido fundado como banco comercial (em 1996), o Banco Cooperativa

Security
for members
In October 2012, the National
Monetary Council issued Resolution
4.150, which established minimum
requirements and parameters for a
guaranty fund for individual credit
unions and cooperative banks
that are members of the National
System of Credit Unions (“SNCC,”
from the Portuguese). “With the
establishment of the guaranty fund,
the country’s credit unions began to
operate under the same conditions
as all other institutions within the
national banking system since the
credit unions could now offer the

same degree of security to their
account holders as banks,” observes
Blair D’ Ávila, legal consultant to
Sicredi Cooperative Bank.
Another important measure adopted
during that period, in October
2012, was the authority granted
by Brazil’s Central Bank for credit
unions to offer real estate financing.
This action was in addition to
previous actions taken, including
authorization for credit unions to
operate as commercial banks (in
1996), engage in currency exchange
operations (1999), operate
investment portfolios and operate
multiple branches (in 2001).
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Sicredi ampliou suas carteiras de atuação, agregando as de câmbio e
de investimentos, até que, em 2001, foi autorizado a atuar como banco
múltiplo.

Rota de solidez
e crescimento
Estes foram os fatos de notável relevância para a estruturação do cooperativismo de crédito brasileiro e para o Sicredi, em
especial, de 2010 a 2012. Com uma atuação focada no atendimento
das necessidades dos associados, a instituição consolidou no período
uma rota de solidez e crescimento, baseada nos ideais solidários que
norteiam o cooperativismo de crédito, oferecendo soluções para agregar renda e contribuindo para a melhoria contínua da qualidade de
vida dos associados e da sociedade. Nesta perspectiva, o Sicredi celebra a sua trajetória ao longo dos tempos como um caminho que se
estende sempre rumo ao futuro.

The road to solidness
and growth
The very notable events described
above shaped the restructuring of
Brazil’s cooperative credit system,
and in particular, that of Sicredi,
between 2010 and 2012. During
that period, the organization
focused on meeting the needs of its
members, and thus forged a path
of solidness and growth based on

270

the ideals of solidarity that guide
the cooperative system – joining
together to share resources and
contributing to the continual
improvement of the quality of life
of its members and of society. From
this perspective, Sicredi celebrates its
journey throughout the years as it
continues on its path looking toward
the future.
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