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O Computador possibilitou a modernização da cooperativa. Ainda que sem 
Internet, foi possível agilizar as operações diárias e ter novos instrumentos para faci-
litar a gestão financeira. A facilidade, porém, teve que esperar um tempo, pois toda 
a movimentação dos meses anteriores desde o surgimento da cooperativa precisou 
ser reprocessada e inserida no computador. Um trabalho que perdurou por três me-
ses. Ainda assim, com esta evolução, havia carências de sistema. Aliás, sistemas. 
Movimentações em conta corrente eram lançadas em um sistema; de capital, em 
outro; patrimonial em um diferente; e havia ainda outro para a contabilidade. Todos 
independentes e que não partilhavam de informação entre si. Ao final do dia, era 
necessário retirar um Mapa Contábil (resumo da movimentação de cada tipo de 
movimento nas contas correntes) e lançá-lo na contabilidade.

Computador IBM, modelo MF 88 MICROTEC XT
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Acostumados com a facilidade das antigas Fichas e tendo a cooperativa em 
alta credibilidade, alguns associados tiveram ressalvas com a informatização de sal-
dos e extratos. No atendimento, não foi raro escutar:

– Eu não quero saber desse tal de computador. Eu quero ver a minha ficha!

Quase na mesma época em que a cooperativa financiou o primeiro computa-
dor, adquiriu também uma máquina para agilizar o atendimento ao associado: Uma 
autenticadora Burroughs4.

A autenticadora Burroughs era uma máquina que tinha mais de 30 cen-
tímetros de diâmetro, pesada e com uma quantidade de teclas para coman-
dos que assustava novos colaboradores. É claro, facilitou a gestão financeira, 
deu maior credibilidade às transações e à emissão de recibos, por meio de um 
controle nas autenticações5, melhorando também o controle de fluxo de cai-
xa. Essa inovação, contudo, demandava certo treino para ser operada. Numa 
autenticação de número 01 deveriam ser digitadas as teclas 0 e 1. A auten-
ticadora memorizava a autenticação anterior por intermédio de um sistema 
mecânico e na próxima autenticação já vinha pré-estabelecida a autenticação 
02. Além da autenticação, a autenticadora também realizava os cálculos do 
caixa e os registrava, também, por um sistema mecânico de memória. No lan-
çamento dos movimentos, para depósito selecionava-se o positivo (+) antes 
do número, e para pagamento de cheques e saques, o negativo (–).

Com a liquidação do BNCC, a cooperativa passou a ter como agente de 
compensação o Banco do Estado de Mato Grosso S/A (BEMAT)6. Criado em 
1964, pelo então governador Fernando Correa da Costa, o BEMAT tinha como 
principal função fomentar o desenvolvimento do estado cuja infraestrutura ain-
da estava por se fazer.

4 A Burroughs Corporation é uma fabricante de computadores americana. Fundada na década 
de 70, hoje denominada Burroughs Payment Systems, começou produzindo máquinas mecânicas de 
cálculos e com o tempo passou a fabricar computadores para processamento de dados e transações 
financeiras.

5 Autenticar um documento de Caixa é o ato de dar-lhe fidelidade (tornar autêntico) e estabelecer 
controle através do número de autenticações no decorrer de um dia.

6 Em meados da década de 90 o BEMAT, diante de problemas financeiros, sofreu intervenção do 
Banco Central, levando a instituição à liquidação extrajudicial e extinção oficial em 1998.
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Autenticadora Burroughs

Vinda do BEMAT, a cooperativa recebeu uma nova colaboradora, Maria 
Helena Avrella, hoje Gerente da Agência de Canarana. Natural de Tuparandi 
(RS), iniciou na cooperativa em 03 de fevereiro de 1992, numa segunda feira, 
como escriturária. Como Maria Helena havia trabalhado por dois anos no banco 
do estado, pôde contribuir com novas rotinas administrativas recém implantadas 
na CrediCanarana. Foi com o BEMAT, inclusive, que a cooperativa iniciou uma 
rotina administrativa que perdurou por anos na região e em todo o país: A com-
pensação física de cheques.

Se um associado da cooperativa depositasse um cheque (sendo o agente 
de compensação o BEMAT) e o emitente do cheque fosse correntista de um 
banco privado, por exemplo, para ser compensado, era necessário que a via fí-
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sica (o papel) deste cheque fosse até a agência do emitente para conferência 
de assinatura e saldo, para então retornar pago ou devolvido. Nesse processo 
usado como exemplo, o banco emissor debitava o valor do cheque da conta do 
seu correntista, repassava ao BEMAT, que repassava à cooperativa, que então 
creditava o valor na conta do associado. Um processo que demorava de dois a 
cinco dias. Em cheques emitidos de ou para outros estados, o prazo se estendia, 
sendo registrados casos de até 10 dias para a compensação.

Essa troca de vias físicas de cheques pode parecer simples. No entanto, é 
necessário assimilar que cada cheque emitido no País deveria passar por esse pro-
cesso; um processo gigantesco que envolvia milhares de cheques e valores expres-
sivos movimentados diariamente. Para se ter uma ideia do tamanho do serviço 
empregado, em 1997, primeiro ano de registro desse tipo de informação pelo Banco 
Central do Brasil (Bacen), foram compensados só no estado de Mato Grosso mais 
de 30 milhões de cheques, que somados, passam de 14 bilhões de reais movimen-
tados.7 Essas transações só eram possíveis graças aos CESECs (Centros de Serviços 
e Comunicações). Esses centros independentes que ocupavam todo o território 

7 Fonte: Banco Central do Brasil https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/compe

Maria Helena, Rosângela e Celsi trabalhando nos caixas da CrediCanarana, em 1994
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nacional, eram um departamento do Banco do Brasil e facilitavam a compensação 
de cheques de outras praças (cidades). No mesmo município, como em Canarana, 
o processo era o mesmo, só que em menor escala.

“No fim do dia, pegávamos os cheques depositados de outros 
bancos e separávamos por banco. Somávamos cada um. Íamos e 
depositávamos em nossa conta (da cooperativa) no BEMAT. Os 
bancos (então) se reuniam dentro do Banco do Brasil para fazer 
a compensação.”

Jandira Kuhn Esteves, colaboradora desde 1990.

Nessa compensação física, depois de calculados os débitos e créditos de 
cheque entre cada banco contabilizavam-se os valores a receber e a pagar entre si. 
Esse processo manual, que durou décadas, foi sendo substituído gradativamente 
até que em 2011, de forma definitiva, todos os cheques emitidos no país passaram 
a ser compensados eletronicamente, ou seja, somente a imagem do documento é 
enviada, não sendo mais necessário o envio de forma física. Sem a troca física de 
cheques, deixou de haver necessidade de várias câmaras/centros de compensação, 

Jandira Kuhn Esteves, Diretora de operações
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que possibilitou a unificação dos Sistemas, passando a Câmara 018 - São Paulo a 
ser a única Câmara de Compensação de Cheques no país.

Após a liquidação do BEMAT, a cooperativa passou a ter como agente de 
compensação o Banco do Brasil, e, além disso, foi por intermédio do Banco do Brasil 
que a CrediCanarana passou a fornecer talonários de cheques para seus associa-
dos. Embora já se fizesse este processo antes, as “folhas de cheques” não possuíam 
CMC78, e na compensação não eram tratados como Cheques, e sim como “outros 
papéis”. Esse pequeno detalhe impossibilitava que um cheque emitido por um asso-
ciado numa região distante da cooperativa tivesse a credibilidade necessária. Não 
foram raros os momentos em que comerciantes de outras regiões do país entraram 
em contato com a cooperativa para se certificar da veracidade do cheque que ha-
viam recebido.

A compensação pelo Banco do Brasil durou até 1998. Foi um período mar-
cado por uma série de dificuldades enfrentadas pela cooperativa para se manter 
solvente. O resultado entre os débitos e créditos da cooperativa no decorrer de um 
dia, por vezes ocasionou em não haver saldo suficiente para honrar com todos os 
cheques que entrariam na compensação do dia seguinte, deixando a conta “mãe” 
da cooperativa com saldo negativo.

“Tinha vezes que tínhamos que ligar cedinho e pedir para eles 
não devolverem os cheques da cooperativa. A gente pedia “por 
favor não devolve a nossa compensação, que até o meio dia a 
gente vai cobrir a conta””.

Eldo Renck, Presidente.

Cobrir os débitos na conta “mãe” da cooperativa acabou se tornando uma 
saga diária. Demandava esforço e muito diálogo. Sendo uma cooperativa de Cré-
dito Rural, a renda de seus associados era oriunda da atividade rural, portanto a 
sazonalidade nos rendimentos dos próprios associados, propiciava períodos em que 
a cooperativa possuía uma carteira de crédito expressiva e pouco recurso em caixa. 
Quando os associados precisavam custear sua produção, a cooperativa realizava o 

8 O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque com as informações de 
Banco, compe, agência, conta, etc.
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crédito. Nos meses que se seguiam, a cooperativa possuía pouco recurso para o giro 
diário, posto que o retorno dos empréstimos realizados só viria com a colheita/venda 
do gado meses depois.

A CrediCanarana em determinados momentos pediu socorro à outras coo-
perativas filiadas à mesma central, como a PRIMACREDI (Cooperativa de Crédito 
Rural de Primavera do Leste Ltda), de Primavera do Leste (MT), na época presidida 
por Cyro Rosa da Costa, que socorreu a CrediCanarana para cobrir a movimentação 
do dia. A Primacredi, posteriormente, quando as demais cooperativas do estado 
aderiram ao Sistema Sicredi, optou por continuar uma cooperativa independente.

O espírito de solidariedade existente entre as cooperativas, e também, entre 
as cooperativas e o Banco do Brasil, foi um fator diferencial para o sucesso do siste-
ma como um todo. Outro fator, era o momento em que os dirigentes da cooperativa 
entravam em contato pela manhã com pessoas de referência na região para pedir 
que depositassem o dinheiro que tinham em mãos em sua conta na cooperativa, 
sendo prontamente atendidos. Esse gesto elevava o saldo da conta “mãe” e liquidava 
os débitos do dia. Graças à esses fatores, mesmo na falta de recursos ou necessitan-
do por vezes de auxílio externo, não há histórico de cheque devolvido por falta de 
recurso da cooperativa.

Equipe CrediCanarana
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Caderno contábil

Tão trabalhosa quanto a compensação eram as rotinas contábeis da coope-
rativa empregadas na época. A começar pelo próprio registro, realizado em um Ca-
derno Contábil. Um Caderno, propriamente dito, em que se calculava e lançava 
manualmente as receitas e dividendos da cooperativa. A depreciação do patrimônio 
(que é a perda natural de valor dos bens num período), por exemplo, era feita de 
forma individual: cadeira por cadeira, máquina por máquina. Ainda assim, antes do 
lançamento da depreciação ou de qualquer lançamento no Caderno, era necessário 
calcular a correção monetária do período, algo não tão simples, tendo em vista o 
período inflacionário vigente e a constante troca de moeda.

Para mensurar a rotina contábil, basta conceber o seguinte cenário: Imagine 
realizar a contabilidade de uma empresa com a tecnologia do início da década de 
90, num país onde o valor da moeda muda diariamente e a própria moeda deixa de 
existir e é substituída várias vezes num curto espaço de tempo. Imagine ainda que 
esta empresa seja uma cooperativa de crédito e que o recurso para os empréstimos é 
oriundo de dezenas de cooperados. O capital de cada associado precisa ser corrigido. 
Os juros dos empréstimos e das aplicações, além de serem contabilizados, precisam 
ser corrigidos. Diariamente. Manualmente. E, após esse trabalho, ainda fazer a jun-
ção dos dados e lançar no Livro Contábil.
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Há inclusive o registro dessa contabilização em uma das antigas “Fichas” de 
Capital de uma conta, exaltando bem a mudança, por exemplo, de plano econômi-
co.

A constante troca de moeda e a inflação desenfreada da época, além de im-
pactar contabilmente a cooperativa, impactaram também na rotina diária de atendi-
mento ao associado. Na troca de moeda ou alteração de plano econômico, os cola-
boradores entravam em contato com grandes centros e a própria Central em Cuiabá 
para ter orientações dos procedimentos a serem adotados. Um depósito de 500 mil 
Cruzeiros, por exemplo, realizado na sexta feira, 30 de julho de 1993, na segunda 
feira seguinte, 02 de agosto, estaria valendo 500 Cruzeiros Reais. Essa conversão ti-
nha de ser feita nas contas dos associados. Nos dias que se seguiam à mudança, todo 
cheque compensado, saque, depósito, aplicação, deveria ser convertido. Quando as 
novas notas entravam em circulação, era necessário operacionalizar “dois caixas” 
ao mesmo tempo. Um com a nova moeda inserida gradativamente em circulação 
para saques e trocos e outro com a antiga moeda a ser retida a cada depósito ou 
pagamento.

O impacto direto de um novo plano econômico pode ser percebido na As-
sembleia Geral Ordinária de 05 de fevereiro de 1991 quando foi apresentado aos as-
sociados o balanço da cooperativa, com resultado negativo no Primeiro Semestre de 
1990. Esse resultado se devia à troca de moeda de Cruzados Novos para Cruzeiros, 
ocorrida em 16 de março de 1990, um dia após o início do mandato do Presidente 
Fernando Collor de Mello, em que parte dos Cruzados Novos depositados na coo-
perativa ficou temporariamente bloqueada. O Chamado Plano Collor 1, bloqueou 
80% de todos os depósitos das contas correntes ou das cadernetas de poupança que 
excedessem a NCz$ 50mil (Cruzados Novos), criou o IOF (Imposto sobre Opera-
ções Financeiras) e aumentou o preço de serviços públicos, como o fornecimento de 
gás e energia elétrica.

O dia do “Confisco” é lembrado por muitos associados. Os colaboradores só 
souberam da definição ao final do dia. Para as cooperativas, graças ao esforço con-
junto da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras)9 e empenho de lideran-
ças, a exemplo regional do Padre João, houve uma opção:

9 Órgão máximo de representação das cooperativas no Brasil. Foi criada em 1969, durante o IV 
Congresso Brasileiro de Cooperativismo. Responsável pela promoção, fomento e defesa do sistema 
cooperativista, em todas as instâncias políticas e institucionais.
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“Foi uma grande corrida aos bancos. Houve o apoio da OCB – 
MT até que se conseguiu destravar os recursos das cooperativas. 
Mas não totais, parte deles.”

Carlos Paes Machado, colaborador desde 1989.

A constante correção monetária e a instabilidade econômica decorrentes do 
período de crise instaurado no cenário nacional e principalmente regional afetaram 
também o fluxo na carteira de crédito da cooperativa. Aliás, esse fluxo, no início 
das operações da CrediCanarana, foi comedido, decorrente de uma capitalização 
ainda pouco expressiva e de uma carteira de depósitos a prazo pequena. Os recursos 
dos depósitos a prazo (aplicações financeiras) são um dos “combustíveis” da carteira 
de crédito de uma cooperativa, ou seja, para realizar os empréstimos aos associa-
dos. Numa cooperativa já consolidada, esse “combustível” da carteira de crédito é 
oriundo de várias fontes, como recursos controlados do governo (BNDES10, Crédito 

10 BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, criado 
pela Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952 no governo do Presidente Getúlio Vargas.

Ficha de movimentação financeira com conversão monetária
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Rural, FCO11), depósito à vista, poupança, entre outros. Já a recém operante Cre-
diCanarana, dispunha quase que exclusivamente das aplicações dos associados para 
sua carteira de crédito. Portanto, carteira de depósito a prazo pequena, carteira de 
crédito pequena.

A cooperativa não conseguia atender o associado em sua totalidade, por 
menor renda que este tivesse. O investimento reduzido era reflexo do infortúnio 
dos associados que, em meio à crise, não dispunham de grandes recursos. Essa 
falta de recursos para empréstimos marcava a rotina diária dos colaboradores pela 
tentativa incessante de manter a carteira de crédito aberta para novos negócios. 
Cada liquidação possibilitava uma nova liberação. No manejo das operações, sem 
grandes recursos, os créditos concedidos eram de baixo valor e de curto prazo. O 

11 FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE, criado pela 
Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 7.827, de 27/09/1989 que determina que 
0,6% de todo o recurso originário do Imposto de Renda e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 
deva ser destinado ao desenvolvimento econômico e Social dos Estados da Região Centro-Oeste, por 
meio de financiamentos à pessoas físicas e jurídicas do setor produtivo. É assegurado por lei que até 
10% desse recurso seja repassado a bancos cooperativos e confederações de cooperativas de crédito 
para proverem financiamentos nas regiões onde atuam. Segundo a programação do Ministério do De-
senvolvimento Regional, para 2019 o FCO deve disponibilizar R$8,5 bilhões em financiamento. 

Carlos P. Machado, Diretor executivo.
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prazo reduzido tinha a função de fazer com que o recurso retornasse para a coope-
rativa o mais rápido possível para poder atender outro associado. Os valores em-
prestados ficavam na casa das centenas e os prazos não passavam de seis meses. 
Esse tipo de empréstimo ficou amplamente conhecido. Ao chegar à cooperativa 
o associado solicitava crédito dizendo:

– Quero fazer um Papagaio.
O “Papagaio”, apelido para o Crédito Pessoal, foi de longe uma das “linhas 

de crédito” de maior sucesso na cooperativa, pois, embora fosse em pequeno valor, 
vinha a atender exatamente a necessidade momentânea dos associados. Como não 
havia ainda a possibilidade de empréstimos direcionados para o setor rural, com 
linhas de crédito de recursos do governo, todo crédito pessoal era inevitavelmente 
direcionado à atividade rural, sendo destinado à pequenas despesas do agricultor ou 
pecuarista. O “papagaio” era comumente realizado com prazos de, no máximo, seis 
meses e o limite de recurso para empréstimo a cada associado não era maior do que 
três vezes o valor de sua Cota Capital.

“Eu me lembro que eu me associei e entrei com uma cota de 150 
‘reais’ - não lembro que dinheiro era. No ano seguinte eu fiz um 
financiamento de 100 ‘reais’(cruzeiros) pra comprar semente de 
hortaliça.”

Edison Wisch, associado desde 1989.

Da mesma forma que a região do Médio Araguaia dava seus primeiros passos 
no cultivo da soja e do milho, iniciava também o cultivo de hortaliças, tendo em vis-
ta que na época, toda e qualquer fruta, legume ou verdura comercializado na região 
era proveniente de outras regiões do país. Na necessidade de aprimorar as práticas 
desses cultivos, a partir de uma demanda dos próprios produtores, em 1992, a coo-
perativa patrocinou o custo de viagem de um grupo de associados para regiões de 
destaque no plantio de hortaliças, legumes e verduras, para que estes aprendessem 
novas técnicas de produção, o que acabou se tornando um episódio marcante na 
vida destes, devido ao desafio de logística enfrentado e ao conhecimento adquirido.

Três associados percorrem os incríveis 1.198 km até a cidade de Lins (SP). 
Lá visitaram dezenas de produtores locais e aprenderam técnicas de plantio, 
adubação, rotação de área, etc. Além disso, muitos dos cultivos experimentados 
na região do Médio Araguaia foram com variedades não adaptadas ao clima do 
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cerrado. Na viagem, puderam conhecer novas variedades, e também novas cul-
turas, como pimentão, repolho e cenoura.

No retorno desses associados, houve a implementação de novas culturas na 
região de forma profissional e com propósito comercial. Um deles, Edison Wisch, 
expandiu o cultivo de cenoura, tomate e melancia. Edison, natural de Santa Rosa 
(RS), veio de Ijuí (RS) para Canarana em 1975, e, semelhante a muitos agriculto-
res da época, cultivava arroz e em 1983 começou a cultivar soja.

Quando Edison começou o cultivo de melancia, já tinha passado por vários 
períodos de dificuldades financeiras, com quebras de safras nas culturas tradicio-
nais como arroz e soja. Já cultivava melancia antes da cooperativa surgir, mas foi 
somente com o aperfeiçoamento na produção que conseguiu transformar o fruto 
numa de suas principais fontes de renda. Pouco a pouco foi aumentando a área 
cultivada até chegar aos 30 hectares produzidos na atualidade, que somados às 
áreas dos demais produtores da fruta no município, resultam nos mais de 100 hec-
tares produzidos em 2018. Em safras anteriores o município registrou produção de 
até 500 hectares da fruta.

Quem também participou da empreitada foi o produtor Adir Giacomini Ju-
nior. Nascido em Carazinho (RS) numa família de 15 irmãos, vindo para Mato Gros-
so em 10 de março de 1986, Adir na época trabalhava com o cultivo de sementes 
para pastagem. A prática que empregava, quase que inteiramente manual na época, 
foi sendo suprimida com o advento de grandes produções mecanizadas, sendo inviá-
vel competir no preço. Em paralelo, de forma modesta, começou o cultivo de meio 
hectare de hortaliças, visando mudar o ramo de atuação. A produção, contudo, mal 
atendia um mercado da cidade.

“Como que você vai produzir um produto? Não tinha tecnolo-
gia, não tinha técnico, não tinha nada. Não tinha formação 
nenhuma. Não tinha onde buscar alguma coisa! Ou você sabia 
ou você não sabia.”

Adir Giacomini Junior, associado desde 1989.

Adir tomou conhecimento, por terceiros, do bom desenvolvimento no setor 
hortifrutigranjeiro em regiões paulistas e recebeu o convite para ir até a região co-
nhecer novas técnicas de plantio e de novas culturas.
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Adir em Lins/SP, 1992

“Nós não tínhamos dinheiro pra ir. Eu comentei com o Wisch e ele 
me disse “vamos no meu carro”. Era uma Belina. (...) Eu comentei 
na cooperativa que a gente ia fazer essa viagem, e como tinha re-
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curso do FATES12 destinado, a cooperativa resolveu patrocinar essa 
viagem.”

Adir Giacomini Junior, associado desde 1989.

No retorno da viagem, Adir tomou emprestados os canos da irrigação da hor-
ta de um conhecido e recomeçou todo o cultivo, incorporando as técnicas e o siste-
ma de plantio visto em São Paulo.

“Foi uma reviravolta. A partir dali eu comecei a empenhar o que 
a gente aprendeu. Vim trabalhando em cima daquela ideia. 
Aquela viagem foi o que determinou pra que, de repente, a gente 
pudesse enxergar um rumo para a atividade.”

Adir Giacomini Junior, associado desde 1989.

E que rumo! Aquela viagem que os associados fizeram e o conhecimento ad-
quirido contribuiu para a alta produção que se sucedeu que por anos serviu para 
fomentar o consumo local e incentivar a economia regional. Adir atualmente segue 

12 O Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, previsto em lei, sendo que as cooperativas 
devem destinar ao fundo no mínimo 5% de suas sobras para a prestação de assistência aos associados e 
à comunidade.

Associado Adir Giacomini Junior
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produzindo mais de quinze produtos diferentes em 40 hectares de cultivo, que abas-
tecem várias cidades da região do Médio Araguaia com repolho, mandioca, tomate, 
alface, couve-flor, etc. Contribui ainda para o desenvolvimento do mercado de tra-
balho local, chegando a empregar nos períodos anuais de maior demanda, mais de 
vinte pessoas.

Ao mesmo tempo em que o desenvolvimento agrícola ocorria na região, com 
implementação de culturas da base alimentar até o cultivo de culturas de grande 
relevância econômica, como a soja, ocorria também o desenvolvimento político de 
localidades que até então eram projetos de colonização e que foram se emancipan-
do. Querência, por exemplo, município mato-grossense com aproximadamente 17 
mil habitantes atualmente, que teve seus primeiros moradores em 1985 com a che-
gada de migrantes gaúchos, foi emancipada em 19 de dezembro de 1991 e era ligada 
umbilicalmente com Canarana.

Em 1992, Querência, mesmo sendo município, ainda padecia de dificulda-
des que persistiam desde sua fundação. Não havia asfalto e a energia da cidade era 
gerada por motores termoelétricos. Mesmo localizada a apenas 45 km da BR 158, 
não havia acesso direto, sendo necessário primeiramente se deslocar até Canarana 
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e só então acessar a rodovia. No início a economia do município era ligada ao setor 
madeireiro, resultado de uma vegetação típica da região (com matas de transição 
entre o Bioma Amazônico e o Cerrado), que propiciava o extrativismo de árvores 
de grande porte, atividade que impulsionou o comércio local. O avanço do setor 
madeireiro freou o desenvolvimento agropecuário e mesmo depois do fim do extra-
tivismo vegetal demorou alguns anos para que o setor voltasse a evoluir. No início da 
década de 90, já dedicada à atividade agrícola, a cidade não possuía armazéns para 
alocar a produção. Toda a safra era escoada para Canarana. Esse escoamento ocorria 
por 114 km de estradas de chão sinuosas e sem drenagem, que, em época chuvosa, 
praticamente impossibilitavam o tráfego dos caminhões.

“Éramos muito ligados a Canarana. As estradas eram compli-
cadas, especialmente na época da chuva. Você saía e não sabia 
quando voltava. Não poderia fazer o planejamento de ir (até 
Canarana) e querer voltar no mesmo dia!”

Evandro Luiz Huther, associado desde 1991.

A falta de estrutura rodoviária, além de dificultar o escoamento de grãos, 
afetava o fornecimento de produtos e serviços básicos. Alguns produtos alimentícios 
e peças de máquinas agrícolas, por exemplo, só poderiam ser adquiridos em Cana-
rana, que, aliás, embora na época estivesse à frente no desenvolvimento, também 
padecia da falta de muitos recursos e serviços. Necessidades médicas, por exemplo, 
das mais simples, necessitavam de deslocamento até Barra do Garças (MT), a 320 
km de Canarana.

O conjunto de fatores tornava o município pouco atrativo para instituições 
financeiras nacionais. Semelhante à realidade enfrentada em toda a região, os pro-
dutores de Querência também precisavam de crédito para custear a produção, seja 
ela agrícola ou pecuária. Sem instituição financeira que possibilitasse o crédito no 
local, para custeios e investimentos, também era necessário ir até o município de 
Canarana para ter acesso às agências bancárias. Essa “viagem”, que hoje consumiria 
poucas horas do dia para ida e volta, na época, demandava um dia para ida, outro 
para a volta. De ônibus, era necessário planejamento, pois havia apenas um ônibus 
que fazia a linha, que ocorria em dias alternados, sem serviço em fins de semana. 
Sem planejamento, o produtor corria o risco de ter de pernoitar em Canarana aguar-
dando o ônibus ou ter que recorrer à alguma eventual carona para a volta. Essa era 
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a realidade para aqueles que queriam conseguir crédito, descontar um cheque, fazer 
um depósito ou qualquer serviço bancário tradicional.

Para sanar parte das dificuldades, em fevereiro de 1991 o município de Que-
rência ganhou sua primeira instituição financeira: um Posto de Atendimento Coo-
perativo (PAC) da CrediCanarana. Um momento tão marcante para os querencia-
nos, quanto para a cooperativa, já que o PAC de Querência foi o primeiro que uma 
cooperativa de crédito implantou fora de cidade sede, no estado de Mato Grosso.

O surgimento do Posto seguiu o exemplo do surgimento do próprio muni-
cípio, ligado umbilicalmente à Canarana. De fato, parte dos primeiros associados 
do PAC de Querência já eram associados da cooperativa, ainda em Canarana. A 
demanda, semelhante à muitos dos grandes passos dados pela cooperativa no de-
correr da sua história, partiu dos próprios associados. Foi a vontade dos associados, 
sua necessidade de encurtar distâncias e de ter independência, que motivaram sua 
implementação.

Dois agentes foram importantes nesse processo: os associados Ângelo Eucli-
des Guisolphi, de Chapecó (SC) e Laurindo Antônio Binotto, natural de Iraí (RS). 
Estes cooperativistas, juntamente com o então Conselheiro Administrativo e futuro 
presidente da cooperativa, Hélio Antônio Kehl, organizaram reuniões na cidade 
de Querência para apresentar o cooperativismo de crédito e as transformações que 
decorrem dele.

Como a maioria dos moradores passava a maior parte da semana no interior 
do município, poucas eram as oportunidades de falar com várias pessoas ao mesmo 
tempo. Para conseguir fazer uma das reuniões, inclusive, foi aproveitado o encontro 
de pessoas na Igreja Luterana de Querência (IECLB13), quando ao final do culto, foi 
solicitado que os presentes permanecessem sentados, para ouvir sobre a provável 
instalação de um PAC na cidade.

Para associar-se à CrediCanarana em Querência, bem como ocorre até a 
atualidade, foi necessário que cada novo associado adquirisse uma Cota Capital, 
sendo destinada ao Capital Social da cooperativa. Esse valor, na época, correspondia 
a meio salário mínimo. Meio salário mínimo em fevereiro de 1991 correspondia a 
Cr$ 7.947,73 Cruzeiros14; se convertido em moeda atual, sem correção monetária, 

13 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.

14 Fonte: Artigo 11, Medida Provisória 295/91 (Posterior Lei 8.178/91)
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esse valor seria menor do que R$ 0,0115. Mas, com o período inflacionário vigente, 
como quase ninguém possuía dinheiro em espécie de forma imediata, era necessário 
vender um produto para poder adquirir a Cota Capital. Numa cidade com a econo-
mia na época fortemente ligada ao extrativismo vegetal, meio salário mínimo eram, 
na prática, como alguns associados lembram, “dois cúbicos de tora na mata”, ou seja, 
dois metros cúbicos de madeira a ser extraída.

O PAC de Querência ficava localizado na Avenida Sul, sobre esquina com 
a rua A-10 e contava com uma estrutura semelhante à da agência de Canarana. 
A primeira colaboradora foi a gaúcha de Boa Vista do Buricá (RS), Arlete Becker 
Stulp. Moradora de Querência desde 1987, Arlete trabalhou como caixa da extinta 
Coopercana e em 1991 começou a trabalhar na CrediCanarana, onde ficou por 20 
anos e se tornou Gerente da Unidade. Por um tempo, apenas dois colaboradores fa-
ziam expediente no PAC e o serviços oferecidos de início eram os básicos: Depósito, 
saque, aplicação.

A rotina de trabalho no PAC de Querência seguia uma dinâmica particu-
lar. Mesmo tendo desde seu início um Computador, repassar a movimentação do 

15 Calculado conforme dados da publicação: Banco Central do Brasil. Dinheiro no Brasil / Banco 
Central do Brasil. – 2. ed. – Brasília: BCB, 2004, pág. 34.

PAC Querência
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dia para a Sede em Canarana era um desafio tecnológico e de logística. Não havia 
celular, linhas móveis, tampouco linhas fixas. Internet era um termo vago de uma 
evolução ainda distante.

A cidade na época possuía apenas um telefone fixo, localizado na prefeitura 
municipal, no gabinete do prefeito. A movimentação seguia por malote em ônibus 
de linha local. Porém quando o período de chuva se estabelecia e as estradas se 
tornavam intransitáveis, para que não houvesse atraso na contabilização dos saldos 
dos associados, a opção era utilizar a linha telefônica no gabinete do prefeito. Lan-
çamento por lançamento, conta por conta, a movimentação do dia era repassada 
à Sede verbalmente por telefone. Pelo zelo ao sigilo bancário, códigos eram usados 
para impossibilitar qualquer identificação dos dados. Assim que o fluxo de malotes 
era restabelecido, toda a movimentação era checada com as vias físicas.

Essa opção de comunicação era usada como uma improvisação nos casos em 
que a linha de ônibus não operava devido ao mau estado das estradas. Contudo, não 
poderia ser usada por muitos dias seguidos. Em depósitos de cheques, estes deveriam 
passar pela compensação física em Canarana, portanto a via física deveria ser en-
viada até a Sede, para só então o crédito do valor do cheque ser lançado na conta 
do associado.

“Nos talões de energia, tínhamos que pegar toda a numeração do 
código (de barras) e passar pra Canarana, por telefone. Pra eles 
lançarem lá. Quando tinha que gerar arquivo (anos depois), 
nós tínhamos um computador da cooperativa dentro da sala do 
prefeito. Tudo que a gente tinha feito no dia, nós íamos lá pra 
enviar. Depois de relacionado tudo, gerava um arquivo no DOS 
e enviava pra Canarana.”

Arlete Becker Stulp, ex-colaboradora.

O MS-DOS (Microsoft Disk Operating System – Sistema Operacional em 
Disco 16) é um sistema operacional de computador totalmente controlado a partir de 
comandos dados pelo teclado de forma simples. Foi por anos usado pela cooperativa 
para processar e editar arquivos, que eram leves (necessitavam baixa capacidade de 
armazenamento nos computadores) e práticos, embora com funcionalidade reduzida.

16 Criado em 12 de agosto de 1981 pela Seattle Computer Systems, pertence hoje à Microsoft Cor-
poration.
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Esse trâmite cessou com a primeira linha telefônica adquirida já na Unidade 
de Atendimento de Querência (agora não mais PAC). As informações de movi-
mentação do dia poderiam, por fim, ser repassadas através de uma ferramenta tec-
nológica inovadora para a época: o fax17. Ressalta-se o fato de que a cooperativa 
ainda não possuía um sistema único e online para controle da conta corrente dos 
associados. Depósitos, saques, cheques lançados e qualquer outra movimentação 
que ocorria em cada município tinha que ser integrada uma à outra no final do dia. 
A movimentação de Querência tinha que ser transmitida para Canarana e ser lan-
çada manualmente na conta corrente dos associados. Após esse processo, um novo 
relatório de saldos era emitido e enviado por fax de volta para Querência, para que 
se pudesse operar no dia seguinte.

Mesmo com a dificuldade de comunicação da cooperativa superada, os pro-
blemas de logística do município ainda persistiam. Por exemplo, os produtores de 
Querência ainda sofriam com a falta de local para armazenamento da produção 
agrícola, sendo que toda a produção ainda tinha que ser escoada para Canarana. 

17 Sistema de transmissão de dados por via telefônica. Permitia transferir documentos e textos entre 
linhas telefônicas, gerando uma cópia do documento no destinatário. O aparelho entrou em desuso 
com o advento da internet.

Atendimento no PAC Querência
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Esse problema foi resolvido em 04 de abril de 1994 com o surgimento do Condomí-
nio Querência, associação de produtores criada para a construção de um armazém.

Além de apoiar o surgimento do empreendimento em Querência, a coopera-
tiva também ao longo do tempo apoiou a transformação do Condomínio em coope-
rativa de produção, o que se concretizou em 25 de outubro de 2013 quando passou 
a se chamar Cooperativa dos Pioneiros de Querência - COOPQUER. Os reflexos 
da mudança foram sentidos pelos associados, como a agregação de valor no produ-
to produzido por eles, a possibilidade de engajamento com outras cooperativas (a 
exemplo, o Sicredi) e os descontos maiores para os associados na compra de insu-
mos, por se tratar de compra coletiva. Essas vantagens ampliaram a credibilidade 
no modelo de negócio cooperativo, por meio da colaboração, refletindo no cenário 
macro.

No mesmo ano da abertura do PAC de Querência, foi inaugurado o PAC 
do Culuene. O distrito do Culuene, em Canarana, também foi um projeto de colo-
nização. Desenvolvido pela CONAGRO (Colonização e Consultoria Agrária S/C 
LTDA), criado em 1978 com a implantação de famílias oriundas do sul do país, dis-
tante pouco mais de 80 km do município de Canarana. O nome do distrito se deve 
ao rio do mesmo nome que banha a região (Rio Kuluene).

A localidade, desde sua criação e em 1992, tinha o propósito de se tornar 
município. De fato, por um período nas décadas de 80 e 90, o distrito possuía uma 
produção agrícola e pecuária bem expressiva, bem como um número de habitan-
tes considerável. Esse fluxo propiciou o desenvolvimento do local e aumentou a 
expectativa para uma possível emancipação. Assim sendo, com um potencial de 
crescimento, na época, promissor e distante da sede do município ao qual pertencia, 
o distrito necessitava de uma solução que propiciasse a movimentação financeira 
de seus moradores. De início foi realizada, inclusive, uma campanha para divulgar a 
cooperativa e conseguir novos associados.

O PAC iniciou suas atividades em uma pequena sala comercial próxima a um 
posto de combustíveis do distrito e em seu auge atendia em torno de 50 associados. 
O expediente durava das 09h às 14h e tinha apenas um colaborador para o atendi-
mento: Sadi Elsenbach. Natural do interior do município de Tenente Portela (RS), 
Sadi, residente de Canarana desde 1988, no atendimento diário, também usava uma 
autenticadora Burroughs. Contudo, havia uma diferença: As autenticações e mo-
vimentações diárias precisavam ser enviadas para a Unidade em Canarana, para 
então serem processadas e por fim efetivadas. Esse fluxo, feito por um ônibus de 
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Associado Verner Fleck

linha local, seguia por malote no período da tarde e retornava no dia seguinte pela 
manhã com a efetivação e os serviços solicitados no dia anterior, com comprovantes, 
talões de cheque, etc. O trajeto do ônibus do distrito até a cidade durava de duas a 
três horas, dependendo da situação da estrada e do período do ano. Na estação das 
chuvas, o percurso se tornava propenso a atoleiros.

O PAC acabou sendo fechado em 1994, e foi substituído pelo trânsito de 
malotes, porque a população local diminuiu devido à mudança de muitos moradores 
para a sede do município. Esse novo fluxo recebia de forma colaborativa o apoio do 
associado Verner Fleck, proprietário de um mercado local. Fleck, natural de Vista 
Gaúcha (RS) é morador de Canarana desde agosto de 1973, quando chegou com a 
família, aos 12 anos. Começou a residir no Culuene em 1989, concomitantemente 
ao surgimento da cooperativa.

“A gente explicava que era uma cooperativa, que não era de pro-
dutos, que era de crédito. Que era nossa! Que nós íamos admi-
nistrar. ‘Vamos fazer uma coisa pra nós.’ Anunciávamos como 
banco do produtor rural.”

Verner Fleck, associado desde 1991.
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O fluxo de malotes foi substituído em 2012 por um Agente Credenciado18 no 
Supermercado Fleck, no distrito. O Agente foi desabilitado tempos depois, tendo 
em vista o advento do pagamento online de contas de consumo e a pavimentação 
asfáltica até o distrito, que facilitou o acesso à Canarana. O distrito do Culuene ain-
da pleiteia emancipação, embora tenha menos residentes hoje do que no passado.

De 1988 a 1993 o Cooperativismo de Crédito foi ganhando base sólida em 
Mato Grosso. Os caminhos para o crescimento e desenvolvimento estavam abertos. 
Cooperativas do sul do país já organizadas sistemicamente adotaram em 1992 uma 
só marca que anos depois se consagraria como uma das mais fortes marcas nacionais 
ligadas ao cooperativismo de crédito. Começou a ser possível realizar um planeja-
mento de longo prazo e estudar ações a ser empregadas em conjunto. Começou a 
ser possível também estabelecer um plano de crescimento menos afetado pela alta 
inflação, que em 1993 atingiu seu recorde, 2.477,15% no acumulado anual, segundo 
o índice IPCA. E então veio o ano de 1994.

...

1994 foi o ano em que a Seleção Brasileira se tornou Tetracampeã Mundial 
de Futebol. Foi o ano da morte do piloto Ayrton Senna. Nelson Mandela se tornou 
o primeiro presidente negro da África do Sul, após anos do Apartheid. No Brasil, 
Fernando Henrique Cardoso deixa o cargo de Ministro da Fazenda e se candidata 

18 Agente Credenciado é um estabelecimento habilitado a realizar atendimento de arrecadação de 
contas de consumo (água, luz, telefone) e de boletos de cobrança emitidos pelo Sicredi ou por outras 
instituições financeiras.

Adesivo CrediCanarana
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a Presidente da República, sendo eleito para governar o País nos próximos quatro 
anos, repetindo o mandato depois.

Em 27 de fevereiro de 1994, o então presidente Itamar Franco institui o Pla-
no Real, utilizando diversas medidas econômicas e políticas, incluindo a criação de 
uma Unidade de Medida (URV19) para controlar a variação do poder de compra da 
moeda que surgiria. O Plano Real é considerado a maior reforma econômica já im-
plantada no país e a de maior sucesso. Meses depois, em 1º de julho do mesmo ano, 
o Real (R$) se tornava a nova moeda Brasileira. Sendo que R$ 1,00 (um real) cor-
respondia a CR$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta cruzeiros reais). A in-
flação acumulada no ano, que ultrapassava 800%, recuou dias depois para 6,84%20, 
segundo o índice IPCA.

Quando o real foi implementado, o Governo Federal passou a controlar a 
cotação do dólar, na tentativa de evitar que o preço da moeda americana afetasse 
a inflação brasileira. U$ 1,00 (Um Dólar) em 04 de julho de 1994 era cotado em 
R$ 0,94 (noventa e quatro centavos), ou seja, o Real era mais valorizado do que 
o Dólar. A supervalorização do Real ajudou a economia do País, mas causou um 
entrave no mercado agrícola. Naquele ano, o Brasil registrou recorde de produção 
de grãos, especialmente soja. Contudo, a soja é um produto historicamente comer-
cializado em dólar. Com o dólar desvalorizado em comparativo ao real e o aumento 
da produção de soja nos Estados Unidos, a saca de soja brasileira (60 kg) em 1994 
chegou a ser negociada por R$ 6,0021.

Com a receita da produção agrícola baixa, em especial em Mato Gros-
so onde a produção agrícola alavanca a economia do estado, ainda com dificul-
dades acumuladas dos anos anteriores, muitos produtores foram à falência e não 
conseguiram honrar com seus débitos com as instituições financeiras. Esse fa-
tor, aliado a uma até então falta de segurança (garantias e análises) nas conces-
sões de créditos por parte das cooperativas de crédito, bem como o período in-
flacionário que se alongava desde o final da década de 80, causou uma crise no 
sistema cooperativo, levando muitas cooperativas à uma situação irreversível. De 

19 Unidade Real de Valor, instituída pela Medida Provisória 434, em 27 de fevereiro de 1994. Um 
URV começou valendo CR$ 647,50 (Cruzeiros Reais) e findou em 30 de Junho de 1994 valendo CR$ 
2.750,00. 

20 Fonte: Biblioteca IBGE, publicação “Indicadores IBGE: INPC-IPCA, julho de 1994”, disponível 
em: www.biblioteca.ibge.gov.br

21 Dados de Publicação Jornalística da Folha de São Paulo de 16/08/94, seção AgroFolha denomina-
da: “ Soja verde” perde valor na safra 95” disponível em: www.acervo.folha.com.br 
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fato, de 1994 a 1998, como consequência, aproximadamente metade das coope-
rativas de crédito mato-grossenses não suportou o impacto financeiro decorrente 
e acabaram sendo liquidadas como, por exemplo, a CrediNova, de Nova Xavan-
tina e CrediNorte em Sinop (MT). O sistema ficou enfraquecido. A CrediCana-
rana conseguiu suportar a crise com muito esforço, devido ao empenho de cola-
boradores que acompanhavam diretamente a situação de cada associado, que, 
crentes na causa cooperativista, mesmo em dificuldades, tentaram a todo custo 
renegociar seus débitos. Ainda assim a imagem do cooperativismo ficou abalada.

Mas, como dizia Henry John Kaiser, industrial americano, considerado o pai 
da construção naval moderna: “Os problemas são apenas oportunidades com roupas 
de trabalho”. O Cooperativismo de Crédito, mesmo fragilizado, foi a alternativa para 
um novo recomeço e os problemas foram tratados como oportunidades de evolução. 
Padre João, por exemplo, frente à situação enfrentada por todas as cooperativas do 
estado, solicitou apoio à sua terra natal, num país onde o cooperativismo já tinha 
firmado raízes. Um convênio foi firmado22 entre as cooperativas, a Cocecrer-MT e a 
DGRV (Deutscher Genossenschafts – und Raiffeisenverband e.V. – Confederação 
Nacional das Cooperativas da Alemanha), que propiciou a assistência técnica de 
profissionais do país europeu para cooperativas mato-grossenses.

Enquanto na região sul do país, cooperativas de crédito se uniam para a cria-
ção de um Banco Cooperativo, em Mato Grosso o alemão Ehlert Christiansen, téc-
nico em cooperativismo, trabalhava com os dirigentes de cooperativas e associados 
visando a profissionalização, a normatização e a construção de sólidas bases para o 
crescimento. Esse trabalho desempenhado fez com que algumas cooperativas do es-
tado se fundissem. Outras, passaram por um forte processo de reestruturação, como 
a CrediCanarana, que estabeleceu regras mais rígidas de governança, aumentou o 
controle interno, estabeleceu regras padrão para o funcionamento, com auditorias 
constantes e indicadores de referência. O esforço era para se formalizar e para evitar 
novas crises. Em pouco tempo a cooperativa se reconsolidou e pôde dar um novo 
passo, para se tornar mais forte e mais habilitada para atender as necessidades de 
seus associados.

22 Conforme relatos da publicação “Sicredi 20 Anos – Sistema completou duas décadas de existên-
cia em MT em 05 de setembro deste ano”, publicado em 2009, cedido por João Carlos Spenthof.
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Resolução Nº 2193 - O BANCO CENTRAL DO BRASIL, (...), torna públi-
co que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada 
em 30.08.95, (...), Resolveu:

Art. 1º Facultar a constituição de bancos comerciais com participação exclusiva de 
cooperativas de crédito singulares, (...) e centrais, bem como de federações e confe-
derações de cooperativas de crédito.1 (...)

...

Em 16 de outubro de 1995, passados somente 46 dias após o “sinal verde” 
do Banco Central, as cooperativas do Rio Grande do Sul, em Assembleia Geral em 
Porto Alegre (RS) deliberam pela criação do Banco Cooperativo Sicredi S.A. O 
primeiro banco cooperativo do Brasil, criado pelas cooperativas de crédito, para as 
cooperativas de crédito. Um marco do cooperativismo brasileiro.

No ano seguinte, as cooperativas de Mato Grosso iniciaram sua adesão, ainda 
que não oficial, ao Sistema Sicredi. Gradativamente, a marca e a padronização de 
processos foram sendo inseridas nas cooperativas do estado com a participação da 
Cocecrer-MT. Em 1997, a CrediCanarana, já consolidando as ações para o ingresso 
no Sistema, alterou seu nome fantasia para Sicredi Canarana – nome pelo qual por 
anos se fez conhecida. Em 31 de janeiro de 1998, dia mundial da Solidariedade, os 
associados da então Sicredi Canarana, em Assembleia, aprovam a participação so-
cietária da cooperativa no BANSICREDI.

“Foi nosso grito de liberdade. Foi a partir do banco que começa-
mos a crescer.”

Maria Helena Avrella, colaboradora desde 1992.

1 Resolução nº 2193, do Banco Central do Brasil, de 31 de agosto de 1995. Disponível na íntegra 
em: https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/1995/pdf/res_2193_v2_P.pdf
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A criação do Banco e adesão por parte da cooperativa proporcionou uma 
evolução nos serviços oferecidos aos associados, pois a partir de então a cooperati-
va tinha seu próprio agente para fazer a compensação de cheques, emitir talões de 
cheques próprio, oferecer novas soluções financeiras e conquistar maior confiabili-
dade. De Canarana, passando por Água Boa em Mato Grosso, Francisco Beltrão no 
Paraná, até Panambi no Rio Grande do Sul o Sistema era o mesmo, a marca era a 
mesma: Sicredi!

A unificação trouxe credibilidade. A unificação trouxe visibilidade regional 
e nacional. As cooperativas, tendo o Banco como instrumento, serviam como bali-
zador do mercado. A Sicredi Canarana, com os instrumentos financeiros oferecidos 
por intermédio do Banco, se tornou um agente regulador no mercado local, abrindo 
campo para novas possibilidades frente às instituições bancárias tradicionais presen-
tes. O Banco propiciou que a cooperativa pudesse trazer práticas bancárias nacio-
nais adequadas ao mercado local e ao maior interessado, o associado.

Tão marcante quanto a consagração de uma marca própria, foi o fato de que 
o Banco propiciava o acesso dos associados das cooperativas a um instrumento de 
evolução até então utópico: crédito com Recursos Controlados do Governo. Esse 
acesso à recursos até então inacessíveis, com juros menores e prazos maiores, só foi 
possível graças à união das cooperativas, do patrimônio delas e de seus associados.

Recursos Controlados do Governo são, resumindo, parte dos Depósitos à Vis-
ta (soma dos saldos positivos nas contas correntes) e das Poupanças, que as institui-
ções financeiras depositam no Banco Central (chamados Depósitos Compulsórios), 
que usa este instrumento para controlar a inflação, além de recursos oriundos da 
Poupança Rural, do BNDES, dos Fundos Constitucionais e aqueles equalizados pelo 
Tesouro Nacional. O Banco Central utiliza parte desses recursos para estimular a 
economia por meio do Crédito Rural. São definidas as taxas, os prazos e as formas 
de concessão do crédito. Contudo o recurso não é público, é privado, e o Governo 
somente controla o acesso.

Para acompanhar esse processo, basta acompanhar os jornais em meados dos 
meses de junho. Todo ano as autoridades do País ficam perfiladas em Brasília (DF) 
e anunciam quanto recurso será destinado à atividade rural e de que forma isso será 
feito. É o chamado Plano Safra2. Como o setor de produção agrícola e pecuário do 
país possui, em geral, a menor taxa de inadimplência e as maiores garantias para as 

2 Conjunto de diretrizes para serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, concessão de cré-
dito, seguro da produção, garantia de preços, comercialização, etc.
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operações, os juros são mais baixos, sendo para Custeio na Safra 18/19 de grandes 
produtores, por exemplo, de 7% ao ano3.

Em 1998, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, discursando no 
Palácio do Planalto, anunciava que, pela primeira vez, os recursos do Plano Safra 
seriam disponibilizados em junho, dando tempo hábil para os produtores adquirirem 
os insumos. Ele anunciava também que para 1998/1999 seriam disponibilizados 10 
Bilhões de Reais a um juro para grandes empréstimos de 8,75% ao ano, menor taxa 
desde a década de 70.4

Em 1999, o BANSICREDI foi autorizado a operacionalizar com crédito rural 
a partir de recursos controlados. Na época, comparado aos demais bancos já solidifi-
cados no mercado, o BANSICREDI era muito pequeno. Portanto, não havia acesso 
à grandes volumes de recursos repassados. Ainda assim, servindo como intermediá-

3 Fonte: Ministério da Agricultura - Plano Agrícola e Pecuário 2018/2019.

4 Discurso no Ato do Plano Safra por Fernando Henrique Cardoso, em 17 de junho de 1998, dispo-
nível na Biblioteca da Presidência da República.

Prensa mecânica de cheques
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rio das cooperativas com o mercado financeiro nacional, o Banco foi decisivo para 
a busca de apoio jurídico das cooperativas, canal de contato com o BNDES e o pró-
prio Banco Central, algo inatingível para uma cooperativa individualizada na época.

No início do novo milênio, em 2001, a cooperativa começou a operar com 
recursos repassados do BNDES em linhas como Prosolo (correção de solo), Propas-
to (Reforma de pastagem), Moderfrota (Aquisição de máquinas), PSI Agropecuá-
rio (Equipamentos e máquinas), entre outros. O acesso aos recursos foi crescendo 
conforme o Banco crescia, e ele crescia conforme o crescimento das cooperativas, 
que por sua vez cresciam conforme o crescimento de seus associados, numa escala 
evolutiva em que cada “dono” contribuía na fortificação do micro para fortificação 
do macro.

“O maior empréstimo que fizemos naquela época foi de calcário, 
para financiamento de correção de solo. Nós ficamos apavorados. 
Aquilo era inimaginável. Demorou dias pra aprovar. Era de R$ 
100.030,00.”

Edgar Marcolin, colaborador desde 1999.

Com o advento do Banco, a cooperativa também passou a emitir talonários 
de cheques para seus associados com a marca Sicredi. É claro, já o fazia antes quan-
do parceira do Banco do Brasil.

O processo de emissão de cheques para os associados sofreu um processo de 
evolução à parte. As primeiras folhas de cheque emitidas pela cooperativa, ainda 
no início da década de 90, eram confeccionadas num processo que exigia preparo 
físico do operador. As folhas de cheque, pré impressas, sem nenhuma identificação 
do emitente, eram inseridas, uma a uma, em uma prensa de alto relevo. Essa prensa 
era uma máquina de aproximadamente 15 kg onde eram posicionadas as folhas, e 
onde, por baixo, se colocava uma chapa de metal de aproximadamente 5 cm² com 
Nome e CPF do associado gravados em alto relevo. A partir de um movimento de 
uma alavanca localizada na lateral, a chapa gravava os dados do associado na folha 
de cheque ao ser pressionada na folha com papel carbono.

Após algum tempo, também com formulários pré impressos, foi utilizada uma 
matriz de mimeógrafo5 para preenchimento dos dados dos associados nos cheques. 

5 Máquina que produz cópias a partir de uma matriz perfurada fixa em torno de um cilindro com 
tinta.



67

Esse processo agilizou a confecção dos cheques até que em 1993, os cheques já com 
CMC7 e compensados pelo Banco do Brasil passaram a circular na região.

Do ano de 1993 até 1998, a cooperativa teve como Presidente o gaúcho de 
Tenente Portela, Hélio Antônio Kehl. De uma família de pioneiros em Canarana, 
Hélio foi o primeiro Conselheiro Administrativo da cooperativa, cargo hoje equi-
valente ao de Diretor de Operações. Foi durante esse mandato que a cooperativa 
adquiriu a primeira Sede Própria.

Um terreno na esquina da Avenida Paraná com a Rua Miraguaí em Canara-
na, com uma edificação em formato retangular sem telhado visível, dando ao imóvel 
o apelido de “caixotinho”. Até 1997, o local era agência do extinto Banco Bamerin-
dus6, que após a liquidação deste, foi arrematado em leilão por exatos R$ 53.700,00.

Reformado, de cara nova, anunciado como “O Banco do Produtor Rural”, 
o “caixotinho” se tornou Sede da Sicredi Canarana, uma cooperativa de crédito 
rural na época com mais de 500 associados. Poucos sabiam na época que o terreno 
da primeira Sede Própria da cooperativa e também, Unidade de Atendimento, foi o 
local onde os pioneiros de Canarana, aproximadamente 25 anos antes, construíram 
as primeiras casas da região, sendo, além de base da cooperativa, base do desenvol-
vimento urbano de Canarana.

Em 1997, o Senado Federal do Brasil aprovou emenda à Constituição que 
possibilitava a reeleição, enquanto nos Estados Unidos Bill Clinton começava o se-
gundo mandato como presidente americano. Na Europa, 1997 datava o fim oficial 

6 Banco Mercantil e Industrial do Paraná S/A (Bamerindus) fundado em 1929. Após passar por 
dificuldades financeiras em 1994, encerrou as atividades em 1997, quando foi incorporado pelo HSBC. 

Cheque de 1993
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do Império Britânico após a independência da maioria das colônias. Para a Sicredi 
Canarana, o ano, além de marcar a aquisição da primeira Sede própria, também 

Inauguração da sede própria CrediCanarana
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marcou a inauguração do segundo Posto de Atendimento, o PAC de Gaúcha do 
Norte.

A região onde se situa Gaúcha do Norte (MT), que teve seus primeiros mora-
dores em 1979 e que se tornou município em 17 de novembro de 1995, se encontra 
hoje com sete mil habitantes. O nome da cidade faz referência à Colonizadora Gaú-
cha Ltda, empresa de Cascavel (PR), responsável pela comercialização dos lotes no 
local. Os primeiros lotes, inclusive, foram vendidos para cidadãos desapropriados da 
região paranaense alagada com a construção da Hidroelétrica de Itaipu, no Paraná, 
na divisa do Brasil com Paraguai. Semelhante à história da maioria dos municípios 
da região, os primeiros anos foram marcados pelas dificuldades de estrutura, de aces-
so a medicamentos e alimentos e em “Gaúcha”, principalmente, pela dificuldade de 
logística.

A cidade é geograficamente distante das demais em seu entorno. Mesmo após 
a emancipação, dependia de serviços e produtos de Paranatinga (MT) distante 212 
km. Até após a abertura de caminho para Canarana, distante 155 km, o acesso se 
dava por estrada de chão com a intersecção de grandes rios, como o Rio Sete de 
Setembro ou Rio Kuluene. Em agravante, a terra, logo após a abertura de áreas, 
se mostrou aquém da produção agrícola esperada, o que causou grande êxodo da 
localidade. De fato, a produção era pequena. Em 1997, dois anos após se tornar 
município, foi registrado o cultivo de 1200 hectares de arroz, 500 hectares de milho 
e 2000 hectares de soja.7

A reversão positiva da economia local só se fez anos depois com a introdução 
da cultura da seringa. A extração do látex propiciou novo ciclo comercial na região. 
Do ano de 1997 a 2000 a área destinada a cultura saltou de 350 hectares para 1000 
hectares. As receitas do seringal nunca foram de grandes proporções, mas são cons-
tantes, estabilizando o município e tornando-o atrativo para novos investimentos.

Em 1997, no dia em que Gaúcha do Norte comemorava dois anos de eman-
cipação, colaboradores e seus familiares, associados da cooperativa em Canarana 
e do PAC de Querência se reuniram e num ônibus locado seguiram em direção a 
“Gaúcha” para a inauguração do primeiro posto de atendimento naquela localidade. 
Naquela Segunda-Feira chuvosa, típica dos meses de novembro, as ruas principais 
de Gaúcha do Norte, ainda sem asfaltamento, foram “patroladas” para receber os 
visitantes e de certa forma embelezar a cidade para o evento que seguiria. Vindo de 

7 Histórico de Produção Agrícola Municipal de 1997 para Gaúcha do Norte segundo IBGE. www.
biblioteca.ibge.gov.br
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Canarana, o ônibus atolou duas vezes antes de chegar ao destino. A ponte sobre 
o Rio Kuluene, que dá acesso à região, ainda não existia e a travessia era feita por 
balsa.

Mesmo quando todos já estavam a postos para a inauguração, o evento teve 
que esperar, pois a chuva se acentuava, impossibilitando qualquer ato inaugural e 
ainda tornando as ruas recém “patroladas” em grandes atoleiros. Às 11 horas da ma-
nhã, houve uma breve trégua e a inauguração foi enfim realizada num evento rápido 
e sem discursos. Um almoço foi servido para comemorar a ocasião de inauguração 
do PAC e do aniversário do município.

No retorno à Canarana, contudo, não houve comemoração. A chuva intensa 
piorou a situação da estrada e o ônibus patinava nas subidas, às vezes quase retro-
cedendo. O Rio Kuluene tinha subido além do comum devido ao grande volume de 
água. A balsa, ancorada do lado oposto do rio foi abandonada pelo balseiro, tendo 
em vista a impossibilidade de funcionamento frente à correnteza. Pedaços de árvores 
e troncos arrancados pelo vento ou pela força da água eram arrastados rio abaixo 
num cenário assustador. Voltar à Gaúcha do Norte era inviável. A alternativa era 
prosseguir.

A balsa ficava ancorada permanentemente em um cabo de aço que atravessa-
va o rio e permitia que ela não desviasse do curso nas travessias. Após conseguirem 
puxar a balsa até a margem em que estavam para que o ônibus e todos os passageiros 
pudessem embarcar, parte da comitiva, no uso da força bruta, forçou a travessia da 
balsa pelo rio, puxando-a pelo cabo de aço. O desespero tomou conta de muitos, 
principalmente quando alguns pedaços de árvores enroscavam no cabo de aço, fa-
zendo oscilar a balsa e exigindo maior empenho de força para mantê-la no curso. Por 
fim, Kuluene atravessado, tábuas foram estendidas entre a balsa e o barranco para 
que o ônibus pudesse desembarcar e todos concluírem a viagem.

O Posto de “Gaúcha” é exemplo de como o triunfo ocorre quando há a união 
de pessoas em torno de uma ideia, de uma necessidade. Lideranças municipais e 
produtores rurais de destaque já na época, como Antônio de Deus da Silva, Roberto 
Jacinto, Ariberto Petroli, Nixon Luiz Severino, Cezar Francisco Meneguzzi, entre 
outros, foram determinantes para o sucesso da empreitada.

A cidade já teve agências de bancos tradicionais no seu histórico. Contudo, 
até 1997 estes bancos ou entraram em liquidação ou encerram o atendimento na 
cidade, fazendo com que os moradores necessitassem novamente de uma instituição 
financeira que desse suporte às transações mínimas necessárias.
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“Ficava cheque na cidade um mês, dois meses, passando de um 
pro outro no comércio até que alguém ia num banco em outra 
cidade pra descontar. Isso sem saber se quando chegasse lá, (após 
o gasto com a viagem) ia ter saldo.”

Antônio de Deus da Silva, associado desde 1997.

Os futuros associados partiram em direção à Canarana para pleitearem um 
Posto. Antônio de Deus da Silva, o primeiro prefeito nomeado e eleito de Gaúcha 
do Norte, na época já um líder na região, foi um dos integrantes da comitiva que por 
diversas vezes esteve na Sede da Cooperativa expondo a necessidade de seu povo. 
Natural de Bento Gonçalves (RS), morador de “Gaúcha” há 39 anos, além de polí-
tico, já foi comerciante e criador de porcos. Trazer um PAC para “Gaúcha” foi um 
desafio levando em consideração a economia local. Sem grande produção agrícola 
e pecuária, com a cultura da seringa engatinhando, não havia perspectiva de cresci-
mento a curto e médio prazo. A dificuldade de renda dificultou inclusive o aporte da 
Cota Capital para novos associados, que não tinham condições para isto, na época 
de R$ 500,00. Esse panorama se perpetuou mesmo após a inauguração do PAC.

“Por um longo tempo a gente trabalhou no vermelho. Fechava o 
mês e eu e o Eloir ficávamos: Será que fecha esse mês? Será que 
vamos mais um mês? E assim foram três anos. (...) A unidade 
não se mantinha.”

Lori Catarina de Lima, Ex-colaboradora

Durante o tempo em que o Posto lutava para se tornar solvente, os demais 
postos da cooperativa cooperavam para mantê-lo em funcionamento, cobrindo as 
perdas. O posto funcionou primeiramente em uma pequena sala comercial na Ave-
nida Brasil onde hoje está localizado um restaurante. Nas primeiras assembleias, a 
participação dos associados não era expressiva, reflexo da desconfiança com o novo 
sistema apresentado e da realidade econômica local.

“Nós não tínhamos noção do que era uma cooperativa de crédito. 
Não tínhamos noção do que era o negócio. Muitos nem tinham 
condição pra (integralizar) cota.”

Clodoaldo Maccari, associado desde 1999.
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“No início a população teve muito receio. Tivemos que mostrar 
no dia a dia que no Sicredi seria diferente. Pois o Eldo já dizia 
naquela época: ‘o Sicredi é do tamanho que os associados que-
rem. (...) O diferencial da cooperativa é o atendimento, o olho no 
olho, o aperto de mão.’ ”

Lori Catarina de Lima, Ex-colaboradora

Lori Catarina de Lima foi a primeira colaboradora da cooperativa em Gaúcha 
do Norte. Nascida em São Carlos, cidade situada na região oeste de Santa Catarina 
e colonizada por imigrantes alemães, foi colaboradora por mais de 15 anos. Sempre 
ligada ao serviço administrativo, trabalhou de caixa à encarregada financeira. Ela e 
o ex-colaborador Eloir José Londero, primeiro Gerente do Posto, atendiam os asso-
ciados e propensos associados em meio à falta de estrutura recorrente.

Quando o PAC foi inaugurado, a Prefeitura da cidade cedeu uma das poucas 
linhas telefônicas existentes para possibilitar a transmissão de dados da cooperativa, 
por fax. Ao final do atendimento, semelhante à situação que ocorria em outras uni-
dades/postos, o código de barras das contas recebidas era datilografado numa folha 
de pagamentos e enviado por fax à Canarana para ser processado. Na falta do fax, 

Primeira unidade de Gaúcha do Norte
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por algum problema na linha telefônica, era necessário enviar a documentação por 
malote, em ônibus que só fazia a linha Canarana – Gaúcha do Norte três vezes por 
semana. Na época, ainda sem sistema integrado para as contas correntes, os saldos 
das contas dos associados eram compilados num relatório, o que, no caso de falta de 
linha telefônica, fazia com que o Posto atendesse com relatório defasado de um, ou 
até dois dias. Em movimentações expressivas, era necessário esperar pelo relatório 
atualizado ou entrar em contato com a Sede da cooperativa por outra linha telefô-
nica disponível.

Alguns anos depois, o fluxo acabou melhorando quando a prefeitura da ci-
dade conseguiu sinal de internet.8 Mesmo com o advento da internet, o Posto tra-
balhava de modo offline, com arquivos compilados do dia anterior. No dia seguinte 
pela manhã, com os dados de toda a cooperativa já conciliados, os dados eram salvos 
no disquete e armazenados na cooperativa para atendimento aos associados. Ainda 
assim essa modernidade não sanou o problema do trânsito de malotes, necessário 
para a compensação física de cheques. Nas idas e vindas dos malotes durante o pe-
ríodo de chuva, ultrapassar o Rio Kuluene sempre se mostrou um desafio, pois não 
havia linha de ônibus nessas condições.

“Se ligava e dizia: ‘Tô saindo daqui!’. A gente já sabia quanto 
tempo levava mais ou menos. ‘Tal hora nos encontramos lá.’ Vi-
nha alguém de Canarana até o rio com um malote, quem ia 
daqui levava um malote e atravessava o rio num barquinho a 
motor, fazia a troca, atravessava o rio de novo e vinha embora.”

Alessandra Glinke Santa Catarina,  

colaboradora desde 2008.

A situação começou a mudar com os primeiros créditos repassados empresta-
dos no Posto, como recursos do PRONAF9. A cultura da seringa, já nos anos 2000 
em diante, foi o que manteve a cidade funcionando, com grandes subidas de preço 
do látex acima de R$ 4,00 incentivando o aumento da área cultivada. A renda da 

8 Disco magnético portátil usado para armazenamento de dados. Devido a baixa capacidade de 
armazenamento, foi se tornando obsoleto a partir do ano 2000.

9 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), política pública de de-
senvolvimento da Agricultura Familiar criado no governo de Fernando Henrique Cardoso pelo decreto 
Nº 1.946, de 28 de junho de 1996, que disponibiliza recursos através de linhas de créditos a juros bai-
xos.
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seringueira, diferente do que acontecia nos outros postos da cooperativa em loca-
lidades de agricultura predominante, possibilitava uma constância nos saldos das 
contas dos associados, sem sazonalidade. Como os seringais eram novos na época, 
sem necessidade de grandes gastos com insumos, tendo mão de obra familiar, o di-
nheiro entrava no comércio local sem grandes saídas e ali permanecia circulando.

No ano seguinte à inauguração do PAC de Gaúcha do Norte, em julho de 
1998, Hélio Kehl foi sucedido na Presidência pelo até então Vice-Presidente Ave-
lino Simioni, que permaneceu no cargo até o ano seguinte, 1999, quando o então 
gerente da cooperativa, Eldo Renck é eleito Presidente da Cooperativa. Eldo é o 
associado que há mais tempo esteve à frente da cooperativa: 18 anos. Sua história 
com a Sicredi Canarana começou em 05 de fevereiro de 1993 quando se tornou 
Conselheiro Administrativo e Vice-Presidente.

Contudo, o primeiro contato de Eldo com o cooperativismo aconteceu muito 
antes da Sicredi Canarana. Recém-saído do serviço militar prestado em Brasília, 
com 20 anos de idade, o catarinense de Maravilha (SC), mudou-se para a cidade 
que constituiu a primeira cooperativa de crédito de Mato Grosso, Água Boa, onde 
já possuía familiares morando. Semelhante à muitos dos migrantes que na região 
chegavam na década de 70 e 80, trabalhou na Coopercana, primeiramente como 
auxiliar de classificador de grãos e meses depois, já morando em Canarana, como 
balanceiro. Em pouco tempo mudou-se para a Vila Culuene e assumiu a gerência da 
Unidade da Coopercana de lá, onde ficou por 10 anos.

O contato com produtores rurais do interior do município e o bom desem-
penho da unidade da cooperativa de produção, deram-no visibilidade e inspiraram 
o convite feito por associados que estavam no comando da Sicredi Canarana, para 
que se candidatasse à Vice-Presidente, sendo eleito na chapa que tinha Hélio Antô-
nio Kehl como Presidente e Élio Mews como Conselheiro de Crédito Rural/Diretor 
Secretário. Na época, o mandato durava três anos. Depois se tornou Gerente da 
cooperativa, até que em 30 de janeiro de 1999, sucedendo Avelino Simioni, foi 
eleito Presidente, numa chapa com o querenciano Neuri Norberto Wink como Vi-
ce-Presidente.

Aliás, Neuri Wink, natural da cidade de Não me Toque (RS), vindo de Victor 
Graeff (RS), chegou ao então projeto Querência em 1990. Além de Vice-Presidente 
da Sicredi Canarana por seis anos, também já atuou como Conselheiro Fiscal e na 
vida pública, já foi por duas vezes vereador de Querência. Possui até hoje em lugar 
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de destaque de sua casa uma fotografia emoldurada de uma homenagem feita pelos 
colaboradores da cooperativa no dia em que deixou a Vice-Presidência.

...

De 1999 a 2000, com a entrada do novo milênio, novos objetivos também 
foram sendo desenhados pela cooperativa. A área de ação da Sicredi Canarana com-
preendia os municípios mato-grossenses de Canarana, Querência, Gaúcha do Norte 
e Ribeirão Cascalheira. Com os postos abertos em três destas cidades e a estrutu-
ração da cooperativa como um todo sendo realidade, restava adentrar num novo 
município para completar o ciclo de evolução.

Ribeirão Cascalheira (MT), com quase 10 mil habitantes, se tornou municí-
pio em 03 de maio de 1988, data em que se comemora o Dia do Sertanejo. Às mar-
gens da rodovia BR 158, o local é composto por pessoas oriundas de diferentes partes 
do país, com culturas diferentes e sotaques diferentes. Vinda da região sul e dos 
estados de Minas Gerais, Goiás e Tocantins, a população, além do perímetro urbano, 
está espalhada em uma série de assentamentos rurais. A primeira denominação do 
local foi Ribeirão Bonito, mas também já foi chamado de Guedolândia, Divinéia e 
Alta Cascalheira, fazendo alusão à formação geológica da região, de muito cascalho. 
Com pouca vocação agrícola, majoritariamente pecuária, a cidade é formada grande 
parte por pequenos produtores.

As primeiras reuniões para abrir um PAC na cidade começaram em 1999. A 
primeira reunião inclusive, teve presença de apenas 12 pessoas, mostrando certa 
resistência inicial ao novo modelo de instituição financeira apresentado. No início 
os moradores se referiam à cooperativa como “Banco dos Gaúchos”. Contudo, o 
número de pessoas na segunda reunião já foi mais expressivo. Em cada reunião foi 
crescendo até que em abril de 2000, o PAC foi inaugurado.

“No início as pessoas não compravam muito a ideia do cooperati-
vismo, pois não tinham a cultura. A cada ano, convidando para 
as assembleias, um falando pro outro, as pessoas começaram a 
tomar gosto.”

Heliene Ap. Oliveira de Queiroz,  

associada desde 2005.
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Quando o Posto foi inaugurado, por mais que a cidade ainda carecia de alguns 
fatores estruturais, já existiam condições mínimas para o atendimento, resultado de 
certa revolução tecnológica iminente. De fato, o grande desafio enfrentado nos pri-
meiros anos da cooperativa em “Cascalheira” foi a falta de documentação regulariza-
da nas posses dos assentamentos. Como o processo de assentamento de produtores 
era recente, licenças e certidões estavam por ser emitidas. Esse fator privou o acesso 
da maioria à recursos controlados do governo. A opção restante foi, nos primeiros 
anos de atendimento, trabalhar com a carteira de Crédito Geral da cooperativa, com 
recursos próprios, quem nem sempre atendiam as demandas dos produtores rurais.

“A maior dificuldade era o fato de os associados não terem conhe-
cimento do cooperativismo e nos procurar apenas para ver se con-
seguiam empréstimo com facilidade. Nos primeiros meses fiquei 
bem espantada com a forma que as pessoas nos procuravam. 
Queiram saber quanto tinham que colocar e quanto podiam 
pegar. Mas aos poucos, com as formações (dos associados), fomos 
disseminando o conhecimento de cooperativismo no município.”
Silvia Ludovina Barroso Quintino, colaboradora desde 2001.

Primeira reunião em Ribeirão Cascalheira
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A sala de atendimento ao associado, o Posto em si, possuía dois colaborado-
res, um na função de caixa e outro no atendimento. Havia outra sala que servia de 
copa e cozinha. A limpeza da agência, o café e o chimarrão (que passou a ganhar 
degustadores naturais de outras regiões), meses após a inauguração, ficou a cargo da 
mineira Heliene Aparecida Oliveira de Queiroz. Heliene mudou-se para Ribeirão 
Cascalheira em 2001, vinda de Iturama, no triângulo mineiro. De uma família de pe-
cuaristas, mãe de dois filhos, depois de três anos como colaboradora na cooperativa 
se tornou professora. Anos depois, numa assembleia da Cooperativa em “Cascalhei-
ra” foi indicada pelos associados para se tornar membro do Conselho de Administra-
ção da cooperativa, sendo eleita como Suplente. No mandato seguinte, como Con-
selheira efetiva. Mesmo quando deixou de ser conselheira, continuou participando 
ativamente da administração da cooperativa, sendo indicada pelos associados como 
Coordenadora de Núcleo.

Junto com a criação do PAC de “Cascalheira” no ano 2000, era criada, em 
Porto Alegre, a Confederação Sicredi. Num país de dimensões continentais, de múl-
tiplas culturas e hábitos, foi necessária a criação de um instrumento que unificasse 
a linguagem das cooperativas integrantes do Sistema. A Confederação tinha por 

Primeira unidade de Ribeirão Cascalheira
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objetivo padronizar e estabelecer rumos comuns para o crescimento, desde novas 
políticas de governança à busca pelo desenvolvimento tecnológico para melhor 
atendimento aos associados.

Foi por meio da Confederação, por exemplo, que o desenvolvimento de uma 
plataforma de T.I. (Tecnologia da informação) com sistemas operacionais (softwa-
res) foi possível. A partir de março de 2002, os colaboradores da Sicredi Canarana 
passariam a usar um sistema chamado “Sistema Online” para atendimento aos asso-
ciados. Embora tenha um layout simples, é extremamente complexo, com múltiplas 
funções, que vão desde a gestão da carteira de crédito do associado, conta corrente, 
atendimento ao caixa, plataforma de investimentos, relatórios de supervisão, re-
sumos de perfil dos associados, cadastro, entre outros. Este sistema - que ainda é 
usado até a atualidade - passou a ser usado por todas as cooperativas do Sicredi e 
revolucionou o atendimento na Sicredi Canarana, trazendo agilidade no atendi-
mento às demandas dos associados, possibilidade de maior eficiência na gestão da 
cooperativa, além de congregar, em uma só plataforma, a base dos serviços que eram 
oferecidos, consolidando a cooperativa no mercado como uma instituição financeira 
tecnológica e em franco crescimento.

Primeira unidade de Ribeirão Cascalheira
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Com a cooperativa já consolidada, dando passos firmes em direção à expan-
são e solidificação na região, com doze anos de história, tendo quatro unidades de 
atendimento em funcionamento, abrangendo parte do território do chamado Médio 
Araguaia e parte do território do Vale do Xingu, buscando a identificação com todos 
os associados das cidades de sua área de atuação, em 02 de junho de 2001, após anos 
na alcunha que lembrava a cidade em que foi fundada, altera sua razão social e nome 
fantasia para Cooperativa de Crédito Rural do Alto Xingu – Sicredi Alto Xingu, 
fazendo alusão à região geográfica onde se encontra, próxima à nascente do Rio 
Xingu.10 Essa alteração em seu nome perduraria por mais de uma década, servindo 
de divisor de águas para os novos desafios que viriam nos próximos anos.

10 Rio com 1.979km de extensão, que forma a Bacia Hidrográfica do Rio Xingu com mais de 530 mil 
km² e que deságua no Rio Amazonas.
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Um desafio não precisa ser necessariamente um problema. Ao contrário, 

pode facilmente ser encarado como um incentivo para que algo seja 

feito acima das capacidades previamente estabelecidas. Desafios po-

dem ser, portanto, estímulos para a evolução.

A safra de grãos 2004/2005 foi, sem dúvida alguma, um desafio. Em 2004 

a cooperativa registrou uma carteira de crédito com recursos repassados superior 

a três milhões de reais, marco histórico na época. No mês de abril de 2004, a 

saca de 60 kg de soja, historicamente comercializada em dólar, chegou a ser co-

mercializada à US$ 18,561 (R$ 53,37) maior valor desde a década de 80. O valor 

em dólar, para se ter uma ideia, foi maior do que a média de comercialização em 

março de 2019. O preço propiciou uma corrida para a comercialização do grão. 

Apesar disso, muitos produtores aguardaram preços melhores, crentes numa alta 

histórica que nunca veio. O preço da saca começou a cair de forma vertiginosa, 

obrigando muitos produtores, sem alternativa, a venderem sua produção por até 

US$ 10 a saca de 60 kg logo no início de 2005, com grandes prejuízos. Agregado 

a isso, o alto preço do início de 2004 incentivou o aumento da área de cultivo, 

aumentando o investimento por parte dos agricultores, causando outra quebra 

financeira. No ato do plantio, os insumos para a safra foram adquiridos com a 

cotação da moeda americana em alta (o produtor pagou mais caro para plantar). 

No ato da venda, já em 2005, o grão foi comercializado com a moeda em baixa 

histórica (o produtor recebeu menos na colheita), diminuindo ainda mais as 

receitas.

O resultado foi uma nova crise no setor agrícola. Na região em que a Si-

credi Alto Xingu atuava, firmemente ligada ao setor produtivo de grãos, crise no 

setor agrícola significava crise geral. A economia regional esfriou e o endivida-

1 Indicador de preço da soja em 05/04/2004 da CEPEA/ESALQ disponível em www.cepea.esalq.
usp.br.) 
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mento aumentou. Culminado a isto, a inadimplência do setor se elevou. Muitos 

agricultores não conseguiram honrar com seus compromissos financeiros.

Naquele ano houve troca na administração da Sicredi Alto Xingu. Sel-

vino Faccio, primeiro presidente, voltou a assumir o posto passados 12 anos 

que tinha deixado o cargo. Eldo Renck, após 12 anos de cooperativa, seis des-

tes na Presidência, foi se dedicar à sua própria atividade de agricultor, visando 

ter maior estrutura financeira para custear a educação dos filhos em grandes 

centros, visto que na época, a Cooperativa ainda não possuía um plano de 

cargos e salários para a Presidência. Junto com Selvino, como Vice-Presiden-

te foi eleito o gaúcho de Victor Graeff (RS), morador de Querência, Evandro 

Luiz Huther.

A participação de Evandro na cooperativa se deu de forma gradativa. Mo-

rador de Querência desde 1989, associado desde 1991, não faltava a nenhuma 

das assembleias. Primeiro se tornou Conselheiro Fiscal e anos depois, a convite 

de Neuri Wink, se candidatou a Vice-Presidente, cargo que ocupou por três 

mandatos, até 2013.

A “Crise da Soja de 2005”, como ficou conhecida, afetou todos os se-

tores da economia local. Do comércio varejista ao setor pecuário. Em unida-

des de atendimento da cooperativa recém abertas, que ainda não estavam ple-

namente solidificadas, como em Ribeirão Cascalheira e Gaúcha do Norte, a 

inadimplência junto ao quadro de associados ainda pequeno causou forte im-

pacto. Em “Cascalheira” ainda havia um adendo: Não havia separação direta 

das movimentações de lá com as da Sede da cooperativa, visto que a unidade 

ainda não tinha atingido seu ponto de equilíbrio, que ocorre quando as receitas 

operacionais cobrem as despesas operacionais. Quando a separação financeira 

ocorreu, verificou-se que a unidade registrava perdas, estas agravadas pela crise.

O momento da “virada” ocorreu em julho de 2005, com a mudança no 

cenário da cooperativa. Essa mudança de cenário, todavia, só ocorreu graças a 

uma mudança na legislação ocorrida dois anos antes por meio de um dos mais 

importantes regramentos do Banco Central do Brasil para o cooperativismo de 

crédito, a Resolução 3.1062. Assinada por Henrique de Campos Meirelles, Pre-

sidente da instituição na época, a resolução estabelece uma série de requisitos 

2 Resolução 3.106 do Banco Central do Brasil de 25 de junho de 2003.
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e procedimentos para a constituição e funcionamento de cooperativas de crédi-

to. Contudo, uma das partes mais importantes da Resolução constitui em uma 

única sentença do artigo 6º, que estabeleceu condições para associação pela “V 

– Livre admissão de associados”.

“Foi uma mudança de paradigma enorme. Até então as nor-
mas do Banco Central eram muito restritivas ao (quanto 
à formação) quadro social; só poderiam pertencer pessoas 
oriundas da atividade agropecuária. (...) Esse setor movi-
menta recursos somente após a safra agrícola. Na entressa-
fra, recursos disponíveis para movimentação financeira são 
muito escassos. Isso levava à uma instabilidade muito gran-
de. Na época em que os produtores mais precisavam tomar 
empréstimos, por ironia, também era a época em que as Coo-
perativas tinham evidentemente menos recursos em caixa. 
(...) A Livre Admissão mudou tudo.”

João Carlos Spenthof,  

Presidente da Sicredi Central Centro Norte e  

Vice-Presidente do Conselho de Administração  

da Sicredi Participações S/A.

“Quando se tem um público misto, tanto em época de procu-
ra de recursos quanto em época de disponibilidade de recur-
sos, você tem uma gama bem maior de pessoas para fazer 
negócio. As diferentes categorias criam uma estabilidade e 
esse gráfico não oscila. Os extremos deixam de existir. Fica 
algo mais tranquilo de fazer a gestão, de administrar finan-
ceiramente.”

Eldo Renck,  

Presidente.
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A abertura para a Livre Admissão significou que as cooperativas de cré-

dito poderiam receber como associados pessoas que atuam em qualquer ramo 

de atividade econômica legal e empresas também, de quase todos os ramos de 

atividades.3 Em 05 de julho de 2005, por escolha dos próprios associados, foi 

aprovada em assembleia a Livre Admissão de associados para a Sicredi Alto 

Xingu. Foi a primeira cooperativa de crédito do Centro-Oeste brasileiro e a 

segunda no território nacional a abrir as portas para pessoas das mais múltiplas 

atividades. Por 16 anos como cooperativa segmentada, a Cooperativa de Cré-

dito Rural do Alto Xingu passou a se chamar Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Alto Xingu – Sicredi Alto Xingu.

“O Sistema, a cooperativa, deu um pulo grande, de três vezes. 
Em dois, três anos, triplicou os recursos da cooperativa e teve 
muita entrada de novos associados.”

Selvino Faccio, 

associado fundador.

A Livre Admissão veio para atender uma demanda da cooperativa, dando 

a possibilidade de trazer toda a comunidade para dentro do negócio. Nos quatro 

municípios da área de atuação da Sicredi Alto Xingu uma campanha se iniciou 

para apresentar as vantagens do cooperativismo à população em geral. Houve, 

em pouco tempo, formação de parcerias com algumas lojas das cidades visando 

atrair novos associados. Não era difícil, por exemplo, chegar a uma loja de ma-

teriais de construção e se deparar com uma placa da cooperativa. Os associados 

- inclusive os que ainda não eram - podiam fazer um levantamento do neces-

sário para sua obra de reforma ou ampliação e o orçamento era encaminhado 

à cooperativa para possível financiamento do empreendimento. Ações do tipo 

resultaram em uma grande alavancagem da carteira de crédito da cooperativa 

em seus primeiros anos após a Livre Admissão, trazendo parte significativa da 

população urbana ao quadro de associados.

3 Não podem ser aceitas Pessoas Jurídicas que exerçam concorrência com a cooperativa, nem 
cidades, estados e distritos, ou a própria União.
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Outra ação de resultado para atrair novos associados, por exemplo, foi 

incentivar a população das localidades em que a cooperativa atuava a pagarem 

os boletos e contas de consumo (água, energia elétrica, telefone) nas unidades 

da cooperativa. Em Querência, por um tempo, as contas de energia elétrica das 

propriedades rurais do entorno do perímetro urbano (chácaras e sítios) eram 

deixadas na unidade da cooperativa para que os moradores fossem buscá-las e 

quitá-las na própria unidade.

Esse tipo de incentivo tinha como objetivo atrair a movimentação fi-

nanceira, começando pelas mais básicas, da comunidade para a cooperativa. 

Só que, com o aumento do fluxo de pessoas dentro das unidades, começou a 

se desenvolver um problema que já era comum na maioria das instituições fi-

nanceiras tradicionais, mas que, até então, era desconhecido pela cooperativa: 

as cansativas filas. Parecia meio incoerente incentivar o ingresso de toda uma 

comunidade para a cooperativa e não lhes apresentar uma nova forma de tra-

tativa, de relacionamento. Então, como um diferencial pioneiro em todo o Vale 

do Araguaia, a cooperativa aboliu as tradicionais filas em que todos ficavam “em 

pé” e as substituiu por um sistema de gestão de filas por painel eletrônico, onde 

todos pudessem, sentados, aguardar por sua vez de serem atendidos. Em pouco 

tempo o sistema foi replicado por outras instituições da região até virar requisito 

obrigatório no atendimento ao público.

Com a adesão cada vez maior de pessoas e a possibilidade de expandir 

os horizontes da cooperativa nas cidades onde estava presente, decorrente da 

adesão da população em geral, foi possível começar a reverter a situação das 

agências deficitárias por meio de um complexo mapeamento das fraquezas e 

forças de cada local, de cada grupo de pessoas, e de cada perfil. Em Ribeirão 

Cascalheira, por exemplo, foi analisada a base de associados, com a catalogação 

individual dos produtos e serviços que cada um detinha, quais não possuíam, 

qual a tendência e assim por diante. Um trabalho manual gigantesco semelhan-

te ao que hoje é realizado automaticamente por ferramentas de gestão, como 

CRM4, que anos depois foi implantada pelo Sicredi de forma sistêmica. A ação 

também buscou identificar onde estavam as pessoas economicamente ativas da 

região, se já tinham conhecimento da cooperativa, se estavam satisfeitas com o 

4 Customer Relationship Management (CRM), ferramenta para gestão do relacionamento com 
cliente/associado, com práticas e estratégias que focam no atendimento personalizado.
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serviço bancário tradicional e quais suas expectativas quando ouviam falar de 

cooperativismo de crédito.

Foi um levantamento de porta em porta, visitando cada associado e cada 

não associado. A pluralidade de culturas, origens e costumes, confere à “Cas-

calheira” características únicas, com uma diversidade que, atrelada à estratégia 

que estava sendo aplicada, fez com que a cooperativa avançasse significativa-

mente no conhecimento dos associados, gerando um aprendizado que pôde ser 

replicado para as outras agências. Deu tão certo que em poucos meses o trabalho 

também começou a ser realizado na unidade de Gaúcha do Norte.

“Evoluímos muito nos números que os balanços podem mos-
trar, mas o principal: evoluímos na disseminação do espírito 
do cooperativismo. (...) Considero uma conquista realizada 
no dia a dia, no contato com cada pessoa e em cada formação 
disponibilizada pela cooperativa.”

Silvia Ludovina Barroso Quintino,  

colaboradora desde 2001.

Quem participou desse processo de reestruturação com afinco foi o co-

laborador Edgar Marcolin. Edgar é natural do município de Maximiliano de 

Almeida, no Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina. Veio para Mato 

Grosso em 1985 para trabalhar com agricultura na cidade de Ribeirãozinho 

(MT). Dois anos depois se mudou para Nova Xavantina, como funcionário da 

Coopercana, atuando primeiro na produção de mel, e depois, na assistência agrí-

cola. A familiarização com o cooperativismo de produção abriu portas para o 

cooperativismo de crédito em 1992, quando se tornou colaborador da CrediNo-

va. Lá, atuou na assessoria aos produtores rurais e depois no setor operacional 

até a liquidação da cooperativa em 1998. Foi convidado a vir para Canarana e 

em 26 de março de 1999 começou a trabalhar na CrediCanarana.



89

“Quando me chamaram, o Eldo me falou que queria um 
cara para sentar com o associado; conversar com o associa-
do. Então sentava às vezes na minha mesa seis, sete associa-
dos ao mesmo tempo e, tomando chimarrão, a gente falava 
de vários assuntos ao mesmo tempo.”

Edgar Marcolin, 

colaborador desde 1999.

Conhecer o associado, suas demandas, necessidades e o próprio perfil, 

contribui para a identificação dele com sua cooperativa. Quem também veio 

da CrediNova para a CrediCanarana, foi Volmar Antonio da Rosa. Volmar 

trabalhou como contador e depois foi Gerente da unidade de Canarana. Seu 

contato com o cooperativismo, contudo, começou no Rio Grande do Sul, na 

sua terra natal Nova Palma (RS), numa cooperativa de lá. Mato-grossense 

desde 1989, ficou nove anos em Nova Xavantina e na CrediCanarana, atuou 

até 2005. Voltou anos depois a ser colaborador, trabalhando como auditor por 

três anos. Hoje é Conselheiro de Administração.

Quando o ano de 2006 começou, o Sicredi, em nível nacional, na junção 

de todas as suas cooperativas, atingiu o marco de um milhão de associados. A 

Sicredi Alto Xingu contribuía na época com aproximadamente 6.372 associados 

deste milhão.

Em março de 2008, mais especificamente no dia 15, em assembleia, foi 

apresentado aos associados da Sicredi Alto Xingu um resultado nunca antes 

obtido: Sobras relativas ao ano anterior de R$ 1.303.695,88. As sobras de uma 

cooperativa (numa nomenclatura contábil: lucro) são o resultado positivo de 

um ano de operação. As sobras são distribuídas e rateadas entre os associados, 

tendo estes que votar qual será o destino destas, se para conta corrente, poupan-

ça, capital, etc. Naquela assembleia os associados também tiveram que votar em 

um novo Conselho de Administração.

Eldo Renck, após anos dedicando-se à atividade rural, devido à crise de 

2005, agravado por consecutivas quebras de safra, abandonou sua atividade e 

na oportunidade, reassumiu a Presidência da cooperativa, com Evandro Huther 

como Vice, numa chapa que permaneceu por dois mandatos, até 2013.
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Com o volume de recursos administrados pela cooperativa tomando maio-

res proporções e o número de associados crescendo, viu-se a necessidade de 

padronizar melhor as ações e processos entre as unidades, tomando cuidado 

para que os custos de administração não se elevassem. Concomitantemente, em 

todo o estado de Mato Grosso, as cooperativas de crédito, com o incentivo da 

Central, começaram a se estabelecerem em um novo modelo de organização: as 

SUREGs (Superintendências Regionais).

As expressões chave são: redução de custo e ganho em escala. Numa 

SUREG, a administração entre duas ou mais cooperativas de uma região era 

compartilhada. Nesse modelo, cada cooperativa mantinha seu Conselho de Ad-

ministração e Fiscal, sua Presidência, suas diretrizes e objetivos. As superinten-

dências surgiram para estabelecer padrões de administração e reduzir os custos 

dos serviços das cooperativas, mantendo, contudo as prioridades e direciona-

mentos de cada cooperativa. No Vale do Araguaia uma SUREG foi criada sendo 

sediada em Canarana e existiu até meados de 2011.

“A SUREG surgiu por uma necessidade de compartilhar ser-
viços entre duas cooperativas (...) e na época, até por um 
tempo, foram mais. (Sicredi Carajás, Sicredi Araguaia e Si-
credi Alto Xingu). Foi uma necessidade que a Central viu de 
compartilhar e padronizar os serviços dentro das unidades 
nas cooperativas.”

Jandira Kuhn Esteves, 

colaboradora desde 1990.

Um dos trabalhos realizados pela SUREG, assistido pela Central, foi o 

Projeto de Revisão e Padronização Organizacional (PRPO), cujo objetivo era 

revisar todos os processos de negócio das cooperativas, no âmbito de cada uma 

das unidades de atendimento. Este trabalho definiu também o encarteiramento 

de associados (de acordo com a renda), para a implementação das Gerências 

de Negócio, servindo de base para a estrutura de atendimento que se percebe 

hoje nas unidades. Em 2010, a área de desenvolvimento da SUREG no Vale 
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do Araguaia foi novamente separada por cooperativa, permanecendo a área de 

processos, que também foi separada no ano seguinte.

O encerramento das SUREGs se deu em virtude da implementação de 

um novo modelo de administração advindo com a implantação da Governança 

Corporativa. A Governança, em relação ao mercado, separa os proprietários de 

uma organização de quem, de fato, faz a gestão dela. Os benefícios: alinhamento 

de interesses, preservação dos valores da organização, gestão profissionalizada, 

etc. Com essa implantação de Governança nas cooperativas de crédito de Mato 

Grosso, instituiu-se que cada cooperativa seria administrada, cada uma, por uma 

diretoria, que como consequência, tornava o antigo modelo obsoleto. Hoje cada 

cooperativa tem a sua Sede Administrativa.

Em 2010, partindo para o nível sistêmico, o Sistema Cooperativo Sicredi 

firmou uma parceria com um dos maiores sistemas cooperativos do mundo, o 

Rabobank (Coöperatieve Rabobank U.A.)5. A parceria foi firmada com o obje-

tivo de agregar a experiência do grupo holandês no desenvolvimento de novos 

negócios do Sistema Sicredi no Brasil, focando nas necessidades dos associados, 

principalmente no incremento de carteira junto ao setor agroindustrial.

Por meio de empréstimos em moeda estrangeira, a parceria firmada entre 

os sistemas, refletiu nos associados, que puderam custear suas produções levan-

do em consideração a variação cambial. Hora, se a comercialização da safra é 

feita em dólar, tomar o crédito para adquirir insumos na mesma moeda, pode 

ser uma estratégia para reduzir custos. Essa parceria teve um auge entre os anos 

2014 a 2016, com certo recuo nos anos seguintes, em decorrência da evolução 

da situação financeira da cooperativa e do sistema financeiro do país, que mu-

dou.

5 Criado há mais de 120 anos, sediado em Utrecht, na Holanda (Países Baixos), tem o nome origi-
nário da fusão de duas grandes organizações: Cooperatieve Centrale RAiffeisen (Central de Cooperati-
vas Raiffeisen) – BOerenleenBANK. Presente em mais de 40 países, é fruto da união de 129 entidades 
cooperativas.



“(Na parceria) o Rabobank tem 30% das ações ordinárias 
do Banco Cooperativo Sicredi. Nós temos alguns recursos 
repassados do Rabobank. (...) De um tempo pra cá, consi-
derando a oferta de crédito maior dentro do sistema finan-
ceiro nacional nos últimos dois, três anos, deu uma freada 
(nos repasses).”

Eldo Renck, 

Presidente.

Esse aumento na oferta de crédito e a possibilidade de acesso a ele por 

parte da cooperativa é resultado de uma grande transformação da cooperativa 

nos últimos anos. O Capital Social e as reservas aumentaram os índices, me-

lhorando-os, e a própria cooperativa expandiu. Essa transformação ocorreu em 

2013, com um dos acontecimentos mais significativos nos 30 anos de história.
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Se a união é uma evolução, quando duas cooperativas se unem, há uma pre-
missa de evoluir. Se a união de pessoas, ideias e necessidades é capaz de trans-
formar o local em que habitam, a união de cooperativas, de objetivos e forças, 

é capaz de provocar revoluções.
Desde a década de 80, no berço do cooperativismo de crédito em Mato 

Grosso, duas cooperativas nasceram irmãs. Essa irmandade propiciou a mútua coo-
peração, o compartilhamento de experiências e aprendizados e principalmente, a 
simbiose na perspectiva de futuro. Foi pensando no futuro que após quase 25 anos 
de história compartilhada, a Sicredi Alto Xingu e a Sicredi Araguaia se uniram, 
num processo que poucos anos depois, culminou numa das maiores cooperativas 
de crédito do Centro-Oeste Brasileiro e a 27º num ranking nacional de 935 coo-
perativas.

Antes, contudo, é necessário retroceder à 1988, quando em Água Boa, era 
constituída a primeira cooperativa de crédito do estado. Em 10 de dezembro de 
1988, 43 produtores rurais se reuniram às quatro horas da tarde daquele sábado 
na Câmara de Vereadores da cidade para constituírem a Cooperativa de Crédito 
Rural do Leste de Mato Grosso Ltda – Credileste, primeira denominação da Sicredi 
Araguaia.

A cidade de Água Boa, hoje com cerca de 24 mil habitantes, é fruto de 
um processo de colonização também desenvolvido pela Coopercol (Cooperativa 
de Colonização 31 de março Ltda) com a migração de sulistas para a região em 
meados de 1975. Os primeiros moradores da região, todavia, remontam à primeira 
metade do século 20. A região onde em 26 de dezembro de 1979 seria emancipado 
o município, foi um dos palcos da “Marcha para o Oeste”, feita por Getúlio Vargas, 
para povoar e incentivar o desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro na década 
de 40. O nome da cidade, segundo historiadores, faz alusão a obra de um cidadão, 
apelidado apenas de Sr. Manoel, que no período de abertura da BR 158, “canali-
zou um córrego, fazendo a água passar em frente à sede da fazenda, às margens da 
construção da Rodovia. Com o tempo, ele passou a oferecer água (potável) e hos-
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pedagem aos trabalhadores”1. O local foi chamado de Pousada dos Viajantes e o Sr. 
Manoel, apelidado de Mané da Água Boa. Com tempo a alcunha virou referência 
ao lugar e com o projeto de colonização, manteve-se o nome.

As primeiras reuniões para a constituição da cooperativa começaram em no-
vembro de 1988, dias após a promulgação da nova Constituição Brasileira, ocorrida 
em outubro. Inclusive, um dos responsáveis pelo surgimento da cidade de Água Boa, 
bem como Canarana e outros projetos de colonização desenvolvidos pela COO-
PERCOL, Norberto Schwantes, foi um dos Deputados Federais Constituintes, con-
tribuindo para a formulação da nova Carta Magna do país, tendo falecido, contudo, 
em 17 de setembro de 1988, dias antes da promulgação, sendo lembrado “in memo-
riam” ao final da constituição.

Em Água Boa, semelhante à Canarana, o cooperativismo em si já estava pre-
sente com a Coopercana. Pela Credileste ser a primeira cooperativa de crédito do 
estado, o processo de surgimento sofreu grande influência do Padre João, incen-
tivando os produtores rurais a servirem de pioneiros no novo sistema de negócio 

1 FERREIRA, João Carlos Vicente. MOURA E SILVA, Pe. José de: Cidades do Mato Grosso: ori-
gem e significado de seu nome. Cuiabá, Editora Buriti, 1998. p 20.

Primeira unidade em Água Boa
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no estado e disseminadores da ideia. Além disso, também houve a participação de 
Roque Schimidt, realizando em Água Boa os primeiros contatos da classe produtora 
com o cooperativismo de crédito. Mesmo sobre as influências desses cooperativistas, 
o processo de constituição da Credileste se deu principalmente pela necessidade dos 
produtores locais, de superar o momento de crise. A busca pelo modelo cooperati-
vista se deu entre a necessidade de uma mudança e a necessidade de sobrevivência 
financeira. Os produtores da região, já pleiteando novos degraus de desenvolvimen-
to, precisavam de crédito para manter seu negócio, semelhante ao que acontecia em 
todo o estado, frente à alta inadimplência decorrente do período (fruto da incons-
tância econômica e quebras de safra), o acesso ao crédito em instituições financeiras 
tradicionais estava comprometido.

“A gente se perguntou: Onde está situado nosso pequeno e médio 
produtor dentro do sistema de financiamento agrícola e pecuá-
rio? Como ele está situado nisso tudo? E a gente diagnosticou que 
os bancos estavam um pouco arredios (...) e tinham uma visão 
comercial e empresarial, querendo gerar lucro. Com isso nosso ho-

Primeira unidade em Água Boa
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mem do campo estava sem pé no chão, atravessando essa época 
de crise. (...) Nós fizemos esse diagnóstico, buscando o conheci-
mento do que era o cooperativismo de crédito e concluímos que 
seria o sistema que casaria para salvar a pequena agricultura 
aqui.”

Beno Inácio Petry, associado fundador.

Beno Inácio Petry foi o primeiro presidente da Credileste, tendo ao seu lado 
na administração como primeiro Diretor Administrativo Celso José Spenthof e pri-
meiro Diretor de Crédito Rural, Jair Antonio Bogoni. Natural de São Martinho 
(RS), morador de Água Boa desde 1985, Beno na época da constituição da coope-
rativa era recém-formado em Engenharia Agronômica e foi nessa primeira gestão, 
oficialmente em 02 de setembro de 1989, que a Credileste – como uma das coopera-
tivas originais formadoras da Cocecrer-MT – associou-se à Central das cooperativas 
mato-grossenses.

Mesmo com o apoio do Padre João e com forte influência de cooperativas do 
sul do país, a Credileste, por ter sido a primeira do estado, teve que inovar em vários 
aspectos da administração e ter muito “tato” com os novos associados para se ade-
quar com as particularidades da região. O desenvolvimento ainda em fase inicial e o 
estigma deixado por experiências anteriores era o entrave no início.

“Não se falava muito bem do cooperativismo por causa desse 
histórico. E muitas cooperativas de produção estavam que-
brando. Vir uma cooperativa, uma nova, que mexe com di-
nheiro ainda, foi difícil.”

Beno Inácio Petry, associado fundador.

O desafio enfrentado na época, além da credibilidade inicial abalada, tam-
bém foi perceptível nas primeiras integralizações de Capital Social por parte dos 
associados que, frente às adversidades da época, não possuíam recursos. De início, 
a Credileste estabeleceu em assembleia Cz$ 2.674.600,00 (cruzados) como Capi-
tal Social total da cooperativa, ou seja, Cz$ 62.200,00 por associado. Para se ter a 
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ideia do montante frente ao período inflacionário em dezembro de 1988, o salário 
mínimo daquele mês figurou em Cz$ 40.425,00.2 Um Salário mínimo e meio aproxi-
madamente poderia parecer pouco, mas o pouco, frente à situação enfrentada pelos 
produtores, acabava sendo quase que inviável.

“Eu sei que era pouco dinheiro... Aí nos reunirmos, nos chama-
ram lá e pensamos: “mas com tão pouco dinheiro vai fazer o 
quê? Juntar pobre em cima de pobre não vira nada. Não vai 
dar pra ninguém.” Era um valor simbólico. Só que ninguém 
mais tinha mais dinheiro... Era uma época de crise mesmo.”

Celestino Arnoldo Reichert, associado fundador.

A situação difícil em que se encontravam os produtores da região levou a coo-
perativa na Assembleia Geral de 24 de fevereiro de 1991 a apresentar aos associados 
o balanço do segundo ano (1990) de funcionamento com perdas, ou seja, resultado 
negativo. Naquele momento, em que muitos poderiam escolher abandonar o negó-
cio ou prolongar o resultado negativo para um próximo ano, foi estabelecido pelos 
associados que as perdas fossem rateadas entre os associados, extinguindo um ônus 
para o ano que se iniciava. Em 1991 houve a primeira mudança no comando da Cre-
dileste, com João Carlos Spenthof assumindo a Presidência e tendo Lori Francisco 
da Silva e Ailson Luiz Arantes como diretores.

João Carlos Spenthof permaneceu na Presidência da Credileste até 1996. Na-
tural de Querência do Norte (PR), mudou-se com a família para Água Boa em 1976. 
Ainda na adolescência começou a trabalhar como balanceiro na Coopercana e com 
19 anos assumiu uma vaga no Banco do Estado de Mato Grosso (BEMAT). Mesmo 
com a experiência na Coopercana, o contato com o cooperativismo vinha de antes, 
com o pai, Irineu Spenthof, que foi conselheiro de administração da Coopercana e 
por um tempo prefeito de Água Boa. A experiência no BEMAT levou João a outras 
cidades do estado, como Canarana e Alto Araguaia, até que em 1991 foi convidado 
para se candidatar à Presidência da Credileste e assumir o cargo de Gerente, com 
apenas 26 anos de idade. João já era associado da Credileste na época. Nunca mais 

2 Decreto Nº 97.151, de 31 de outubro de 1988.
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deixaria de ter uma relação profunda com o cooperativismo de crédito, visto que 
quando deixou a Presidência da Cooperativa em 1996, o fez para assumir a Vice-
-Presidência e posterior Presidência da então Cocecrer-MT (hoje Central Sicredi 
Centro Norte) na capital Cuiabá, cargo que ocupa até a atualidade.

“O slogan era “O Banco do Produtor Rural”. (...) Se imprimia 
os cheques numa gráfica local. As pessoas levavam cheques 
para outras cidades e ele não era compensável. Depois tinha 
que ser feito uma ordem de pagamento e o cheque vinha de 
volta pelo correio.”

João Carlos Spenthof, Presidente da Sicredi Central 

Centro Norte e Vice-Presidente do Conselho de 

Administração da Sicredi Participações S/A.

Em 1992 a Credileste registra seu primeiro ano com sobras, ou seja, resultado 
positivo, fato que se repetiu em 1993, quando em assembleia foram apresentadas so-
bras de CR$ 228.651.244,32 (Cruzeiros Reais) que se convertidos para o Real, sem 
a correção monetária, seria um valor próximo à R$ 83.145,00. Esses resultados trou-

Assembleia em Água Boa
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xeram confiabilidade ao sistema recém implantado e contribuíram para a adesão de 
mais produtores à cooperativa, tanto que na assembleia de 11 de dezembro de 1993, 
com cinco anos de existência o número de associados havia crescido de 43 para 465.

Na época o “papagaio” também era o termo empregado na Credileste para se 
referir aos créditos de pequeno valor e de curto prazo. Só que conforme o volume 
dos créditos emprestados foi evoluindo e os prazos foram aumentando, novas no-
menclaturas foram informalmente surgindo. A cooperativa começou, por exemplo, 
a financiar a compra de óleo diesel, para as máquinas agrícolas dos associados, com 
recurso próprio. Se para pequenos valores e curtos prazos o associado solicitava um 
“papagaio”, para valores e prazos um pouco maiores, ele solicitava, como alguns 
colaboradores lembram, uma “arara”.

Aliás, essa não foi a única denominação “cômica” a uma linha de crédito. Al-
guns anos depois quando a cooperativa já pertencia ao Sistema Sicredi, associada ao 
Banco, com acesso a recursos repassados, os programas do governo que repassavam 
esses recursos por meio de linhas de crédito tinham uma constante na primeira síla-
ba do nome como: PROsolo, PROpasto, PROdeagro, PROnaf, etc. Na entressafra, 
quando alguns produtores iam visitar parentes na região sul do país e precisavam de 

Assembleia em Água Boa
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crédito pessoal para custear parte dessa viagem, a linha de empréstimo ganhava o 
apelido de “PROsul”.

Em 09 de março de 1996, Marco Antônio Malburg, catarinense de Itajaí 
(SC), se torna presidente da Credileste, na mesma data em que as assembleias da 
cooperativa passam a ser realizadas nas dependências do CTG (Centro de Tradi-
ções Gaúchas) Coração Gaúcho em Água Boa. Com o número de produtores rurais 
aderindo à cooperativa crescendo de forma acelerada e as demais cooperativas do 
estado iniciando o processo de expansão para demais municípios da sua área de 
atuação, a Credileste também iniciou sua expansão adentrando com um PAC na 
cidade de Cocalinho.

Na implantação do PAC de Cocalinho a realidade do município era marcada 
pela falta de instituições financeiras, sendo que as que as que ali estavam anterior-
mente encerraram as atividades ou estavam liquidadas. Por um período, não houve 
nenhuma instituição que realizasse serviços financeiros. Os habitantes deveriam se 
dirigir a outras cidades, principalmente no estado de Goiás, para realizar serviços 
bancários básicos, como depósitos, saques ou pagamento de contas.

O PAC de Cocalinho começou a atender associados em 1997 em uma sala 
comercial em frente à Prefeitura Municipal. A primeira denominação da cidade foi 

PAC em Cocalinho
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São José do Cocalinho e teve emancipação em 1986, desmembrando-se do muni-
cípio de Barra do Garças. Com uma população um pouco maior que cinco mil ha-
bitantes, Cocalinho está localizada na divisa dos estados de Mato Grosso e Goiás e 
está na chamada “Rota do Calcário” que compreende parte da rodovia MT 326 com 
aproximadamente 150 km de extensão, cujo nome faz alusão às jazidas do mineral 
existentes na região. O calcário é usado para correções de solo nas áreas de lavoura 
da região do Vale do Araguaia, considerado a última “fronteira agrícola” de Mato 
Grosso. Esses fatores foram determinantes para tornar o município atrativo para a 
primeira expansão da cooperativa.

Parte da região do Médio Araguaia é formada por planícies e depressões no 
solo, as quais são sazonalmente alagáveis de acordo com o período do ano e confor-
me o volume de chuva. Cocalinho sofre desde sua fundação até a atualidade com 
problemas relacionados à estrutura das estradas sendo estas propensas a atoleiros 
nos períodos de alagamento. Ainda há outro fator de dificuldade relacionado às 
várias pontes nas estradas que dão acesso ao município, que, por serem de madeira, 
necessitam de reparos constantes. No histórico da unidade há episódios marcantes 
que retratam bem essa dificuldade:

Carro sorteado em Cocalinho
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“Cinco, seis horas pra chegar em Cocalinho! Pegamos uma ca-
mionete traçada, atolou. Pegamos um trator de uma fazenda, 
o trator atolou também. E aconteciam essas coisas, fazia parte 
da rotina. Ponte quebrada, você não passa! (...) De você ter que 
adiar a assembleia pra mais tarde, porque você não passava e 
tinha que esperar.”

Rui Vilani Pires, ex-presidente da Sicredi Araguaia.

É simples compreender, portanto, que numa época de compensação física de 
cheques, transitar por estas mesmas vias com os malotes era arriscado.

“Nossa movimentação era por disquete. Chegava via disquete. 
Os cheques vinham e iam (para Água Boa) por malote. Quan-
do alagava e tinham atoleiros (nas estradas) se contratava um 
motoqueiro e eles tinham que ir. Chamávamos eles de Braddock, 
pelo que eles tinham que enfrentar.”

Narciso Honório da Silva, colaborador desde 2002.

Acesso a Cocalinho em 1997
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Braddock, num sentido figurado, refere-se à uma pessoa esperta, forte e rá-
pida. O Braddock, contudo, a que os colaboradores ironicamente se referiam ao 
chamar os maloteiros, fazia alusão a uma trilogia de filmes americanos da década 
de 80 como “Braddock - O Super Comando” dirigido por Joseph Zito. Nos filmes, o 
personagem James Braddock, interpretado por Chuck Norris, enfrentava uma série 
de dificuldades no meio da floresta para concluir sua missão.

Em 1997 o Estatuto Social da Credileste passou por uma ampla reforma que 
mudou desde sua área de atuação até seu nome, num processo de adequação ao sis-
tema para o qual estava ingressando. A partir de 21 de dezembro de 1997 a Crediles-
te passou a se chamar Cooperativa de Crédito Rural do Leste de Mato Grosso Ltda 
– Sicredi Água Boa. O novo nome foi decidido no dia anterior, quando os associados 
da até então Credileste aprovaram a adesão da cooperativa ao recém-criado Sistema 
Sicredi e a participação societária ao Banco Cooperativo Sicredi.

Quando o ano de 1998 começou, na assembleia geral para apresentação do 
resultado do exercício anterior, a Sicredi Água Boa, na época com pouco mais de 
700 associados, colocou em votação a possibilidade da construção de uma Sede 
da cooperativa e consequente agência com recursos próprios, sendo aprovada. Esse 
passo para a solidificação da cooperativa concretizou-se poucos meses depois.

Início da CrediLeste
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A adesão ao sistema e a Sede própria deram força à cooperativa que já tinha 
uma década de história para nos próximos cinco anos, abrir cinco novos pontos de 
atendimentos em cidades do interior do estado. O primeiro deles, a unidade de Alto 
Boa Vista (MT), que começou a atender no local em 23 de agosto de 1999, tem uma 
história peculiar de união frente às adversidades, a começar pelo próprio cenário 
antes da unidade ser inaugurada.

Alto Boa Vista, município desde 19 de dezembro de 1991, com quase seis mil 
habitantes, está localizado a mais de mil quilômetros da capital do próprio estado, 
Cuiabá. Antes de se tornar independente, os moradores da região frequentemente 
recorriam às localidades vizinhas, como São Félix do Araguaia (MT), localizada a 
mais de 90 km de distância, para fazer compras e ter acesso à serviços bancários. 
Como é distante também das maiores cidades da região leste do estado, na década 
de 90 era natural ter como referência para realização de serviços diferenciados os 
municípios do estado vizinho, Goiás. Essa situação foi se abrandando com os anos. 
Ainda, com uma economia de início maioritariamente pecuária, com algumas áreas 
destinadas à agricultura, o município precisava de uma instituição financeira que 
pudesse subsidiar a movimentação básica dos produtores locais, bem como a movi-
mentação de moradores de projetos de assentamento de cidades vizinhas, mas que 
ficam geograficamente mais próximos ao perímetro urbano de Alto Boa Vista.

Dias antes da abertura da unidade, representantes da cooperativa estiveram 
no local e de forma gradativa começaram a visitar produtores e associá-los. Mesmo 
que a cultura cooperativista ainda parecesse estranha de certa forma, a possibilidade 
de uma instituição financeira atuante na cidade, mudou o ânimo dos moradores 
que passaram a acreditar num crescimento à médio e longo prazo e despertou um 
espírito de união que serve de modelo.

Uma década depois, em 2009, com o município em franca expansão e a agri-
cultura ganhando terreno, a unidade, mesmo solidificada na região, lutava para 
manter-se “líquida”. Não obstante, a movimentação financeira de toda uma locali-
dade, associados e não associados, concentrava-se na unidade, principalmente nos 
serviços básicos, como o pagamento de boletos e contas de consumo, exigindo forte 
“estrutura” no atendimento dos caixas.

“Às vezes saía pra almoçar e depois de quinze minutos os associa-
dos pediam se o almoço era peixe, por estar demorando tanto.”

Vereny de Souza Gonçalves, ex-colaboradora.
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De fato, a movimentação nos caixas era intensa e o período em filas se alon-
gava. Na busca por uma solução, a união fez novamente seu papel na superação de 
obstáculos:

“Numa reunião na Câmara Municipal, surgiu a ideia de ter 
um caixa eletrônico. (...) Juntamos associados suficientes e fo-
mos saber o que era necessário para a instalação de um caixa 
eletrônico.”

José Aparecido de Souza, associado desde 2013.

A unidade não possuía resultado suficiente e nem patrimônio adequado para 
a aquisição de terminal de autoatendimento (ATM), ou seja, de um caixa eletrô-
nico, tendo em vista o alto custo do equipamento. Para atender a demanda dos 
associados, portanto, em reunião entre colaboradores e associados, foi estabelecido 
um plano de capitalização e de comprometimento mútuo.

“A gente tinha que trazer toda a movimentação para a coopera-
tiva e aumentar o capital (social). Isto foi feito através de uma 
linha de parcelamento de capital.”

Leuzipe Domingues Gonçalves, associado desde 1999.

Naquele ano, após o comprometimento dos associados, meses depois, a uni-
dade ganhou seu primeiro caixa eletrônico. O primeiro adquirido por demanda e 
esforço direto dos próprios associados. O sucesso em Alto Boa Vista também pode 
ser medido pelo material humano formado naquela unidade, sendo que seis Geren-
tes de Unidade que atuam ou já atuaram na cooperativa iniciaram sua caminhada 
cooperativista em Alto Boa Vista, incluindo o Gerente atual, o mato-grossense de 
Luciara (MT), Josiney Ribeiro Gama Braga, conhecido na cidade amigavelmente 
por “Tampinha”.

No mesmo ano que foi inaugurada a unidade em Alto Boa Vista, foi aberta 
mais uma unidade da cooperativa, em Nova Xavantina. A origem da cidade re-
monta o ano de 1944, quando o “Coronel Flaviano de Matos Vanique, em nome da 
Marcha para o Oeste, de Getúlio Vargas, lançou a pedra fundamental de Xavantina, 
na margem direita do Rio das Mortes. O nome homenageava o povoado indígena 
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Xavante.”3 Ali se desenvolveram dois povoados: Nova Brasília e Xavantina, sepa-
rados pelo Rio das Mortes.4 Os dois povoados se uniram em 03 de março de 1980, 
dando origem ao município.

Nova Xavantina, município com pouco mais de 20 mil habitantes, possui 
em seu histórico a presença do cooperativismo. Contudo, tanto o cooperativismo 
de crédito quanto o de produção na localidade enfrentam na atualidade certa re-
sistência devido justamente a esse histórico. O município foi berço de uma das pri-
meiras cooperativas de crédito do estado, a Cooperativa de Crédito Rural de Nova 
Xavantina Ltda - CrediNova, que foi constituída em 1989, foi uma das cooperativas 
fundadoras da Cocecrer-MT e foi propagadora do sistema na época. Acabou sendo 
liquidada em 1998, em meio às dificuldades financeiras da década de 90, tendo o 

3 Na época, Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra, então Ministro do Exército, visitaram o local. 
A Marcha para o Oeste “escondia o projeto de transladar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro para 
um Quadrilátero da Bacia Fluvial do Xingu, se assim fosse necessário. A capital federal, com o afunda-
mento de navios brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial, mostrava-se por demais exposta a um 
ataque inimigo. Sem muitas defesas eficientes.” Fonte: FERREIRA, João Carlos Vicente. MOURA E 
SILVA, Pe. José de: Cidades do Mato Grosso: origem e significado de seu nome. Cuiabá, Editora Buriti, 
1998. p 89.

4 Rio com 580 km de extensão que faz parte da Bacia Hidrográfica Araguaia-Tocantins e deságua 
no Rio Araguaia.

Unidade de Nova Xavantina
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processo de liquidação deixado cicatrizes na imagem do cooperativismo de crédito 
no local.

A primeira agência da Sicredi Água Boa em Nova Xavantina foi na Avenida 
Couto Magalhães, próximo onde hoje existe o Posto Uirapuru. A unidade, que co-
meçou modesta, não possuía recursos suficientes para atender as demandas e nem 
patrimônio que propiciasse o desenvolvimento próprio. Um trabalho de restauração 
da imagem do sistema precisou ser realizado na cidade, contando com o apoio de 
associados, dirigentes e colaboradores.

“A virada em Xavantina foi a construção da agência nova. Isso 
deu um impacto. (...) Na medida em que a gente faz reuniões e 
esclarece o que é o sistema, da segurança que tem por trás, está 
mudando.”

José Almiro Muller, associado desde 2001.

Quando o novo milênio chegou e o ano 2000 começou, a Sicredi Água Boa, 
continuando seu processo de expansão, abriu duas novas unidades e um PAC. A pri-
meira, em Vila Rica (MT), cidade com mais de 23 mil habitantes, teve logo de início 
o desafio de operar sendo a unidade mais distante da Sede da cooperativa e da capi-
tal do estado. Mais de 520 km separavam a unidade de Vila Rica da Sede em Água 
Boa e é necessário percorrer mais de 1.300 km para chegar em Cuiabá. A maioria do 
trecho é feito pela rodovia BR 158, que na época do surgimento da unidade, possuía 
asfalto apenas até o entroncamento que dá acesso ao município de Canarana, tendo 
ainda mais de 460 km a serem percorridos por estrada sem pavimentação.

A distância foi o primeiro percalço na implantação da unidade, tendo em vis-
ta a precária situação das estradas, principalmente no período chuvoso, que deman-
dava horas e dependendo da situação, um dia inteiro para percorrer os 520 km. Essa 
realidade mudou com o asfaltamento de boa parte da rodovia anos depois, embora 
restem ainda 120 km de estrada não pavimentada.

O nome da cidade, emancipada desde 13 de maio de 1986, faz referência ao 
nome da empresa colonizadora da região, Colonizadora Vila Rica. Ainda assim, o 
local já tinha essa alcunha devido aos primeiros moradores, oriundos do estado de 
Minas Gerais terem homenageado seu local de origem, a antiga Vila Rica de Ouro 
Preto, hoje cidade de Ouro Preto (MG). Antes da abertura da unidade, assim como 
a situação da maioria dos municípios da região nordeste de Mato Grosso, não havia 
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estrutura financeira capaz de atender a população. Semelhante à realidade de Alto 
Boa Vista, os vilariquenses precisavam se deslocar até São Félix do Araguaia (MT) 
para ter serviços bancários, na melhor e mais curta das hipóteses.

A unidade de Vila Rica sofreu outra grande adversidade, sendo esta, similar à 
de Nova Xavantina, referente ao estigma deixado por uma cooperativa anterior li-
quidada, fazendo o cooperativismo ser sinônimo de empreendimento mal sucedido, 
minando a confiança das pessoas.

“Você escutar falando “Siquebra” quando falavam da nossa 
marca; isso é difícil de ouvir. Hoje não! Hoje é diferente. Somos 
a segunda instituição que mais empresta em Vila Rica.”

Júlio Augusto Schumann, colaborador desde 2011.

O processo de implantação de um sistema de crédito cooperativo na região 
confrontava esse estigma, que levou anos para ser superado, numa metodologia de 
ações de conscientização e aprendizado que ecoam até a atualidade. Um processo 
que envolve o resgate da fé das pessoas no sistema e a confiança na cooperativa para 
a principalidade de suas movimentações financeiras.

Primeira unidade em Vila Rica
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Júlio Schumann, atual Gerente de Vila Rica, é natural de Canarana e antes 
de participar do processo de reconstrução de credibilidade na unidade de Vila Rica, 
era assistente de negócios em São José do Xingu (MT), função que ocupou quando 
se tornou colaborador, em 2011.

Aliás, foi a unidade de São José do Xingu a segunda unidade aberta em 2000. 
O município, hoje com mais de cinco mil habitantes, foi criado em 20 de dezem-
bro de 1991. Antes da emancipação, a primeira denominação foi São José do Bang 
Bang, em alusão à inúmeros casos antigos da região resolvidos à tiros, lembrando 
disputas dos filmes americanos de estilo “faroeste”.

Quando a unidade abriu em junho daquele ano, uma realidade, que em partes 
ainda permanece, se fez presente: A dificuldade de acesso ao local. O centro urbano 
de São José do Xingu, está distante mais de 180 km da BR 158 e afastado da maioria 
dos municípios da região leste de Mato Grosso. A margem esquerda dos limites do 
município é definida pelo Rio Xingu, ladeando o Parque Indígena do Xingu5, que 
completa o nome da cidade.

Quando iniciou o atendimento na unidade, “São José” tinha uma economia 
predominantemente pecuária, sendo conhecida como cidade “capital do boi gordo 
de Mato Grosso”, com grandes áreas de pasto. A situação foi se alterando com o pas-
sar dos anos com a inserção da agricultura frente à descoberta de áreas agricultáveis 
na parte leste do município, o que fez as terras até então baratas, gradativamente se 
valorizarem. Para atender a demanda por investimento e custeio na atividade rural 
desses associados, foi necessário buscar linhas de crédito alternativas, posto que, 
por se tratar de uma região com muitas “posses”, fruto de assentamentos rurais, boa 
parte dos pequenos produtores rurais não possuía ainda a documentação necessária 
para acesso à recursos controlados, visto que o processo de regularização ainda es-
tava em curso.

Anos depois, quando a regularização das terras começou, com a expedição de 
documentos que possibilitavam o acesso à linhas de crédito direcionadas, e a agri-
cultura foi conquistando espaço, a cidade começou a evoluir. O crédito direcionado 
foi sendo inserido, principalmente linhas do PRONAF, para atender os pequenos 

5 Criado em 1961, possui 2.800.000 ha, abrangendo mais de 5.000 índios de 14 diferentes etnias, 
sendo a maior área de reserva indígena do país. No parque está localizado o sítio arqueológico de 
Kuhikugu, que conforme escavações, mostra que ali existiu uma cidade com um grande complexo 
urbano, com estradas e fortificações que remontam a mais de 1500 anos atrás e abrigava até 50 mil 
habitantes.
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produtores e conforme foi aumentando a confiança mútua cooperativa VS associa-
do, a carteira de crédito local foi se expandindo.

“A cooperativa percebeu essa evolução e tentou caminhar junto. 
Isso melhorou a questão do crédito; melhorou para o associado, 
no quanto cada um pôde pegar.”

Danilo Rangel Alves Carneiro, associado desde 2011.

Para finalizar o processo de expansão da cooperativa no ano 2000, além das 
duas unidades, foi aberto o Posto de Atendimento Cooperativo em Bom Jesus do 
Araguaia. “Bom Jesus” é uma das últimas localidades emancipadas em Mato Grosso. 

Primeira unidade em 
São José do Xingu
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Município desde 29 de setembro de 1999, com pouco mais de cinco mil habitantes, 
possui quatro projetos de assentamento rural e há pouco mais de uma década vem 
se mostrando mais efetivamente, favorável à agricultura.

O histórico do município é reflexo de como mesmo em tempos de evolução 
tecnológica, o fator logístico é um entrave ao desenvolvimento e ainda, como há 
uma região inteira de Mato Grosso que ainda está por ser desbravada efetivamente. 
Até 2001 a energia da cidade ainda era gerada por geradores termoelétricos, que 
funcionavam apenas das 07h às 21h. Mesmo distante a apenas 22 km da rodovia 
BR 158, a estrada sinuosa, de relevo irregular em região classificada como “planícies 
alagáveis”, historicamente dificultou o acesso à localidade.

Os moradores de “Bom Jesus” durante a formação do povoado na década de 
90, sendo distrito de Alto Boa Vista, precisavam se deslocar até a sede do municí-
pio, a 80 km, para ter acesso a produtos e serviços mais específicos, sendo que no 
povoado existia apenas, como descreve um morador “dois mercados, um boteco e 
uma serraria. Sem telefone! Sem energia!”. Para o acesso a serviços financeiros, con-
tudo, como a unidade da cooperativa em Alto Boa Vista só foi aberta em 1999, era 
necessário ir até o município vizinho de São Félix do Araguaia, na divisa de Mato 
Grosso com Goiás. Os serviços financeiros, como na época a maioria dos moradores 
trabalhavam com pecuária, eram os mais básicos da atividade, como por exemplo, 
realizar a transação de compra e venda de gado.

“Eu buscava o dinheiro de moto. Ah, eu demorava de quatro a 
cinco horas para voltar. [...] Saía comprando e pagando o gado 
no dinheiro.”

Anisvaldo Borges Silvano, associado desde 2001.

Anisvaldo Borges Silvano, natural de Ruiataba (GO), morador de Bom Jesus 
do Araguaia desde 1994 quando ali se instalou para ser Gerente de Fazenda, po-
pularmente conhecido como Jacó, foi um dos primeiros associados quando o PAC 
iniciou as atividades num cômodo em frente à Prefeitura Municipal. Prefeituras 
municipais quase sempre foram ponto de referência para estabelecer a melhor lo-
calização das unidades e PACs. Jacó, que já foi professor de matemática e geografia, 
amante de cavalgadas, é hoje incentivador do cooperativismo de crédito na região. 
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As dificuldades enfrentadas na aquisição de gado, foram superadas com o PAC, na 
introdução do talonário de cheques, tendo esta opção nas transações, ou ainda, não 
sendo mais necessário sair de “Bom Jesus” para realizar saques ou ter acesso ao cré-
dito. A viabilização do PAC veio com o esforço dos próprios moradores.

As instituições financeiras tradicionais não tinham interesse na região, por 
se tratar de uma cidade em desenvolvimento. Numa visita dos dirigentes da coope-
rativa à região, produtores rurais e comerciantes solicitaram o Posto, que, mesmo 
com uma economia municipal ainda pouco expressiva, foi condicionado mediante 
à adesão de 80 associados, numa aposta da cooperativa no local para o desenvol-
vimento mútuo. Uma das pessoas focadas em conseguir trazer 80 pessoas para a 
causa cooperativista, Vilmeci Gomes Rodrigues, natural de Peixe (TO), que até 05 
de outubro de 1988 pertencia ao estado de Goiás, proprietária do primeiro mercado 
da cidade, hoje extinto, esteve junto no grupo de pessoas que, sem linha telefôni-
ca alguma na época, tiveram que se deslocar até fazendas e sítios no interior do 
município para convidar produtores para associar-se à Cooperativa. Um trabalho 
incessante que demorou semanas e foi crucial para a implantação do Posto. Após 
mais de 80 adesões e a confirmação de pessoas suficientes para viabilizar o PAC, o 
grupo retornou às propriedades para informar as pessoas do dia e local para oficia-
lizar a associação.

Primeiras reuniões em Bom Jesus do Araguaia
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“Temos que ter o respeito porque o Sicredi foi o único que acre-
ditou em nós.”

Vilmeci Gomes Rodrigues, associada desde 2013.

O Posto deixou de existir em julho de 2012 para se tornar Unidade de Aten-
dimento. Enquanto o PAC de Bom Jesus do Araguaia dava seus primeiros passos, a 
pouco mais de 200 km dali, na cidade de Confresa (MT), a Sicredi Água Boa dava 
outro importante passo para expandir o cooperativismo pelo nordeste mato-gros-
sense.

Confresa é uma cidade que passou e ainda passa por um processo de coloni-
zação e desenvolvimento singular em comparação com o restante do Vale do Ara-
guaia. No cenário atual, em torno de 80% dos aproximadamente 400 mil hectares de 
área do município são compostos por assentamentos rurais, com dezessete projetos 
de assentamento e quase seis mil famílias assentadas.

Primeiras reuniões em Bom Jesus do Araguaia
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Voltando às origens da região, Confresa se originou a partir de um povoado 
conhecido como Tapiraguaia, por meio de um projeto da empresa Colonizadora Fre-
nova Sapeva, que depois, deu nome à cidade. Município desde 20 de dezembro de 
1991, à 1.168 km de Cuiabá, está localizada entre as cidades de Vila Rica (MT) e 
Porto Alegre do Norte (MT). Até poucos anos atrás, a maioria das estradas que dão 
acesso ao município ainda estavam sem pavimentação asfáltica.

Primeira unidade em Confresa
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Por estar situada às margens da BR 158, no entroncamento de estradas oriun-
das dos municípios vizinhos, ainda em processo de expansão agrícola atrelado à for-
tes expectativas de desenvolvimento, Confresa apresenta uma das maiores taxas de 
crescimento populacional de Mato Grosso dos últimos 10 anos, sendo que, confor-
me estimativa do IBGE em 2018, ultrapassou 30 mil habitantes. População superior 
à maioria dos municípios mais economicamente ativos do Vale do Araguaia, como 
Querência, Canarana ou Água Boa.

Essa expansão e consequente confiança no crescimento da cidade ainda não 
era perceptível, contudo, em 07 de novembro de 2003, quando a Unidade de Aten-
dimento de Confresa começou a operar no município. Com um número reduzido 
de colaboradores, numa sala pequena, com duas mesas e um caixa, o maior desafio 
desde o início da atuação da cooperativa era atender os produtores rurais das pos-
ses, tendo em vista que estas ainda não possuíam documentação que possibilitasse 
acesso à recursos controlados. Essa realidade, já percebida em outros municípios 
da área de atuação da cooperativa era vista de forma aguda em Confresa, devido 
ao fato de que quase todos os produtores locais tinham suas produções oriundas 
dessas posses.

“Na época tinha uma liberação de operação de crédito rural. A 
cidade não tinha quase nenhum documento, pouca estrutura. 
O primeiro trabalho foi trazer os assentados para dentro da Si-
credi. Eles precisavam ter acesso ao crédito.”

Eclair Souza, colaborador desde 2001.

Para ter acesso ao crédito era necessário a regularização das posses. Sanar 
essa dificuldade não foi e não é uma tarefa fácil. De fato, o processo de regularização 
persiste ainda até a atualidade. Em 2003, os órgãos que conferem a regularização das 
terras ainda não tinham estrutura fixada no local. A agência do INCRA (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) mais próxima ficava em São Félix do 
Araguaia (MT). A emissão da DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) que habilita 
o produtor rural a ter acesso aos programas de agricultura familiar, só começou a 
ocorrer anos depois.
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Com o incentivo da cooperativa, quando a documentação das terras começou 
a ser expedida, gradualmente, houve um processo de captação de novos associados. 
Nessa tarefa, os primeiros associados na unidade foram os principais incentivadores 
e propagadores do sistema, realizando visitas a outros produtores e argumentando 
das vantagens do cooperativismo de crédito.

“O argumento é o seguinte: Atendimento! Liberdade de falar 
com o Gerente! (...) Devolver as sobras! Está crescendo! A Credi-
bilidade da Sicredi (...) que não tem igual! E é uma cooperativa; 
é do povo.”

Ézio Majo da Silva, associado desde 2012.

De início, a unidade, com uma carteira de crédito inexpressiva, amargou re-
sultados negativos o que por diversas vezes quase culminou com o encerramento das 
atividades da cooperativa no local. O “ponto de equilíbrio” só foi atingido em mea-
dos de 2010. Atualmente, com a franca expansão do município, a vinda de inúmeras 
empresas do ramo agropecuário para a região, a construção de um frigorífico bovino, 
a confiança no sistema aumentando, a unidade da cooperativa consegue, após uma 
longa jornada, devolver sobras aos associados.

...

Com o grande projeto de expansão da cooperativa finalizado, em 2005, a 
Sicredi Água Boa, então com oito pontos de atendimento espalhadas pelo leste de 
Mato Grosso, com aproximadamente 5749 associados, dá um novo passo rumo ao 
crescimento, quando se une com a Sicredi Médio Araguaia.

A Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda, Sicredi Médio 
Araguaia, foi constituída em Barra do Garças (MT) em 31 de março de 1990 e o 
primeiro presidente da cooperativa foi Roni Kurt Voigt. Tinha sua Sede e unidade 
de atendimento no centro de Barra do Garças, na avenida Ministro João Alberto. 
Quem esteve presente na fundação da Sicredi Médio Araguaia e até a atualidade 
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continua na cooperativa é o contador, natural de Ajuricaba (RS), Jovelino Dal-
labrida. Primeiro Vice-Presidente da “Médio Araguaia” e posterior Conselheiro 
Fiscal e de Administração da então Sicredi Araguaia, teve a oportunidade de ver 
de perto a transformação do cooperativismo na região em meio às incertezas eco-
nômicas.

“Na época era no chutômetro; tocando pra frente.(...) A união 
daqueles que tinham sobras de recursos levando para a coope-
rativa e a cooperativa investindo em associados para produzir. 
Jamais se pensou que, 30 anos depois, se teria um sistema desse 
daí, com uma cooperativa que trabalha solidificada.”

Jovelino Dallabrida, associado desde 1991.

Primeira unidade em Barra do Garças
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Barra do Garças é o oitavo município mais populoso de Mato Grosso, com 
mais de 60 mil habitantes. Faz divisa com o estado de Goiás, tendo sua área urbana 
separada pelo Rio Araguaia6 e Rio das Garças7. Atravessando o Rio das Garças, tem-
-se acesso à área urbana do município de Pontal do Araguaia (MT), e atravessando 
o Rio Araguaia, tem-se acesso à área urbana de Aragarças (GO), num conglomera-
do urbano que, conforme o IBGE, ultrapassa 85 mil habitantes.

A história de surgimento do município remonta ao século 19, quando “du-
rante a Guerra do Paraguai foram criados três presídios na região do Araguaia: 
Ínsua, Passa Vinte e Macedina, que também serviam de postos de registro fiscal. 
Nas andanças entre os presídios, os militares faziam parada na foz do Rio Garças. O 
local de referência era assinalado por uma pedra, a pedra da Barra Cuiabana, sendo 
esta a primeira denominação da localidade.” 8

O povoado em si, foi fundado na década de 20. Quase três décadas depois, em 
15 de setembro de 1948, houve a emancipação e Barra do Garças, por um período, 
foi o maior município do mundo em área, com mais de 273 mil km². Passou por um 
grande crescimento econômico e populacional nas décadas de 70 e 80 com a colo-
nização da região, que formaria a maioria dos municípios do Médio Araguaia, sendo 
referência comercial e fiscal para os moradores dos projetos de colonização.

Quando a Sicredi Médio Araguaia se uniu com a Sicredi Água Boa, possuía 
1170 associados. Em assembleia conjunta em 30 de setembro de 2005, associados 
das duas cooperativas votaram e escolheram se unir, formando uma nova e maior 
cooperativa chamada Cooperativa de Crédito Rural do Araguaia, fazendo alusão 
ao vale em que fazem parte e desassociando o nome da cooperativa da cidade sede, 
passando a chamar-se Sicredi Araguaia.

Desde o início da atuação da cooperativa no município, o cooperativismo 
precisou ser muito mais trabalhado, tendo em vista que, por Barra do Garças ser 
um polo comercial de referência para as demais cidades em torno, existem lá 
muitas pessoas jurídicas, ou seja, empresas, setor da economia que até então, o 
cooperativismo de crédito ainda não atendia diretamente, tendo em vista que a 

6 Rio com 1.910 km de extensão que faz a divisa entre os estados de Mato Grosso, Goiás, Pará e 
Tocantins. Deságua no Rio Tocantins.

7 Rio com 192 km de extensão que nasce na cidade de Alto Garças (MT) e deságua no Rio Ara-
guaia. A partir de 1920 até 1980 foi usado para o garimpo, visto a alta quantidade de diamantes encon-
trado em seu leito.

8 FERREIRA, João Carlos Vicente. MOURA E SILVA, Pe. José de: Cidades do Mato Grosso: ori-
gem e significado de seu nome. Cuiabá, Editora Buriti, 1998. p 35.
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Livre Admissão só viria anos depois. Há, entretanto, histórias singulares de par-
ceria que contribuíram para o sucesso desse trabalho.

A Sicredi em Barra do Garças teve, desde o dia 18 de novembro de 1994, 
uma história de intercooperação com a Unimed Barra Do Garças - Cooperativa 
De Trabalho Médico, cooperativa formada por 26 médicos em 27 de março de 
1992, hoje integrante do Sistema Cooperativo Unimed, e possui mais de 80 coo-
perados e atende mais de 17 mil pessoas na região do Vale do Araguaia.

Os percalços enfrentados por essa cooperativa de médicos associada da Sicre-
di Médio Araguaia nos primeiros anos, semelhante aos das maiorias das cooperati-
vas, dos mais variados setores, estão relacionados principalmente à saúde e solvência 
financeira. Em 1996, quando a Unimed Barra do Garças tinha recém quatro anos de 
história, sofria com problemas financeiros. Na época, a então CrediBarra, que depois 
se tornou Sicredi Médio Araguaia, tinha no seu catálogo de produtos oferecidos aos as-
sociados, os planos de saúde da Unimed, numa parceria que durou por mais de 15 anos.

“Nós comercializávamos planos da Unimed para os associados 
da Sicredi. (...) Tínhamos uma boa demanda. Nesse histórico 
de relacionamento entre as duas cooperativas, a intercoopera-
ção é algo bem nítido. ”

Airton Marcelo Stroeher, colaborador desde 2012.

“A Unimed tinha uma ‘portinha’ na Rua Rafael Cardoso. Tinha 
umas cinco mil vidas e o maior associado era o Sicredi. Nós éra-
mos uma empresa praticamente inviável, por conta das vendas 
ruins, plano muito barato, plano local. Éramos uma empresa 
que devia R$ 200.000,00 e uma dívida que crescia R$ 25.000,00 
a cada quinze dias. (...) Me apresentei para o Nilo (Miro) San-
der, presidente da Sicredi (na época) e disse: ‘Olha, a história é 
essa! Nós estamos vendendo um plano barato, nós estamos cor-
rigindo isso. Nosso contrato agora é este! Sei que vocês têm ou-
tra proposta, mas se vocês fecharem (com outra empresa) vocês 
estão enterrando a Unimed. A Unimed vai morrer a partir de 
hoje; não vai existir mais. Nós somos uma cooperativa, o dinhei-
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ro vai ficar aqui, o dinheiro vai ficar na Sicredi.’ (Então) o Con-
selho (da Sicredi) aceitou a proposta e começamos a reverter a 
nossa situação. No final de dois anos quitamos a dívida. Sempre 
fomos parceiros da Sicredi, pois nunca esquecemos essa atitude 
que a Sicredi teve conosco lá no comecinho.”

Abdo H. Saleh Abdala,  

ex-presidente da Unimed Barra do Garças.

A comercialização dos planos ocorreu até meados de 2011. Após a união 
entre Sicredi Água Boa e Sicredi Médio Araguaia, a nova Sicredi Araguaia passou 
a ter quase sete mil associados, com uma área de atuação maior, abrangendo deze-
nas de municípios. Em 15 de agosto de 2006, quase um ano após a união, a Sicredi 
Araguaia inicia um novo projeto de expansão no Vale do Araguaia, rompendo nova 
fronteira no norte de Mato Grosso, abrindo um PAC em Santa Cruz do Xingu (MT).

Santa Cruz do Xingu juntamente com Bom Jesus do Araguaia, é um dos mu-
nicípios mais novos de Mato Grosso, tendo sido emancipado em 28 de dezembro de 
1999, possuindo, hoje, quase três mil habitantes. Os primeiros moradores do local 
foram verdadeiros desbravadores, num episódio de colonização semelhante ao en-
frentado anos antes na região do Médio Araguaia. Inicialmente ligada à pecuária, 
hoje a economia da cidade já está mais pungente que outrora, devido à inserção 
cada vez maior da agricultura e da pavimentação asfáltica da rodovia estadual MT 
430, que dá acesso à cidade, partindo de um entroncamento rodoviário entre os 
municípios de São José do Xingu e Confresa.

Logo após a emancipação de “Santa Cruz”, no ano 2000, havia sido inaugu-
rada a unidade em São José do Xingu, município vizinho, que, na época, era a única 
instituição financeira da região. Como “Santa Cruz” era distrito de “São José” até 
1999, mesmo após sua emancipação as duas localidades permaneceram ligadas por 
um tempo, sendo que os santa-cruzenses-do-xingu tinham a cidade vizinha como 
primeira referência comercial/financeira. Fácil conceber, assim, que quando a Sicre-
di começou a atuar, a unidade de São José do Xingu recebeu a associação de muitos 
moradores de Santa Cruz do Xingu. Vale ressaltar que mesmo que uma parte dos 
moradores tivessem renda oriunda de prestação de serviços ou de pequenas empre-
sas urbanas, quase todos, concomitantemente, eram produtores ou trabalhadores 
rurais ligados ao trabalho no campo, sendo passíveis de associação à cooperativa.
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“Eu mandava malote para São Jose do Xingu, já que não tinha 
agência aqui. Eu mandava boletos, os cheques, dinheiro para 
fazer o pagamento. Quando o rapaz voltava, voltava com os 
comprovantes.”

Júlio Flavio Gervásio Pinto Ribeiro,  

associado desde 2006.

Por seis anos, os moradores precisaram se deslocar até “São José” para ter 
acesso à serviços bancários básicos. Este deslocamento teria que ser feito pessoal-
mente, ou, como muitos tinham como opção, usando um “maloteiro”. A situação, 
no entanto, mudou em 2006.

Primeiras reuniões em Santa Cruz do Xingu
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“Teve assembleia em Água Boa. Fomos nuns 15! Na época ia 
todo mundo para lá nas assembleias. Fomos para pressionar a 
diretoria. Quando acabou a assembleia, nós “cerco” a diretoria 
e batemos doído.”

Cleber Junho do Nascimento, associado desde 2001.

Os associados moradores de Santa Cruz do Xingu demandaram o PAC, que se 
concretizou naquele ano, após o comprometimento destes em trazer a principalida-
de financeira para cooperativa e o empenho em conseguir novos associados, viabili-
zando o Posto de Atendimento. O primeiro local de funcionamento foi em uma sala 
dentro da Câmara de Vereadores do município. Ainda que de forma improvisada, 
foi um alívio para o “maloteiro”, visto que o percurso que este fazia, três vezes na 
semana, era perigoso.

Cleber Junho do Nascimento, natural de Mozarlândia (GO), conhecido até 
hoje por alguns como “Clebinho do Malote”, foi um dos primeiros associados da 
cooperativa na localidade e fazia o trecho de quase 100 km de estrada sem pavimen-
tação entre as duas cidades em 01h e 05min, a bordo de uma motocicleta; toda essa 
rapidez em nome do fator segurança. O trajeto era visado por criminosos, ocorrendo, 
inclusive, tentativas de assalto em emboscadas.

“Quando a cooperativa estava melhor um pouquinho, alugou 
um ponto e mudou. Isso na seca! Quando começou as chuvas, 
(...) de noite quando saíam (os colaboradores), tinham que colo-
car plásticos em cima das mesas, dos caixas, dos computadores, 
porque molhava tudo (...) derramava água do forro, caia em 
cima de máquina.”

Cleber Junho do Nascimento, associado desde 2001.

Meses após passar por vários percalços estruturais, o PAC mudou-se para 
onde permaneceu até o início de 2019, na Avenida dos Imigrantes. Aliás, Santa 
Cruz do Xingu possuiu um PAC somente até agosto de 2013, quando o Posto se 
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transformou em Unidade de Atendimento, maior e mais preparada para atender os 
associados.

O desenvolvimento da Unidade atrelado ao do município, desencadeou uma 
série de ações para fomentar o crescimento mútuo, servindo inclusive de modelo 
para outras unidades. Uma dessas ações, por exemplo, começou a ser desenvolvida 
em 2017, no atendimento às demandas dos associados e futuros associados residen-
tes no interior do município.

Um colaborador, munido de impressora, scanner9 e notebook, se desloca até 
a propriedade rural para fazer o atendimento de um produtor rural para, num exem-
plo simples, associá-lo e abrir uma conta corrente. Como “Santa Cruz” é distante 
geograficamente, com uma atividade rural firmemente presente, muitos produtores 
possuem sinal de internet na sede das propriedades. O colaborador, portanto, após 
acolher a documentação necessária, digitaliza os documentos e os envia para a Uni-

9 Digitalizador, captura imagens, fotos e textos para um computador, num processo inverso ao da 
impressora.

Atendimento em propriedade rural, Santa Cruz do Xingu
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dade de Atendimento onde a conferência e o processo sistêmico de abertura de con-
ta e associação são realizados. A Unidade envia de volta ao colaborador na fazenda 
o cadastro já pronto, que é impresso e assinado, poupando tempo do produtor - a 
necessidade de se deslocar uma ou duas vezes até a cidade - facilitando o relaciona-
mento com a cooperativa e estreitando laços com o futuro Gerente de Conta.

Em 2006, após o recente processo de união estratégica, com o alto investi-
mento de uma nova expansão adicionada aos percalços ocasionados pela crise da 
soja do ano anterior, a Sicredi Araguaia registrou perdas. Novamente, semelhante 
ao que ocorreu no sistema cooperativo de crédito mato-grossense naquela época, as 
dificuldades foram encaradas como desafios para rever estratégias, mudar ações e 
partir para uma nova fase de desenvolvimento.

Na assembleia geral de 29 de dezembro de 2009, a Sicredi Araguaia possuía 
um contingente de associados que ultrapassava os quatro dígitos. Em 2010 a coo-
perativa iniciaria o ano com aproximadamente 10.361 associados; um marco na 
história das cooperativas da região. Outro acontecimento marcante da assembleia, 
foi a eleição de um novo Conselho de Administração, sendo daquele momento em 
diante presidido por Rui Vilani Pires e tendo como Vice, Martim Rodrigo Steffe-
non.

Rui, mineiro, nascido em Uberlândia, escritor de crônicas e artigos, é gradua-
do em Direito e antes de participar da Sicredi Araguaia ou antes mesmo de residir 
em Água Boa, trabalhou por 35 anos para uma multinacional do ramo petrolífero. 
Quando chegou à região do Araguaia, começou a trabalhar com pecuária. Seu pri-
meiro contato com o cooperativismo de crédito foi como associado, até que alguns 
anos após ingressar na Sicredi Araguaia, foi convidado a fazer parte do Conselho 
Fiscal e depois a participar do Conselho de Administração da cooperativa.

Martim, natural de Vista Gaúcha, produtor rural, associado da cooperativa 
desde 1994, dois anos depois já ingressara na administração da cooperativa como 
Suplente no Conselho de Administração, com apenas 19 anos. No decorrer dos 
anos sempre esteve envolvido com as atividades cooperativistas. Tornou-se Conse-
lheiro Efetivo de Administração e depois, Conselheiro Fiscal. Foi Vice-Presidente da 
Sicredi Araguaia e, desde 2013, é o Vice-Presidente da Sicredi Araxingu.

Quando Rui e Martim assumiram a Sicredi Araguaia, a cooperativa passava 
por dificuldades, visto que em 2009 parte das unidades ainda não havia atingido o 
ponto de equilíbrio e no balanço final de toda a cooperativa, registravam-se perdas. 
Um intenso trabalho de recuperação dos índices começou a ser efetuado, num pro-
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cesso que contou com o apoio da então Central MT/PA/RO, futura Central Sicredi 
Centro Norte.

“Na época a cooperativa estava com dez agências e R$ 150.000,00 
de resultado operacional. Resultado líquido negativo. Foi neces-
sário acionar o Fundo Garantidor.”

Martim Rodrigo Steffenon, Vice-Presidente.

O Sicredi Fundo Garantidor (SFG), a quem a cooperativa recorreu, é uma 
empresa sem fins lucrativos que tem por objetivo acelerar o desenvolvimento das 
cooperativas integrantes do sistema e suportar a solidez do Sistema. Um pilar de 
segurança para as cooperativas e seus associados.

No ano seguinte, em 2010, após quase 40 anos de cooperativismo em Mato 
Grosso, mais de 20 anos de cooperativismo de crédito e 43 anos de Brasil, falece, 
aos 76 anos, o ex-presidente da Central, Padre Johannes Berthold Henning, o Padre 
João. O acontecimento gerou grande comoção no estado. Padre João foi um dos 
maiores incentivadores do sistema e na sua trajetória esteve à frente de grandes 
instituições cooperativas de Mato Grosso, como a Ocemat (Organização das Coope-
rativas no Estado de Mato Grosso), hoje OCB/MT, a Comajul, a Cocecrer-MT, hoje 
Sicredi Central Centro Norte e a Sicredi Vale do Cerrado, de Campo Verde (MT).

É certo que, a melhor maneira de lembrar um personagem importante para a 
história, é celebrar as obras que realizou em vida e usá-las como base para conquistar 
novos objetivos. E muitos destes objetivos já foram conquistados, é certo, num pro-
cesso que rememora um homem multiplicador de ideias, um pioneiro.

Na Sicredi Araguaia, após um ano de 2010 de perdas e vitórias, o ano de 2011 
iniciou com um projeto de reestruturação arrojado que ocorreu concomitantemen-
te com o compartilhamento de administração entre cooperativas pela SUREG. O 
trabalho, contudo, esbarrou numa barreira que precisou ser ultrapassada, a segmen-
tação dos associados.

No dia 27 de junho é celebrado o dia em que entrou em funcionamento o 
primeiro caixa eletrônico do mundo, em 1967 em Londres, capital do Reino Unido 
da Grã-Bretanha, pela empresa De La Rue Company. Em 27 de junho de 2011, os 
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associados da Sicredi Araguaia, reunidos em Assembleia Geral, votaram pela trans-
formação da cooperativa de Segmentada, para Livre Admissão.

A possibilidade de associação da sociedade em geral, independente da atua-
ção profissional, já era uma ideia antiga da Sicredi Araguaia. Desde a Resolução 
3.106 do Bacen em 2003 a Livre Admissão vinha sendo tratada como um novo grau 
de evolução para as cooperativas. Contudo, em função de ter ainda algumas unida-
des deficitárias, a Livre Admissão não se tornava possível, pois para esta ser aprova-
da pelo Bacen, era exigido o enquadramento em alguns indicadores, entre eles, o de 
ponto de equilíbrio. Esse desenquadramento, unido à certa resistência - natural em 
períodos de transformação - adiou o projeto por anos. O enquadramento só veio de 
fato, ainda que em partes, naquele ano, em 2011.

“Abriu-se para outros segmentos, porque a ideia era fortalecer a 
cooperativa. Mais gente, para ter mais força.”

Germano Luiz Zandoná, associado fundador.

Desde seu surgimento, a Sicredi Araguaia demonstrou ser uma cooperativa 
forte e, devido à região onde atuava (de grande perspectiva de crescimento), era 
uma das promessas para a expansão do cooperativismo em Mato Grosso. De fato, se 
tornou uma das maiores cooperativas de crédito do estado. A meta de adentrar em 
novas localidades e ser, como mostra sua história, a única instituição financeira em 
alguns locais, trazendo um pouco mais de comodidade a rincões de desenvolvimento 
do estado, foi cumprida com sucesso. Todavia, essa expansão, em alguns momentos, 
acelerada, pode ser encarada com um dos maiores entraves para a solidificação da 
cooperativa, visto que, mesmo após a Livre Admissão, algumas unidades ainda não 
tinham atingido o ponto de equilíbrio.

Inclusive o resultado negativo de algumas unidades, entregando perdas, afe-
tou o desempenho de outras unidades que já estavam consolidadas, como no pró-
prio município sede, Água Boa, que contabilmente apresentava sobras. Na prática, 
contudo, o resultado do desenvolvimento dessas unidades da cooperativa acabava 
sendo focado naquelas unidades deficitárias. Assim, por um longo período, o cres-
cimento da Sicredi Araguaia ficou estagnado. Ainda, na estrutura patrimonial da 
época, não havia a capacidade de alavancagem de carteira adequada para buscar 
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recursos junto ao mercado financeiro e atender a demanda dos associados e nem 
para tentar alterar a própria situação.

“Hoje temos que ter um patrimônio “x” para ir atrás de recurso. 
Nós, com o patrimônio que nós tínhamos, chegamos ao limite. 
(...) Na Alto Xingu tinha o inverso, eles tinham muito patrimô-
nio para buscar esses subsídios, mas não tinham mercado nem 
área geográfica.”

Rui Vilani Pires, ex-presidente da Sicredi Araguaia.

Nesse contexto, já com o histórico de sucesso da administração comparti-
lhada que existiu na SUREG, a Sicredi Araguaia e sua coirmã Sicredi Alto Xingu 
começam a iniciar um caminho conjunto.

“Considerando a época, a situação econômica das duas coo-
perativas, a Sicredi Alto Xingu era uma cooperativa peque-
na e com uma área de ação de apenas quatro municípios. 
Consolidada, tinha uma fatia de participação no mercado 
de recursos dos quatro municípios muito expressiva. A nossa 
preocupação, no entanto, é que poderíamos ter uma coopera-
tiva às vezes pequena demais para os moldes do futuro, (...) 
que passaria por dificuldades por ter esgotado seu campo de 
ação. E a Sicredi Araguaia, que tinha campo de ação, vinha 
com problemas de resultado em algumas agências e por con-
sequência, na cooperativa também há algum tempo. Chegou-
-se à conclusão entre ambas as partes que o melhor caminho 
seria uma união.”

Eldo Renck, Presidente.

A proposta, após ser discutida pelos Conselhos da Sicredi Araguaia e da Si-
credi Alto Xingu, inicialmente foi levada ao conhecimento dos coordenadores de 
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Da esquerda para a direita:  
Evandro Luiz Huther, Eldo Renck, Rui V. Pires, Martim R. Steffenon

núcleo10 de ambas as cooperativas e num segundo momento foi colocada em dis-
cussão para coleta de opiniões, estas, demonstrando-se favoráveis. A união de duas 
cooperativas é um processo complexo que demanda um fluxo gigantesco de mão de 
obra, dados, relatórios, junção de informações e ainda, precisa estar de acordo com 
a vontade dos associados.

Unidade por unidade, cidade por cidade, das duas cooperativas, os associa-
dos foram convocados para uma Assembleia Geral Extraordinária onde foram apre-
sentados os dados da saúde financeira das duas cooperativas, quais as vantagens de 

10 Um coordenador de núcleo é um representante eleito por cada núcleo de associados. O coorde-
nador de núcleo mobiliza, coordena, representa os associados e apresenta as decisões tomadas por eles 
em Assembleias de Núcleos, na Assembleia Geral. Um núcleo é o agrupamento de associados na área 
de atuação da cooperativa, a fim de proporcionar sua participação no processo de gestão e desenvolvi-
mento da cooperativa. 
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um processo de união, os detalhes mais importantes do processo e qual o horizonte 
que se abriria após uma provável união. Os associados tiveram a oportunidade, 
como em toda assembleia, de dar sua opinião, questionar e argumentar. Houve 
opiniões em contrário, houve diálogo, houve entendimento. Por fim, os associados 
votaram. Foram favoráveis.

A AGE (Assembleia Geral Extraordinária) de união ocorreu em 1º de no-
vembro de 2013, numa sexta feira. O processo sistêmico, no entanto, começou 
semanas antes. Imagine conciliar anos de dados de extratos, relatórios, mapas de 
gestão, indicadores, dados cadastrais e uma série de outras informações para uma 
base comum! Foram incontáveis horas de um trabalho que é claro, contou com o 
apoio da Central Sicredi Centro Norte, do CAS (Centro Administrativo Sicredi) 
e de especialistas do Banco Cooperativo Sicredi. Para o associado, a mudança 
ocorreu na noite do dia 31 de outubro, após o encerramento das atividades do 
“Conta Corrente”. Operacionalmente, o processo da “virada de chave” do siste-

Assembleia de união das cooperativas
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ma, que é o momento em que houve a contabilização de todos os lançamentos e 
de todos os dados das contas dos associados, demorou ainda mais de duas sema-
nas, num trabalho árduo dos colaboradores até o dia 15 de novembro, quando 
foi finalizado, para no dia útil seguinte, as unidades estarem operando normal-
mente. Por um período de algumas horas na madrugada do dia 15, a maioria das 
movimentações foi paralisada para o processo, retornando normalmente antes do 
clarear do dia.

Mas é claro que nem só de tranquilidade foi o processo. Foi necessário al-
gum tempo de adaptação, principalmente, para os associados. Um dos problemas, 
ou talvez, o problema decorrente, foi que para os associados da antiga Sicredi 
Araguaia, como o número de agência deles mudou de 0801 para 0806, os números 
das contas sofreram alteração. Essa mudança, já prevista e comunicada com ante-
cedência, precisou justamente desse tempo de adaptação.

União estratégica efetivada. Números unidos, associados unidos, patrimô-
nio unido. Para o Vale do Araguaia a união das duas cooperativas foi um episódio 
interessante, em questão do marco de desenvolvimento.

“A cooperativa mais que dobrou de tamanho. Com o patrimônio 
que a Alto Xingu tinha, com os limitadores, podíamos empres-
tar apenas “x”. Com a agregação de valores da Araguaia, pode-
ríamos emprestar 2x.”

Jandira Kuhn, colaboradora desde 1990.

Os maiores beneficiários dessa união, é claro, foram os próprios associados, 
que além de ser mais bem atendidos, puderam ver sua cooperativa crescer e se 
expandir, formando uma cooperativa atuante em 15 municípios e com uma área 
de ação de 40 municípios. As unidades deficitárias da antiga Sicredi Araguaia 
atingiram o ponto de equilíbrio e se tornaram viáveis, com resultado operacional 
positivo. As unidades da antiga Sicredi Alto Xingu puderam contemplar um novo 
horizonte, atendendo mais completamente os associados.



Assim, Sicredi Araguaia e Sicredi Alto Xingu agora unidas, compartilharam 
o que de melhor tinham, até mesmo o nome, passando a se denominar Coopera-
tiva de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi 
Araxingu.

“Quando se trata de união de cooperativas não se junta simples-
mente números, se junta uma série de boas práticas de ambas as 
partes; de adotar o que tinha de melhor nas duas. Essa junção 
de boas práticas é que fez com que a Sicredi Araxingu num es-
paço de cinco anos, hoje esteja entre as três primeiras no estado; 
justamente por causa dessa oportunidade, desse horizonte que 
se abriu. Foi algo muito proativo e todos ganharam, os associa-
dos principalmente.”

Eldo Renck, Presidente.



O VALE DOS 
COOPERADOS
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Deu certo! A nova Sicredi Araxingu em 2013, após a união, tinha mais 
de 23 mil associados em 14 unidades de atendimento, mais de R$ 600 
milhões de ativos e R$ 400 milhões de carteira de crédito. Mas esses nú-

meros foram apenas temporários. Cinco anos depois, a marca de 30 mil associados 
foi ultrapassada, juntamente com a marca dos 30 anos. Os recursos administrados 
pela cooperativa ultrapassaram R$ 1,5 bilhão e nas assembleias de 2019, referente 
ao exercício de 2018, foram apresentados aos associados R$ 50 milhões em sobras, 
sendo que mais de R$ 13 milhões destes foram distribuídos aos associados nas 
contas correntes. Este capital injetado na praça da cooperativa proporciona o giro 
no mercado geral e duplica-se facilmente pelo número de negócios que viabiliza.

Aliás, a praça da cooperativa também cresceu. Em Janeiro de 2019 um novo 
local de atendimento foi aberto na cidade de Campinápolis (MT). Campinápolis, 
com pouco mais de 15 mil habitantes, começou a ser desenhada na década de 70, 
quando houve a fixação de famílias oriundas principalmente do estado de Goiás. A 
primeira denominação do local foi Vila Jatobá.

Emancipado em maio de 1986, o município é palco da primeira expansão 
da cooperativa em 12 anos. Após a solidificação da Sicredi Araxingu, tendo como 
ensinamento os ônus e bônus das expansões no passado, a agência1 está servindo de 
termômetro, para que seja possível mensurar o que é necessário para uma expansão 
saudável, que tenha viabilidade econômica ao mesmo tempo que contribua no de-
senvolvimento da comunidade. Com o objetivo de garantir um fluxo de movimen-
tações constante para a agência de Campinápolis desde o início de sua operação, 
houve um envolvimento e comprometimento “a muitas mãos”, pois foi definido 
como meta angariar um número inicial de associados à cooperativa mesmo antes da 
abertura da agência.

Para esse trabalho ter sucesso é necessário o comprometimento de associados 
e dirigentes, e, em especial, de colaboradores engajados com a causa cooperativista, 

1 Em 2015, a alcunha de referência aos pontos de atendimento da cooperativa passou a ser “agên-
cia”.
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o que nos faz relembrar as augustas épocas da cooperativa em seu início. É só olhar 
para o passado da cooperativa que prontamente se identificam colaboradores ímpa-
res, singulares. Pessoas que, mesmo com todas as adversidades impostas pela época, 
pela situação econômica, pela dificuldade de logística, apresentaram um empenho 
diferenciado.

Se os recursos eram escassos (e não só os financeiros; tecnológicos também), 
as responsabilidades sempre foram assombrosas.

“Naquele tempo tu não tinha acesso aos sistemas, Serasa, SPC, 
etc. Isso era coisa para os grandes. Então você tinha que conhecer 
realmente o associado.”

Edgar Marcolin, colaborador desde 1999.

“A gente conhecia todo mundo, tinha aquele relacionamento. 
Você tinha um afeto maior, uma ligação com as pessoas.”

Alessandra Glinke Santa Catarina,  

colaboradora desde 2008

Inauguração da agência em Campinápolis
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“A gente procurava sempre explicar direitinho o que eles estavam 
fazendo e como estavam fazendo (...) Pois quando eles conse-
guiam evoluir no seu ramo, ver a realização nos olhos deles era 
uma satisfação.”

Cleci Terezinha Bourscheid, ex-colaboradora.

“Havia o empenho e a visão de fazer o negócio dar certo. (...) En-
tão, eu digo isso até hoje aos colaboradores! Delegar poderes com 
responsabilidade. Quando forem emprestar recurso para o asso-
ciado, o colaborador deve se perguntar: Se o dinheiro fosse meu, 
eu emprestaria nessas condições?”

Eldo Renck, Presidente.

Inauguração 
da agência em 
Campinápolis
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Para responder essa pergunta, apenas conhecendo o associado.
É claro, como diz o poeta gaúcho Pedro Ortaça “os tempos hoje são outros, 

o campo é quase a cidade”. É irremediável que, com a evolução e crescimento 
da região e da própria cooperativa, o contato de proximidade com cada um dos 
30 mil associados acaba se esfacelando um pouco. Todavia, não invalida o papel 
fundamental dos colaboradores no desenvolvimento do cooperativismo nestes 
30 anos, cumprindo a função de fazer valer o principal valor da cooperativa em 
seus negócios: o relacionamento com o associado.

Além das dificuldades já mencionadas, esses colaboradores ímpares pas-
saram por muitas provações, suportando inclusive episódios difíceis, como os 
acontecimentos mais complicados encarados por quem atua em instituição fi-
nanceira: Assaltos.

Metade das agências da cooperativa já sofreu com assaltos em episódios 
que marcaram a história nestes 30 anos. Em Querência em 2012 e São José do 
Xingu em 2011, em dois dos mais traumáticos episódios, a família de alguns 
colaboradores foi inteira feita refém. Em Gaúcha do Norte, por três anos conse-
cutivos, assaltantes adentraram na unidade. Em Cocalinho, por cinco vezes foi 
ou sofreu tentativa de assalto, o último em agosto de 2011.

Para tentar evitar novos episódios, uma palavra de ordem foi exaustiva-
mente disseminada: Prevenção! Há 20 anos, a segurança nas unidades era prati-
camente inexistente, frente à uma também quase inexistente criminalidade local. 
Desde então, os municípios da região cresceram, evoluíram e tornaram-se visíveis. 
Em contrapartida, novas tecnologias foram surgindo, com sistemas de acesso e de 
monitoramento 24 horas. Mas o fator principal que contribui para a prevenção é 
treinamento. Regras de segurança foram sendo estabelecidas em âmbito sistêmico 
e os colaboradores foram sendo treinados quanto aos procedimentos diários para 
assegurar a própria segurança e a dos demais colegas.

Caso algum colaborador sofra um surto de amnésia momentânea nos 
procedimentos de segurança, há sempre uma figura para dar um “puxão de 
orelha”: o vigilante. Desde Santa Cruz do Xingu, com o Marcos, até Querên-
cia, com o Edgar, os vigilantes estão presentes para garantir a segurança de 
todos. Em Canarana, por exemplo, Jadir Alberto Pavan, até há pouco tempo 
cumpria esse papel, e o fazia desde 10 de abril do ano 2000. Esteve tanto tem-
po na nobre função que, como alguns colaboradores brincam de forma sadia, 
merece uma etiqueta de “imobilizado”, como se já fosse patrimônio.
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Jadir, natural de Rodeio Bonito (RS), cidade próxima ao município de 
Frederico Westphalen (RS), veio para Canarana no final da década de 80 para 
trabalhar na Coopercana. Foi de auxiliar de serviços gerais à operador de se-
cador. Ele é colaborador de uma empresa de segurança que presta serviço para 
a cooperativa e é memória viva das transformações. Viu as mesas de madeiras 
maciça do atendimento serem substituídas, lembra da instalação do primeiro 
caixa eletrônico e recorda muito bem do dia em que as cadeiras para espera - 
em substituição das filas - foram colocadas na agência.

“Melhorou muito e eu ouvia elogios à cooperativa. Ouvia as 
pessoas comparando com as outras instituições. Como aqui era 
melhor.”

Jadir Alberto Pavan, prestador de serviços desde 2000

...

Eu peço licença, família Sicredi; mas o povo me pede para agradecer o serviço 
prestado em nossa cidade, o que, na verdade, faço com prazer!

Falar de Sicredi, estrela de ouro. É um grande tesouro que veio pra cá! Irmanada 
com o povo numa grande batalha, sem pensar em medalha, veio para lutar!

A pecuária agradece, bem como a agricultura. A vida foi dura, o que aconteceu? 
Por sorte o Sicredi estava presente e apoiou nossa gente e também socorreu!

Uma cooperativa de grande sucesso trazendo progresso com um time guerreiro. 
Trazendo ao seu sócio conforto e amizade, pra nossa cidade trazendo dinheiro.

A terceira idade também agradece e faz uma prece para continuar... Agradecemos 
ao banco o serviço prestado, para o aposentado poder descansar.

Esse banco em que eu poupo, foi um grande presente que veio pra gente sem nada 
cobrar, trazendo ao seu povo a tranquilidade, porque na verdade, veio pra ficar!

Os versos de Jairson Simi Doleys, associado desde 2001, natural de Tupan-
ciretã (RS), morador de Gaúcha do Norte (MT), expressam um sentimento pela 
cooperativa que não necessita de mais explicações. Inúmeros momentos dos 30 anos 
de história, de mútua parceria entre a cooperativa e os associados, resultaram em 
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frutos quase imperceptíveis para uma sociedade, mas grandiosos individualmente, 
impossíveis de serem esquecidos.

Até há pouco tempo, por exemplo, em Canarana e Querência era possível 
ouvir um jingle vindo de um carro de pamonhas que dizia: “vamos comer, vamos 
comer, vamos comer. Vamos comer uma pamonha bem quentinha”. No volante 
daquele carro estava Antônio Ten Caten. Atento ao movimento nas casas das ruas 
onde passava, parando o veículo quando enxergava um aceno, mantendo, contu-
do, o soar do jingle, ficou conhecido na região pelas pamonhas que vendia e por 
aqueles versos musicais que prenunciavam uma refeição.

Antônio Ten Caten, natural de Caibaté (RS), cidade com nome em tupi que 
significa “mata em lugar elevado”, na região das missões jesuítas, estudou somente 
até a quinta série do ensino fundamental e em março de 1977 mudou-se com a 
família para Mato Grosso. Morou no Projeto “Matinha” e algum tempo depois, mu-
dou-se para o então projeto Canarana. Associado fundador da CrediCanarana, em 
10 de fevereiro de 1990 se tornou Conselheiro de Crédito Rural da Cooperativa e 
chegou até a dar expediente atendendo outros associados. Ocupou o cargo até 1993.

Em sua atividade agrícola, por anos trabalhou entremeado em desafios que só 
o cerrado pode promover, até que após várias dificuldades financeiras acumuladas, 
em meio à inconstância econômica do país da década de 90, somado ao acúmulo 
de dívidas, foi à falência. Ficou às margens do desenvolvimento, numa situação que 
muitos produtores enfrentaram naquela época.

Associado Antonio Ten Caten
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O fator responsável pelo resgate do otimismo e da vontade de mudar a pró-
pria situação foi o apoio da família. Com apenas um pequeno pedaço de área que 
lhe havia restado, começou a cultivar milho verde e mandioca. Nas múltiplas safras 
que fazia no ano, vendia o que tinha colhido na feira municipal. Com o tempo, para 
diversificar a renda e agregar valor no próprio produto, passou a vender pamonha. 
Funcionou! Conquistou clientes e viu que poderia investir no ramo. Mas investir 
como, se estava sem dinheiro e com pouca credibilidade, haja vista os períodos difí-
ceis há pouco superados?

“Eu soube de uma “pampinha” no valor de R$ 6.000,00 que es-
tava à venda. (...) Fui até lá e pedi ela emprestada. Levei até 
a cooperativa. Chamei o Eldo e coloquei ele sentado dentro da 
“pampinha”.”

Antônio Ten Caten, associado fundador.
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A Pampa foi uma picape produzida pela Ford até 1997 que caiu no gosto do 
brasileiro, por ser compacta, com vocação para o trabalho com grande capacidade 
de carga. Antônio, de uma forma nada ortodoxa, queria explicar ao então gerente 
da cooperativa sua ideia de renda e como a aquisição daquela “pampinha” o ajudaria 
a atingir esse objetivo.

“E a cooperativa acreditou em mim. A pampinha foi usada por 
anos na venda de pamonhas.”

Antônio Ten Caten, associado fundador.

Era dela que vinha o soar do jingle.

Quem também passou por problemas financeiros na década de 90 e que tam-
bém foi associado fundador da cooperativa, foi o alemão Hans Georg Kalmbach. 
Nascido na região de Schwarzwald (Floresta Negra), uma cordilheira próxima a 
cidade de Stuttgart, capital do estado Baden-Württemberg, na Alemanha, Hans 
chegou ao Brasil em 1984, com 22 anos.

Associado Hans Kalmbach
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Na região de Canarana enfrentou dificuldades relacionadas ao clima, ao idio-
ma, mas principalmente, relacionadas ao contraste cultural e econômico. Hans, 
apoiado pela família e morando em uma casa de madeira com pouca estrutura, 
trabalhou por anos para se estabelecer, mas, novamente, semelhante à história de 
muitos na região, precisou adquirir maquinários para crescer na atividade e endivi-
dou-se na década de 90 em meio à inconstância econômica do país.

Para recomeçar, adotou a estratégia de evoluir naturalmente, com os pés no 
chão, sem aventuras. Começou a criar porcos soltos pela fazenda e que, após o abate, 
eram levados para ser vendidos nos mercados da cidade. O trajeto era feito a bordo 
de um fusca azul-claro, que dispensa apresentações e que Hans ainda possui. Aos 
poucos começou a diversificar a produção e conseguiu adquirir 28 cabeças de gado 
para engorda, numa tentativa de se reerguer financeiramente.

No início do milênio, um fato importante afetou economicamente a região, 
a falência de um frigorífico bovino local. Centenas de pessoas ficaram sem emprego 
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e dezenas de pecuaristas ficaram sem receber pela carga de animais que haviam 
entregado. A situação gerou um vazio econômico que freou o desenvolvimento da 
região. Hans foi um desses pecuaristas que, sem receber e precisando honrar seus 
compromissos financeiros, corria o risco de repetir a experiência de anos anteriores. 
Levando em mãos a maioria de suas dívidas, Hans foi até a cooperativa em busca de 
uma alternativa.

“Eu não queria sujar o [meu] nome e nem ficar devendo. A Si-
credi me ajudou, eu gostei demais. Na cooperativa eles te conhe-
cem, porque nós todos somos daqui. Num banco, não. E se acon-
tecesse alguma coisa? Eles não iam conhecer o alemãozinho de 
suspensório. A Sicredi conhece”.

Hans Georg Kalmbach, associado fundador.

O alemão de suspensório, com o ainda persistente sotaque, possui em fun-
cionamento na sua propriedade nas imediações de Canarana (de nome Floresta 
Negra), o primeiro trator da região. Recentemente, ele e a esposa Christa Barbel 
Kalmbach, naturalizaram-se brasileiros. Um gesto de fé no futuro do país e da região, 
em nome dos filhos e netos.

Mas nem só de suporte financeiro são as histórias de apoio da cooperativa 
relembradas por alguns associados. Luiz Vicente Buzatto, por exemplo, lembra da 
cooperativa, devido a outro tipo de acontecimento.

Luiz, é morador de Querência desde dezembro de 1987, quando veio com a 
família da cidade de Frederico Westphalen para trabalhar como professor. Com cur-
so de técnico agrícola e licenciatura em matemática, além de dar aulas, desenvolvia 
em paralelo uma pequena produção agrícola.

Em torno de quinze anos atrás, Luiz não havia conseguido vender o milho 
safrinha, ou milho segunda safra. Faltava comercializar “uma carga de truck”. Pro-
dução modesta se comparada a outros produtores da região, mas que para Luiz, era 
necessário vender para conseguir honrar com os compromissos financeiros. E con-
forme o tempo passava, sem armazenagem apropriada, o milho perdia qualidade e 
consequentemente, preço. A situação só se agravava.
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“Eu comentei na agência que não achava comprador. Alguns 
dias depois acharam um comprador para mim em Canarana. 
(...) Por isso que mesmo que eu fique sem vantagem nenhuma, 
eu continuo na cooperativa.”

Luiz Vicente Buzatto, associado desde 1991.

Aliás, essa intermediação em negócios não foi um caso isolado. Em uma épo-
ca sem os grandes meios de comunicação disponíveis hoje, a necessidade de manter 
uma relação de proximidade com todos numa comunidade era maior. Como o coo-
perativismo de crédito teve como primazia desde seu surgimento a valorização do 
relacionamento com o associado, entendendo seu perfil financeiro e identificando 
suas necessidades, as cooperativas se tornavam o gargalo de uma gama variada de 
informações.

“Os colaboradores eram consultores. Eles conversavam com mui-
ta gente, estavam muito bem informados e essa consultoria gra-
tuita, essa ponte, intermediava muitos negócios na cidade. Isso 
aumentava a aderência à cooperativa.”

Eldo Renck, Presidente.

Outro tipo de ação que aumentou a aderência à cooperativa, foram as de-
zenas de excursões de alunos das escolas, de Canarana por exemplo, à unidade da 
cooperativa. Foi um dos primeiros projetos de educação financeira e propagação do 
cooperativismo, iniciados em torno de 15 anos atrás. O objetivo era trazer os alunos 
das escolas para dentro do universo “financeiro” desde pequenos e explicar-lhes 
como funciona uma unidade de atendimento, ou melhor, uma agência. A função de 
cada colaborador, o que era a cooperativa, quais os serviços oferecidos, etc. Além 
disso, de forma dinâmica, eles aprendiam a importância de “poupar” e que, unidas, 
as pessoas adquirem mais força.

Se parte dos pais desses alunos já estavam envolvidos com a causa coope-
rativista, e os filhos tiveram a oportunidade de ter o primeiro contato “financeiro” 
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dentro de uma cooperativa, imagine, por exemplo, qual será a instituição financeira 
que hoje, aquelas crianças da época, tem como referência?

Excursão de alunos à agência de Canarana
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Aliás, a parceria da Sicredi Araxingu com as escolas cresceu com o passar dos 
anos, abrangendo outros tipos de parcerias e hoje já possui uma área de desenvolvi-
mento próprio dentro da cooperativa (Programas Sociais), que atua não só na disse-
minação da causa cooperativista, mas também na educação financeira, na inclusão 
social, no incentivo a novas formas de aprendizado, etc. Essa atuação não é feita só 
pela cooperativa, mas pela comum participação de vários setores da sociedade que 
juntos, vislumbram um bem maior.

“Eu sempre disse que o conjunto das pessoas é que faz a força. 
Pelo associativismo.”

Germano Luiz Zandoná, associado fundador.

O programa “A União Faz a Vida” é um exemplo da intercooperação entre 
múltiplos setores e pessoas da sociedade. O programa surgiu no Rio Grande do Sul 
em 27 de janeiro de 1994, tendo um projeto piloto de inserção do programa na cida-
de de Santo Cristo (RS), na rota do Rio Uruguai.

Excursão de alunos à agência de Canarana
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“A União Faz a Vida” é um programa que se desenvolve através de uma par-
ceria entre a Sicredi, as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, apoiadores 
financeiros do setor privado e dos próprios professores das escolas que desenvolvem 
os projetos. O programa trabalha com uma metodologia diferenciada de ensino, ba-
seada na metodologia por projetos. Ou seja, através de vários projetos desenvolvidos 
com as crianças, dos mais variados temas, a criança é instigada a pensar. Através de 
um método dinâmico, crianças e jovens em conjunto com os professores, são enga-
jados e motivados para desenvolver o seu próprio aprendizado. O despertar para o 
conhecimento ocorre naturalmente e parte das próprias crianças e jovens.

“O programa contribui com a sociedade a partir do momento 
que nos orienta (professores e alunos) a nos tornar sujeitos de 
nossas próprias andanças e projetar os nossos passos para além 
de nós mesmos. Nessa caminhada, somos protagonistas da cons-
trução de conhecimentos, onde temos a autonomia da escolha e 
cada um traz para si o que é de melhor, adequando e organizan-
do tudo de acordo com a realidade.”

Maria José Araujo, professora.

Em 2018, o programa, em todo o Sistema, já tinha atingido a marca de estar 
presente em 369 municípios brasileiros e mais de 1900 escolas, numa parceria com 
mais de 24 mil professores com projetos que abrangem mais de 280 mil crianças 
e adolescentes. O Sicredi é apenas o gestor do programa, o poder público entra 
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como catalisador e mobilizador e os fundos do programa, em sua grande parte, são 
oriundos de parceiros, empresas e pessoas da comunidade que contribuem para o 
programa.

Na Sicredi Araxingu, o programa começou a ser desenvolvido no início do 
ano de 2013. Tendo como símbolo uma “abelha” - condizente com a ideia que se pla-
neja disseminar - simboliza que os propósitos comuns só são alcançados por meio da 
união. Atuante nos municípios de Canarana e Querência, somente no ano de 2018 
mais de seis mil crianças participaram do programa, por intermédio de 205 projetos, 
e 190 professores atuando nestes projetos como mediadores.

Dos projetos, além daquele das “Formiguinhas”, há muitos outros que atuam 
na mais variada gama de assuntos como temas sociais, caso do “Menina Bonita do 
Laço de Fita”, da Escola Municipal Monteiro Lobato de Canarana, que tratou sobre 
o combate ao preconceito racial, ou no caso do projeto “Motorista”, em que crian-
ças do Centro Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado em Querência, 
despertaram o interesse, a responsabilidade e o compromisso com uma direção mais 
segura. Esse projeto realizado em 2015, inclusive, contou com a participação da 
Polícia Militar local. Uma estrutura similar às vias de uma cidade foi montada na 
escola, com ruas, rotatórias e sinalizações de trânsito em que as crianças questiona-
vam sobre as corretas ações no trânsito, fazendo perguntas e levantando hipóteses.

Projeto “motorista” em Querência
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Projeto “motorista” 
em Querência
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“A gente vê a mudança que vem ocorrendo nas escolas. E em con-
tato com os professores, recebe o retorno do avanço do programa.”

Evandro Luiz Huther, associado desde 1991.

Naqueles municípios em que o programa “A União Faz a Vida” não está pre-
sente ainda, outro programa de sucesso vem sendo desenvolvido. Com a intercoo-
peração entre as secretarias de educação dos municípios, as escolas e a cooperativa, 
o programa “Cuidar para Crescer” também já está colhendo frutos.

O programa tem como objetivo despertar nos alunos o interesse pelo conhe-
cimento, administração e planejamento de sua vida financeira; mostrar que há a 
possibilidade de alcançar seus sonhos com segurança financeira e qualidade de vida. 
Começou a ser empregado na cooperativa em 2017 e é pautado pelo quinto e séti-
mo princípio do cooperativismo: Educação, formação e informação; Interesse pela 
comunidade.

Alunos do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas e privadas, 
após participarem de uma palestra sobre educação financeira, são instigados a de-
senvolver uma redação sobre o tema, dando sua visão sobre práticas que auxiliem 
a concretização de seus sonhos. As redações confeccionadas são avaliadas por um 
conjunto de professores independentes e os alunos de destaque de cada município, 
são premiados com um depósito inicial numa conta poupança na cooperativa. E são 
muitas redações. Só em 2018, foram 1.700 redações vindas de doze municípios.

Se as pessoas, quando crianças, têm a oportunidade de ser inseridas numa 
didática diferente e de aprender a pensar diferente, quando adultas, poderão agir de 
forma diferente, relacionar-se em sociedade de forma diferente e alcançar resultados 
diferentes. Se quantitativamente os programas já entregam números expressivos, 
ainda não há a possibilidade de mensurar resultados qualitativos desses programas 
na Sicredi Araxingu visto a ainda recente inclusão destes. Em outras cooperativas 
que atuam há mais tempo com os programas, inclusive de Mato Grosso, já há essa 
possibilidade, pois existem depoimentos de empregadores que relatam a distinta di-
ferença entre profissionais que tiveram, quando crianças, a possibilidade de partici-
par desse programa dos que não tiveram. Da mesma forma, ex-alunos relatam que 
o programa os instigou a pensar mais adiante, despertou sua atenção para o ramo 
empresarial, e por estarem melhor preparados, despontaram na profissão.

E quando essas crianças se tornam associadas, essa formação continua! Em 
2011 a cooperativa iniciou a aplicação do Programa Crescer, que visa promover a 
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Programa Cuidar para Crescer
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compreensão sobre o funcionamento das sociedades cooperativas, especialmente as 
cooperativas de crédito integrantes do Sicredi. De forma básica, tem como objetivo 
compartilhar conhecimentos e a cultura cooperativista com os associados e também 
com a comunidade e, como a própria matriz do programa define, contribuir para 
que os associados e os coordenadores de núcleo participem efetivamente da gestão 
da cooperativa.

Dividido em dois percursos, ou seja, em dois momentos distintos de apren-
dizado, é indicado que todo associado participe do programa. Na Sicredi Araxingu 
5.541 associados dos 30 mil já estão formados no programa até o final de maio de 
2019. Destes, muitos dos que participaram há alguns anos, hoje são coordenadores 
de núcleo e conselheiros. Esses associados, hoje participantes ativos da cooperativa, 
são a promessa para o futuro sem esquecer dos 30 anos passados.

E o que esperar para os próximos 30 anos? Que mensagem que se enaltece 
quando se olha para 30 anos passados? Hoje, uma cooperativa forte, trazendo so-
luções aos associados por meio de dezenas de produtos e serviços. Mas o que virá 
amanhã? Quando o quadro social naturalmente se renovará, dos fundadores prota-
gonistas aos jovens associados com visão infinita.

Formação do Programa Crescer
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Bom, se a história da Sicredi Araxingu começou por meio da união, de pes-
soas, de ideias, de objetivos e de necessidades, é também por meio da união que a 
abertura para novos capítulos da história da cooperativa será feita. Unindo senti-
mentos, expectativas e experiências de cooperativistas, associados dos mais diferen-
tes locais, como se unidos dessem um só depoimento:

“Quando começamos, começamos numa dificuldade. Não tinha 
dinheiro e o comércio não acreditava em nós. (...) E eu fico pen-
sando... (...) hoje estamos em 30 mil (associados)! Eu sou um 
cara orgulhoso disso.2 É a instituição que a gente está dentro. 
Quer resolver um problema? (...) Você chega, senta na frente do 

2 Elio Mews, associado fundador.

Associados em formação no programa Crescer
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teu gerente de conta e resolve teu problema. E você ainda é dono 
da cooperativa.3 Eu sempre questiono que eu vejo que a solução 
para a agricultura familiar são as associações e cooperativas.4 
Na cooperativa, a maneira da gente negociar e se relacionar pa-
rece de casa.5 E eu acho isso o grande diferencial da Sicredi. O 
contato com os associados.6 Meu dinheiro, minha vida... Só na 
Sicredi! 7”

3 Júlio Flavio Gervazio Pinto Ribeiro, associado de Santa Cruz do Xingu.

4 Clodoaldo Maccari, associado de Gaúcha do Norte.

5 Edemar do Nascimento Rodrigues, associado fundador.

6 Marluce da Silva, associada de Cocalinho.

7 Laurindo Antônio Binotto, associado de Querência.
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POSFÁCIO
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Quando fui convidado em maio de 2018 para contar a história da Sicredi 
Araxingu, confesso, me assustei com o projeto monumental que me foi 
apresentado. Tentar resumir 30 anos de história em algumas dezenas de 

páginas pareceu-me uma tarefa impossível.
Fui a campo! Percorri mais de 3.200km, visitei 14 municípios, realizei mais de 

130 entrevistas e gravei quase 150 horas de áudio. Visitei escolas, propriedades ru-
rais, comércios e residências. Pude ouvir, entremeio aos relatos do desenvolvimento 
da cooperativa, as histórias de vida de muitas pessoas. 

No regresso, horas, dias e meses para tentar transformar numa narrativa algu-
mas dessas histórias, compiladas com a história política, econômica e social do País, 
do Estado e da região. Este livro é o resultado!

Aos fundadores, embora não tenha conseguido ouvi-los todos, gostaria de 
cumprimenta-los. Sintam-se orgulhosos pelo que vocês, a 30 anos atrás, em meio à 
um cenário econômico caótico, conseguiram, acima da necessidade, constituir: Uma 
cooperativa de Crédito que, 30 anos depois, é a maior instituição privada do Vale do 
Araguaia e Xingu. O sucesso se deve, é claro, a milhares de personagens. Contudo, 
foi pelo primeiro passo de vocês, o mais difícil, que toda essa história foi possível.

Aos demais leitores, peço perdão pelos momentos em que pesei a mão no 
discorrer de alguns episódios. Justifico-me salientando que por três anos tive a felici-
dade de fazer parte desta cooperativa como colaborador, e por seis anos, do Sistema 
Sicredi. Aprendi, como menciono no livro que, a União é uma evolução e que o 
Cooperativismo é, no âmbito das soluções financeiras, o futuro.

Á Sicredi Araxingu, embora não tenha certeza se consegui cumprir com 
maestria o papel que me foi incumbido, deixo meu muito obrigado pela oportunida-
de ímpar. Muito maior que um simples trabalho, foi uma honra!

Lavousier M. Machry




