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RESUMO: As cooperativas de crédito possuem características que as diferenciam das 
instituições bancárias de varejo, mas apresentando ao mercado os mesmos produtos 
bancários. Dentre estes, tem-se as operações de crédito rural. Neste contexto, as 
cooperativas de crédito necessitam captar recursos para o financiamento das operações de 
crédito rural aos seus cooperados. Este estudo objetiva identificar quais as fontes de 
recursos foram acessadas pela Central Cresol Baser com vistas a atender a demanda dos 
cooperados por crédito rural no período de 2008 a 2015. Para a obtenção dos dados do 
período estudado, foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva, circunscrita às fontes 
de captação de recursos acessadas pela Central Cresol Baser e divulgadas em Relatórios 
de Atividades e Balanço Social de cada ano do período estudado. O estudo indica que os 
recursos financeiros destinados ao crédito rural são captados de cooperados (recursos 
próprios) e de instituições do mercado financeiro privado e público na forma de 
repasse. Para o atendimento das demandas de crédito rural, a Central Cresol 
Baser apresenta elevada dependência de captação junto a instituições do mercado 
financeiro privado e, principalmente, de instituição financeira do governo federal. Referida 
dependência, implica dizer que uma eventual mudança de política governamental de apoio a 
agricultura familiar potencializa eventual dificuldade de atendimento ao cooperado em sua 
demanda por crédito rural.  
 
Palavras-chave: Cooperativa de Crédito, Captação de Recursos, Crédito Rural, Cresol 
  
 
ABSTRACT: Credit cooperatives have different characteristics from retail bank institutions. 
However, the former present the same products, such as rural credit. In this context, these 
institutions have to get resources in order to provide rural credit. This study aims to identify 
the different financing sources accessed by Central Cresol Baser, in order to provide rural 
credit during the period from 2008 to 2015. An exploratory and descriptive research was 
carried out in order to get data regarding the sources of fund-raising during the 2008-2015 
period. Data sources included activities and social balance reports from the studied period. 
The results indicated that financial resources are raised from the cooperated (own resources) 
and private and government institutions. Therefore, the Central Cresol Baser is highly 
dependant on financial market and government institutions, mainly national government. It 
means that any changes in government policies supporting family farms will result in 
difficulties for providing credit to the cooperated.  
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1.      INTRODUÇÃO 
 
O cooperativismo de crédito no Brasil teve início em 1902 com a iniciativa do 

Padre Jesuíta Theodor Amstad inspirado na experiência das casas de crédito alemãs 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), com o objetivo de disponibilizar aos seus 
cooperados um local para depositar suas economias, que seriam remuneradas, e também 
ter acesso a crédito para desenvolverem suas atividades, principalmente agrícolas. 
(PORTAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO, 2014). 

Passado um pouco mais de um século de sua chegada ao Brasil, o sistema 
cooperativista de crédito atualmente está constituído por dois bancos cooperativos, quatro 
confederações, 35 cooperativas centrais e pouco mais de 1.000 cooperativas singulares de 
crédito (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015). 

As cooperativas de crédito não são bancos comerciais de varejo, mas 
apresentam opções de operações financeiras aos seus cooperados semelhantes às que 
estes apresentam ao público geral. Com a finalidade de atender seus cooperados com os 
mesmos produtos financeiros dos demais bancos de varejo, lançam mão de diversas fontes 
de captação de recursos. 

Considerando a particularidade do Sistema Cresol de Cooperativas de 
Crédito com Interação Solidária, no contexto do cooperativismo de crédito, a qual apresenta 
foco no atendimento da agricultura familiar e a missão de “Promover a inclusão social da 
Agricultura Familiar através do acesso ao crédito, da poupança e da apropriação do 
conhecimento, visando o desenvolvimento local e a sustentabilidade institucional”, este 
trabalho analisa as fontes de captação de recursos utilizadas pela Central Cresol Baser para 
atendimento à necessidade de crédito rural dos cooperados, objetivando responder a 
seguinte pergunta: quais fontes de recursos são utilizadas pela Central Cresol Baser para 
atendimento aos cooperados nas demandas de crédito rural? 

Este estudo é descritivo, de modo a apresentar o cooperativismo e o 
cooperativismo de crédito, o Sistema de Cooperativas de Crédito com Interação Solidária, 
bem como contextualizar o Sistema Cresol.  

Na segunda parte foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva, 
circunscrita às fontes de captação de recursos acessadas pela Central Cresol Baser, por 
meio de análise dos dados divulgados em Relatórios de Atividades e Balanço Social de 
cada ano do período estudado. 

 

2.       O COOPERATIVISMO E O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 
 

Em 21 de dezembro de 1844 no bairro de Rochdale, em Manchester, 
Inglaterra, 27 tecelões e uma tecelã fundaram a “Sociedade dos Probos Pioneiros de 
Rochdale” com o resultado da economia mensal de uma libra de cada participante durante 
um ano (GAWLAK e RATZEKE, 2001, p 18). 

Naquele momento a constituição de uma pequena cooperativa de consumo 
no então chamado “Beco do Sapo” (Toad Lane) estaria mudando os padrões econômicos da 
época e dando origem ao movimento cooperativista. 

Para PINHO (1982), a primeira cooperativa brasileira surgiu em 1891, no 
setor de consumo, com a criação da Associação Cooperativa dos Empregados da 
Companhia Telefônica, em Limeira (SP). Contudo, para a Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB, 2015), o cooperativismo no Brasil iniciou-se na área urbana, com a criação 
de uma cooperativa de consumo em 1889 na cidade de Ouro Preto (MG), com o nome de 
Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. Em seguida, 
em 1894, surge a Cooperativa Militar de Consumo no Rio de Janeiro; em 1895 a 
Cooperativa de Consumo de Camaragibe (PE); em 1897. 
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Segundo PINHO (1982), a partir de 1902, com a criação das primeiras caixas 
rurais Raiffesen, no Rio Grande do Sul, tem início a constituição das primeiras cooperativas 
agrícolas. Em 1907 foram organizadas, no estado de Minas Gerais, as primeiras 
cooperativas de produtores de café, algodão, mandioca, arroz e milho. Nesse mesmo ano, 
surgiram as cooperativas de laticínios, também em Minas Gerais. 

No Brasil, até então, o surgimento de cooperativas era espontâneo e sem 
tutela legislativa do Estado. Na legislação brasileira, o primeiro Decreto que menciona o 
cooperativismo surgiu no dia 06 de janeiro de 1903, sob o nº 979, permitindo aos sindicatos 
a organização de caixas rurais de crédito, bem como cooperativas agropecuárias e de 
consumo, sem maiores detalhes. Em 05 de janeiro de 1907, através do Decreto nº 1637, o 
governo reconhece a utilidade das cooperativas, mas sem ainda reconhecer sua forma 
jurídica, distinta de outras entidades. 

A Lei nº 4948, de 21 de dezembro de 1925, e o Decreto nº 17339, de 02 de 
junho de 1926, tratam especificamente das Caixas Rurais Raiffeisen e dos Bancos 
Populares Luzzatti. Já o Decreto nº 22239, de 19 de dezembro de 1932, define as 
características das cooperativas e consagra as postulações doutrinárias do sistema 
cooperativista, mas foi revogado e 1934, sendo restabelecido em 1938. Em 1943 foi 
novamente revogado, para ressurgir em 1945, permanecendo em vigor até 1966. 

A partir de 1966, com o Decreto-Lei nº 59, de 21 de novembro, e 
regulamentado pelo Decreto nº 60597, de 19 de abril de 1967, o cooperativismo foi 
submetido ao centralismo estatal, perdendo muitos incentivos fiscais e liberdades já 
conquistadas. 

No dia 16 de dezembro de 1971, foi promulgada a Lei nº 5764, ainda em 
vigor, que define o regime jurídico das cooperativas, sua constituição e funcionamento, 
sistema de representação e órgãos de apoio. (BRASIL, 2014). 

Referida Lei, em seu Capítulo III, apresenta a classificação das sociedades 
cooperativas: 

Art. 6º As sociedades cooperativas são consideradas: 
        I - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas 
físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas 
que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das 
pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos; 
        II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas 
de, no mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir 
associados individuais; 
        III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 
(três) federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de 
diferentes modalidades. 

 
Em 1988, a Constituição Federal (Art 5º) determina que são as assembléias 

das cooperativas que devem conduzir autonomamente a sua vida e gestão, sendo proibida 
a obrigatoriedade de filiação em qualquer instância de representação oficial ou extra-oficial e 
a interferência de organismos externos, sejam estatais, paraestatais ou privados. 

Ficam, portanto, as cooperativas com liberdade de atuar em nível nacional 
sem a interferência do Estado, e passam a aplicar o princípio denominado de autogestão. 

Albuquerque (2003, p. 20) define autogestão como sendo:  
 

[...] o conjunto de práticas sociais que se caracteriza pela natureza 
democrática das tomadas de decisão, que propicia a autonomia de um 
coletivo. É um exercício de poder compartilhado, que qualifica as relações 
sociais de cooperação entre pessoas e/ou grupos, independente do tipo das 
estruturas organizativas ou das atividades, por expressarem intencionalmente 
relações sociais mais horizontais. 
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2.1.      Classificação das Cooperativas de Crédito 
 
O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.434/2015 e dos 

comunicados 28.864/2015 e 29.044/2016, normatizou e divulgou a nova classificação da 
Cooperativas de Crédito nas categorias “Plena, Clássica e Capital e Empréstimo”. 

Em se Art. 15, referida Resolução substitui a segmentação focada no quadro 
social das cooperativas de crédito singulares (Resolução BACEN 3.859/2010 revogada) por 
uma categorização com base nas operações praticadas, conforme resumo abaixo: 

a) Cooperativa de crédito plena: podem praticar todas as operações 
financeiras disponíveis no Sistema Financeiro Nacional; 

b) Cooperativa de crédito clássica: não podem ter moeda estrangeira, 
não podem operar com variação cambial, nem com derivativos; 

c) Cooperativa de crédito de capital e empréstimo: não poderão captar 
recursos ou depósitos, sendo seu funding o capital próprio 
integralizado. 

 
Em razão da nova categorização das cooperativas de crédito, o Sistema 

Cresol Baser, deverá ser composto por cooperativas clássicas que, por sua vez, terão um 
público prioritário (agricultura familiar) e um público complementar (não agricultores e 
economia solidária) em razão de já existir diferentes públicos nas singulares. Assim, cada 
Base Regional deverá definir qual público pretende atender. 

 

3.      METOLOGIA DE PESQUISA 
 

No desenvolvimento do trabalho foi realizada uma pesquisa exploratória e 
descritiva, circunscrita às fontes de captação de recursos acessadas pela Central Cresol 
Baser. 

A pesquisa exploratória é realizada, segundo Vergara (2000), em áreas em 
que existe pouco conhecimento acumulado e sistematizado, portanto, adequada para o 
objetivo de aumentar o número de conhecimentos sobre o assunto. 

Lakatos, Marconi (2001) consideram que a pesquisa exploratória deve estar 
voltada para a formulação de questões ou de problemas de investigação, que aumentem a 
familiaridade do pesquisador com o assunto, desenvolver hipótese sobre o tema pesquisado 
e modificar ou esclarecer conceitos. 

Dencker (2000) observa que as pesquisas exploratórias utilizam quantidade 
de dados extraídos de fontes secundárias, estudos de casos selecionados e de observações 
informais, sendo os meios mais comuns de pesquisa exploratória a pesquisa exploratória e 
o estudo de caso. Portanto, a pesquisa exploratória permite um primeiro contato com a 
realidade a ser investigada face às características de flexibilidade. 

A pesquisa descritiva trabalha com as características de uma população ou 
de um fenômeno, podendo estabelecer correlações entre variáveis, definindo também a 
natureza de tais correlações, sem se comprometer com a explicação dos fenômenos 
descritos (VERGARA, 2000). 

Pesquisas descritivas delineiam ou analisam as características de um fato ou 
fenômeno, avaliam os resultados de programas, ou isolam variáveis-chave ou principais, e 
são abordadas predominantemente de forma quantitativa (LAKATOS; MARCONI, 2001). 

Para Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 65), a pesquisa descritiva “(...) observa, 
registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Busca 
descobrir, com a maior precisão possível, a freqüência com que um fenômeno ocorre, sua 
relação e conexão com outros, sua natureza e suas características”. Normalmente esses 
fatos e fenômenos, quando associados diretamente a uma população, não estão 
consolidados em documentos e os dados têm que ser coletados diretamente onde são 
encontrados, ou seja, na realidade natural da população pesquisada. 
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De acordo com esses autores, a pesquisa descritiva possui uma relação com 
a pesquisa exploratória, pois esta pode indicar a existência de um fenômeno que a pesquisa 
descritiva procurará aprofundar, buscando uma comprovação empírica da ocorrência deste 
fenômeno – ou seja, a pesquisa exploratória pode fornecer a hipótese que a descritiva irá 
estudar. 

Para Gil (1996) e Dencker (2000) a pesquisa descritiva normalmente é 
delineada quanto aos meios através do levantamento. Gil (1996) observa que, em alguns 
casos, a pesquisa descritiva se aproxima da explicativa, no momento em que o pesquisador 
procure determinar também o relacionamento entre os fatos. 

O trabalho de pesquisa utilizou dados primários obtidos diretamente pelo 
pesquisador junto a Central Cresol Baser, por meio de consultas a base de documentos 
disponíveis que trata de captação de recursos e divulgados em Relatório de Atividades e 
Balanço Social de cada ano do período estudado. Assim, foi possível delinear as 
características das fontes de captação de recursos e ainda mensurar o volume de captação 
no período de 2008 a 2015. 

 

4.      CONTEXTUALIZAÇÃO DA CENTRAL CRESOL BASER 
 
Os mais de 170 anos de história do cooperativismo, desde quando foi 

institucionalizado os princípios de Rochdale em 1844, construíram um acervo importante de 
valores e experiência de cooperação, ajuda mútua e solidariedade. O cooperativismo é um 
movimento, uma forma de livre associação de pessoas, utilizada no mundo inteiro, cujos 
participantes buscam se beneficiar mutuamente pelo fator associativo. Neste contexto, são 
diversos os modelos de cooperativas. 

 
As cooperativas podem ser divididas em três modelos, a saber: modelo de 
consumo, modelo de produção e modelo de crédito. Sendo que a partir 
destes modelos são elaboradas as demais variações possíveis de 
cooperativas, englobando cooperativas especializadas no atendimento de 
necessidades econômicas específicas, cooperativas mistas, que combinam 
dois ou mais tipos de cooperativas, e as cooperativas integrais, que se 
destinam ao atendimento das várias necessidades de seus associados e de 
suas famílias (MATTOS, 2015, p. 10). 

 
As cooperativas de crédito, segundo a Lei Complementar 130/2009, 

“destinam-se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços 
financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do 
mercado financeiro”. 

Segundo ZYGER (2013), o crédito no meio rural promove seu 
desenvolvimento. Afirma ainda que o crédito rural é uma ferramenta de desenvolvimento e 
inclusão social; traz a modernização do campo e possibilita ao beneficiário estímulos para 
permanência na atividade agrícola. 

No contexto do cooperativismo de crédito, oriundo das discussões em torno 
da agricultura familiar, surge o Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito com Interação 
Solidária com a missão de “Promover a inclusão social da Agricultura Familiar através do 
acesso ao crédito, da poupança e da apropriação do conhecimento, visando o 
desenvolvimento local e a sustentabilidade institucional”. 
 

4.1.   Sistema de Cooperativas de Crédito com Interação Solidária 
 

Organizações da agricultura familiar como sindicatos e ONGs, principalmente 
da região sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, a partir de 1980 implantaram a 
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experiência de fundos rotativos de crédito com o objetivo de propiciar acesso ao crédito aos 
agricultores sem acesso ao sistema bancário (CRESOL, 2015). 

Fruto da experiência com os fundos rotativos de crédito e como forma buscar 
alternativa para as dificuldades vivenciadas pela agricultura familiar, em 1993, agricultores 
familiares do oeste catarinense buscaram melhorar as condições do crédito, e por isso 
constituíram cooperativas em Seara e posteriormente em Quilombo e Curitibanos, 
conhecidas como Cooperativas de Crédito Rurais (Credis). Da mesma forma, em 1995 as 
primeiras cooperativas de crédito também eram constituídas no sudoeste paranaense 
(CRESOL, 2015). 

No mesmo ano de 1995, através dos fundos rotativos e das cooperativas de 
crédito criadas por ONG's, Sindicatos de Trabalhadores Rurais e movimentos sociais de 
Santa Catarina e do Paraná, surge o Sistema de Cooperativas de Crédito com Interação 
Solidária, denominado Cresol (CRESOL, 2015). 

Com sede em Francisco Beltrão – Paraná - a Central Cresol Baser é uma das 
cooperativas centrais do Sistema Cresol. Inicialmente, tinha como filiadas do PR, SC e RS. 
Após a criação da Cresol Central SC/RS, estão filiadas a ela as cooperativas Cresol do 
Paraná, parte das cooperativas de Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Rondônia, 
São Paulo e Rio de Janeiro (CRESOL, 2015). 

Com sede em Chapecó – Santa Catarina – a Cresol Central SC/RS, até o 
final de 2014, possuía 61 cooperativas singulares afiliadas, 121 postos de atendimento e 8 
bases regionais de serviços, mais de 1.100 colaboradores e diretores, com atendimento a 
cerca de 500 municípios de pequeno e médio porte de Santa Catarina e do Rio Grande do 
Sul (CRESOL CENTRAL, 2015). 

A partir de 2015 as cooperativas singulares e as bases de serviços do estado 
gaúcho deixam de ser filiadas à Cresol Central SC/RS e passam a integrar a Central Cresol 
Sicoper, com sede em Passo Fundo – RS (CRESOL SICOPER, 2015). 
 

4.2.    Central Cresol Baser 
 
As cooperativas centrais objetivam organizar, em comum e em maior escala, 

os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando 
suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços. Para prestação de 
serviços de interesse comum, é permitida a associação de cooperativas de naturezas 
diversas (Lei 5.764/1971, art. 8º) (BACEN, 2016). 

A Central Cresol Baser é uma Cooperativa Central de Crédito e, conforme 
informações divulgadas no Relatório de Atividades e Balanço Social 2015, apresenta a 
seguinte organização: 
 

Central Cresol Baser - Foi criada no ano 2000 sob orientações do Banco Central do 
Brasil, sendo um órgão de crédito, representação política e serviços. É autorizada 
pelo Banco Central do Brasil, sob número 1019501/2000. Está sediada em Francisco 
Beltrão, no Paraná, e nela que estão centralizadas as seguintes atribuições:  

 Assumir responsabilidades perante agentes financeiros e órgãos reguladores 
e fiscalizadores. 

 Estruturar e gerenciar as políticas comerciais, de negócios, políticas 
normativas, de crédito e de controles internos e supervisão. 

 Representar de forma institucional o Sistema Cresol Baser. 
 Estruturar e gerenciar a implementação de políticas estratégicas pelas UAD´s, 

Bases Regionais, Cooperativas Singulares e Postos de Atendimento. 
 É na Central Cresol Baser que estão alocadas as áreas, departamentos e 

setores que prestam serviços as cooperativas e seus cooperados. 
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Bases Regionais - As cooperativas singulares e postos de atendimento, organizam-
se por proximidade geográfica e formam assim as suas Bases Regionais, cujo 
caráter é organizacional e político. Elas atuam como um elo entre Cooperativas 
Singulares e Central Cresol Baser. 
É uma cooperativa que representa institucionalmente a Cresol e fomenta parcerias 
na sua região. Além disso tem a função de garantir a execução de ações 
estratégicas, de formação e capacitação dos quadros de conselheiros, colaboradores 
e cooperados. 
Ainda, é ela que garante a execução das políticas comerciais e de negócios pelas 
Cooperativas Singulares e Postos de Atendimento. 
 
Cooperativas Singulares – São cooperativas de primeiro grau que atuam 
diretamente com o público alvo do Sistema Cresol, os agricultores familiares. Tem 
como objetivo facilitar o acesso ao crédito rural e a serviços financeiros. A 
Cooperativa Singular, além de ter as mesmas atribuições do Posto de Atendimento, 
ainda é responsável pelo gerenciamento das atividades do seu P.A. É uma estrutura 
que aplica as políticas institucionais, comerciais e estratégicas, sugerindo a 
construção e adequação das políticas sistêmicas. É onde são realizadas as análises 
de crédito de seus cooperados. 
 
Postos de Atendimentos ou PA’s – Local físico onde são oferecidos produtos e 
serviços aos cooperados. Também realizam parcerias locais e se relacionam com a 
comunidade. Planejam e cumprem metas estabelecidas junto à sua cooperativa 
singular, além de zelar pela marca Cresol.  
 
Unidade de Atendimento Desmembrada ou U.A.D – É a mais nova instância do 
Sistema Cresol. Ela foi criada em 2015, e está localizada em Petrópolis – RJ. Ela é 
uma extensão da Central de Crédito, e atua como uma Unidade Centralizada de 
apoio aos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e 
Rondônia. Seu principal papel é atuar como representante institucional do Sistema 
Cresol na região em que atua, garantindo que seja mantida a identidade do Sistema 
em todo o Brasil. 
 

A Cresol Central Baser, apresenta em seu balanço de 2015, atuação em oito 
unidades da federação, 81 cooperativas singulares, 222 unidades de atendimento, 11 bases 
regionais, mais de 140 mil famílias cooperadas em 415 municípios atendidos (CRESOL, 
2016). 

Dentro do sistema de representação das cooperativas de crédito a Central 
Cresol Baser está filiada à CONFESOL. 

A CONFESOL é o órgão de representação política do Sistema Cresol e conta 
com quatro centrais de Crédito Solidário. A partir de 28/06/2016 passou a ter a denominação 
CONFEDERAÇÃO CRESOL, em razão do Sistema Cresol composto por Cresol Baser, 
Cresol Central e Cresol Sicoper, representar mais de 97% da Confederação (CONFESOL, 
2016). 

Propiciar acesso ao crédito para viabilizar empreendimentos dos cooperados 
filiados, constitui elemento importante dentro da missão do Sistema Cresol. 

Assim, com vistas a manter a estabilidade da carteira de crédito do Sistema 
Cresol, é atribuição da Central Cresol Baser: 

 Realizar a contratação de operações junto as Instituições Financeiras. 
 Desenvolver novos produtos de crédito levando em consideração as 

características da Agricultura Familiar. 
 Garantir a aplicação irrestrita das normas do crédito. 
 Assegurar o cumprimento do MCR – Manual de Crédito Rural e regras 

internas. 
 Garantir acesso às políticas públicas voltadas a Agricultura Familiar. 
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 Estabelecer mecanismos sobre o grau de endividamento dos 
cooperados e cooperativas. 

 Estruturar Comitês de Crédito do Sistema. 
 
Com referência às diferentes formas de captação de recursos para 

atendimento aos cooperados, a sustentabilidade pode ser entendida como a capacidade a 
Central Cresol Baser tem de se manter dentro dos objetivos a que se propõe, em 
consonância com a filosofia do cooperativismo de crédito solidário. 

Segundo Burigo (2006, p. 331) no que diz respeito à captação de recursos 
 

(...) as cooperativas de crédito rural solidárias precisam desenvolver políticas 
de captação para que o volume de recursos próprios aumente, criando uma 
base financeira que as torne menos dependentes das fontes oficiais no futuro, 
não obstante a presença de subsídios, como os que são atualmente 
necessários nas operações de crédito rural da agricultura familiar, deverá 
exigir sempre a participação estatal no processo.  

 
Dentre as modalidades de crédito, temos o crédito rural que financia o custeio 

da produção, a comercialização de produtos agropecuários, os investimentos fixos e semi-
fixos, incluindo armazenagem e transformação de produtos agrícolas. Como afirma Zyger 
(2013, p.12-13) “(...) o crédito contribuiu significativamente para a consolidação de uma nova 
fase do desenvolvimento agrícola brasileiro através da aproximação dos agricultores das 
políticas de incentivo a estruturação e modernização da propriedade, aumentando 
consequentemente a produção”. 
 

5.     RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A análise das informações contidas em Relatório de Atividades e Balanço 
Social, no período de 2008 a 2015, permitiu verificar que as principais fontes de captação de 
recursos, para a carteira de crédito rural, são recursos próprios e repasses. 

Os recursos próprios são oriundos da captação junto aos cooperados por 
meio de depósitos a vista e a prazo, em conformidade com a Lei Complementar 130/2009. 
Parte desta captação é destinada ao crédito rural de custeio e investimento (quadro 01).  
 
 
Quadro 01 – Destinação dos recursos próprios, no período de 2008 a 2015. 

Linhas de crédito com aplicação de recursos próprios 
Ano Créditos 

Pessoais 
Custeio Habitação Investimento Outros TOTAL 

Valores em milhões de reais 
2008 183.77 30.63 6.92 21.18 0.86 243.36 
2009 230.5 44.2 10.4 26.8 0.80 312,7 
2010 237.3 36.3 9.5 22.2 0.60 305.9 
2011 323.5 36.0 12.4 17.2 0.30 389.4 
2012 390.4 61.6 24.5 43.6 0.20 520.3 
2013 361.2 89.1 32.7 67.7 0.10 550.8 
2014 392.7 53.6 32.4 98.3 0.10 577.1 
2015 306.0 83.8 28.5 71.5 38.80 528.6 

Fonte: Central Cresol Baser, Relatório de Atividades e Balanço Social: 2008 a 2015. 
 
 

No período estudado, a destinação dos recursos próprios para crédito rural 
variou de 7,13% (2008) a 29,38% (2015) do montante captado anualmente junto aos 
cooperados, conforme apresentado no quadro 02. Verifica-se, portanto, que os recursos 
próprios são destinados a operações de empréstimos. 
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Quadro 02 – Participação do crédito de custeio e investimento no total de recursos 
próprios, no período de 2008 a 2015. 

A n o Recursos Próprios Total 
(milhões R$) 

Custeio e Investimento 
(milhões R$) 

Custeio e Investimento 
(percentual) 

2008 243.36 51.81 7,13 
2009 312,7 71,00 22,71 
2010 305.9 58.50 19,12 
2011 389.4 53.20 13,66 
2012 520.3 105.20 20,22 
2013 550.8 156.80 28,47 
2014 577.1 151.90 26,32 
2015 528.6 155.30 29,38 

Fonte: Central Cresol Baser, Relatório de Atividades e Balanço Social: 2008 a 2015. 
 
 
A captação na forma de repasse tem origem em convênios com instituições 

financeiras, caracterizando uma forma de crédito indireto. A Central Cresol Baser recebe 
recurso de outras instituições financeiras, privadas e públicas, e disponibiliza aos 
cooperados, por meio das cooperativas singulares, na forma de financiamento de custeio e 
investimento. Por essa intermediação obtém receita da comissão de repasse. O risco de 
inadimplência é da Central Cresol Baser, que deve honrar o crédito obtido perante a fonte 
de captação. 
 
 
Quadro 03 – Valores captados na forma de repasse, segundo as instituições 
repassadoras, período de 2008 a 2015. (Valores em milhões de reais). 

A n o Banco do 
Brasil 

BNDES Banco 
Bradesco 

BRDE Banco 
Safra 

Outros TOTAL 

2008 79.72 140.72 1.04 5.82 11.36 - 238.66 
2009 74.00 177.50 0.10 32.80 14.1 0,30 298.80 
2010 54.30 186.71 - 14,70 13.40 0,42 269.53 
2011 25.50 246.70 6.90 18,80 9.60 3,05 310.55 
2012 21.50 350.90 1.80 14.20 16.30 2.51 407.21 
2013 30.20 424.00 4.80 42.64 4.80 0.36 506.80 
2014 12.60 585.10 1.30 22.00 4.90 0.70 626.60 
2015 - 679.80 0.80 20.73 - 2.62 703,95 

Fonte: Central Cresol Baser, Relatório de Atividades e Balanço Social: 2008 a 2015 
 

No período estudado, as principais instituições financeiras com operações de 
repasse à Central Cresol Baser, conforme se observa no quadro 03, são: BNDES, Banco do 
Brasil e BRDE. O Banco Bradesco e o Banco Safra, não apresentam valores de repasse 
expressivos, mas ocorrem todos os anos. Também sem valores expressivos e, ainda, de 
maneira esporádica, tem-se o Bic Banco, Bandes, Banco Itaú e Caixa Econômica Federal. 

Cabe destacar a evolução crescente dos valores de repasse em convênio 
com o BNDES que, em 2015, representou 96,57% de toda a captação na forma de repasse, 
conforme apresentado no quadro 04. 

Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) é um banco de desenvolvimento e, hoje, o principal instrumento do Governo 
Federal para o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da 
economia brasileira.  

Em sua atuação como banco de desenvolvimento, grande parte de 
suas operações são realizadas de forma indireta, através da parceria com uma rede de 
instituições financeiras credenciadas. 

Nas operações indiretas, o BNDES repassa os recursos financeiros a bancos 
comerciais, públicos ou privados, agências de fomento e cooperativas credenciadas. Estes 
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agentes serão responsáveis pela análise e aprovação do crédito e pela definição das 
garantias. O risco da operação é assumido pelos agentes financeiros que analisam e 
aprovam o crédito, cabendo ao BNDES o acompanhamento e fiscalização das operações. 
 
 
Quadro 04 – Participação do BNDES no total da captação via repasse, destinada ao 
crédito rural, no período de 2008 a 2015. 

A n o Captação via Repasse 
(milhões R$) 

Captação BNDES 
(milhões R$) 

Captação BNDES 
(percentual) 

2008 238.66 140.72 58,96 
2009 298.80 177.50 59,40 
2010 269.53 186.71 69,27 
2011 310.55 246.70 79,44 
2012 407.21 350.90 86,17 
2013 506.80 424.00 83,66 
2014 626.60 585.10 93,38 
2015 703,95 679.80 96,57 

Fonte: Central Cresol Baser, Relatório de Atividades e Balanço Social: 2008 a 2015 
 

 
De outro modo, no caso do Banco do Brasil, verifica-se uma involução 

(quadro 05). Em 2008 o repasse via Banco do Brasil representava 33,40% e em 2015 a 
participação foi nula. 

O Banco do Brasil S.A. é uma instituição financeira, constituída na forma de 
economia mista, participação majoritária do governo federal (54,4% em maio 2016), com 
atuação em todo o território nacional. 

 
 

Quadro 05 – Participação do Banco do Brasil no total da captação via repasse, 
destinada ao crédito rural, no período de 2008 a 2015 

A n o Captação via Repasse 
(milhões R$) 

Captação Banco do Brasil 
(milhões R$) 

Captação Banco do Brasil 
(percentual) 

2008 238.66 79.72 33,40 
2009 298.80 74.00 24,77 
2010 269.53 54.30 20,15 
2011 310.55 25.50 8,21 
2012 407.21 21.50 5,28 
2013 506.80 30.20 5,96 
2014 626.60 12.60 2,01 
2015 703,95 - 0,00 

Fonte: Central Cresol Baser, Relatório de Atividades e Balanço Social: 2008 a 2015 
 

 
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE foi fundado 

em 15 de junho de 1961 pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 
É uma Instituição financeira pública de fomento, controlada pelos três estados 

do Sul e que conta com autonomia financeira e administrativa. O BRDE está sujeito a 
acompanhamento e controle do Tribunal de Contas, bem como à fiscalização do Banco 
Central do Brasil. Atua apenas nos programas agrícolas operacionalizados pelo Sistema 
BNDES, voltados ao financiamento de investimentos fixos. 

O repasse via BRDE ocorreu em todo o período estudado. Contudo, conforme 
se observa no quadro 06, o percentual de participação no montante operacionalizado pela 
Central Cresol Baser, foi muito variável. No ano de 2009, representava 10,98% e em 2015 
apenas 2,94%. 
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Quadro 06 – Participação do BRDE no total da captação via repasse, destinada ao 
crédito rural, no período de 2008 a 2015 

A n o Captação via Repasse 
(milhões R$) 

Captação BRDE 
(milhões R$) 

Captação BRDE 
(percentual) 

2008 238.66 5.82 2,44 
2009 298.80 32.80 10,98 
2010 269.53 14,70 5,45 
2011 310.55 18,80 6,05 
2012 407.21 14.20 3,49 
2013 506.80 42.64 8,41 
2014 626.60 22.00 3,51 
2015 703,95 20.73 2,94 

Fonte: Central Cresol Baser, Relatório de Atividades e Balanço Social: 2008 a 2015. 
 

O quadro 07 apresenta o agrupamento da captação via repasse, 
considerando o BNDES, o BRDE e o Banco do Brasil, como as três principais instituições 
financeiras parceiras da Central Cresol Baser, onde, na média do período, representam 
95,21% e as demais representam 4,79%. Atualmente, o BNDES é o grande parceiro do 
Sistema Cresol na aplicações de recursos do crédito rural. 

 
 

Quadro 07 – Participação das principais instituições financeiras, BNDES, BRDE e 
Banco do Brasil e das demais (Banco Bradesco, Safra, Bic Banco, Bandes, Itaú e 
CEF), captação via repasse, destinada ao crédito rural, no período de 2008 a 2015 

A n o Captação via Repasse Repasse 
BNDES, BRDE e BB 

Repasse Demais 
Instituições Financeiras 

 Milhões de 
R$ 

% Milhões de 
R$ 

% Milhões de 
R$ 

% 

2008 238.66 100,00 226.26 94,80 12.40 5,20 
2009 298.80 100,00 284.30 95,15 14.50 4,85 
2010 269.53 100,00 255.71 94,87 13.82 5,13 
2011 310.55 100,00 .291.00 93,70 19.55 6,30 
2012 407.21 100,00 386.60 94,94 20.61 5,06 
2013 506.80 100,00 496.84 98,03 9.96 1,97 
2014 626.60 100,00 619.70 98,90 6.90 1,10 
2015 703,95 100,00 700.53 99,51 3.42 0,49 
Total 3.362.10 100,00 3.260.94 96,99 101.16 3,01 

Fonte: Central Cresol Baser, Relatório de Atividades e Balanço Social: 2008 a 2015 
 
O quadro 08 apresenta a participação dos recursos próprios em relação ao 

montante total, de cada ano, destinado ao crédito de custeio e investimento. Na média do 
período, a participação dos recursos próprios representa 19,54% dos valores destinados ao 
crédito de custeio e investimento. 

 
Quadro 08 – Participação dos recursos próprios em relação ao montante total 
destinados ao crédito de custeio e investimento, no período de 2008 a 2015. 

A n o Recursos Próprios + Repasse 
(milhões R$) 

Recursos Próprios 
(milhões R$) 

Recursos Próprios 
(percentual) 

2008 290.47 51.81 17,84 
2009 369.80 71.00 19,20 
2010 328.03 58.50 17,83 
2011 363.75 53.20 14,63 
2012 512.41 105.20 20,53 
2013 663.60 156.80 23,63 
2014 778.50 151.90 19,51 
2015 859.25 155.30 18,07 
Total 4.204.83 821.78 Média = 19,54 

Fonte: Central Cresol Baser, Relatório de Atividades e Balanço Social: 2008 a 2015. 
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Quando se observa a participação da destinação de recurso próprio para 

empréstimos pessoais (quadro 09), este apresenta uma participação media de 71,87%. 
Caracteriza, portanto, uma destinação estratégica no sentido de atender as demandas do 
quadro social dos demais produtos e serviços bancários, destinando prioritariamente os 
recursos próprios para este fim. 

O crédito ofertado aos cooperados com recursos próprios visa atender as 
demandas do quadro social tanto na implantação e desenvolvimento de atividades não 
financiadas com recursos de repasse, quanto de aquisição de bens e serviços. 
 
 
Quadro 09 – Participação da linha de crédito empréstimos pessoais no total de 
recursos próprios, no período de 2008 a 2015. 

A n o Recursos Próprios Total 
(milhões R$) 

Empréstimos Pessoais 
(milhões R$) 

Empréstimos Pessoais 
(percentual) 

2008 243.36 183.77 75,51 
2009 312,7 230.5 73,71 
2010 305.9 237.3 77,57 
2011 389.4 323.5 83,08 
2012 520.3 390.4 75,03 
2013 550.8 361.2 65,58 
2014 577.1 392.7 68,05 
2015 528.6 344.4 65,15 
Total 3.428.16 2.463.77 Média = 71,87 

Fonte: Central Cresol Baser, Relatório de Atividades e Balanço Social: 2008 a 2015. 
 
 

6.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O objetivo da presente pesquisa identifica as fontes de captação de recursos 

para aplicação em crédito rural, pela Central Cresol Baser. Utilizando-se dos relatórios de 
atividades e balanço social da Central Cresol Baser verifica-se que a captação por meio de 
repasses constitui a principal fonte de recursos para o crédito rural de custeio e 
investimento. 

A principal instituição financeira com repasse para o Sistema Cresol Baser é o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que representa 96,57% 
do total captado em 2015 que em relação ao ano de 2008 tem uma variação nominal de 
383,09%. 

A participação dos recursos próprios em relação ao montante total, de cada 
ano, representa em média 19,54% dos valores destinados ao crédito de custeio e 
investimento. De outro modo, a destinação dos recursos próprios para empréstimos 
pessoais, na média do período estudado, representa 71,87%.  
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