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Resumo: No contexto da trajetória histórica do Cooperativismo e do surgimento das 

Cooperativas de credito, o objetivo desta pesquisa foi mostrar a implantação e a 
evolução de uma Cooperativa de Crédito na cidade de Grandes Rios no Estado do 
Paraná, a CRESOL. Tendo como enfoque a forma alternativa para sobrevivência e a 
melhoria da qualidade de vida de trabalhadores rurais e da agricultura familiar do 
município, que enfrentavam dificuldades de acesso ao credito nas instituições 
financeiras. Entende-se que são recursos necessários para o fortalecimento da 
agricultura familiar, melhoria de qualidade de vida e para desenvolvimento local. 
Assim, Cooperativas de Créditos podem proporcionar ao agricultor a utilização do 
crédito para o custeio da safra, a ampliação da área plantada a utilização de 
tecnologias, o aumento da produção e da produtividade, promovendo a 
sustentabilidade da agricultura familiar e com isso a fixação do homem no campo. 
Neste contexto o surgimento da CRESOL Grandes Rios, teve uma importante atuação 
no município, demonstrado por meio dos resultados apresentados pela Cooperativa 
em seus 10 anos de existência. O extraordinário crescimento da CRESOL pode ser 
constatado pelo aumento do numero de Cooperados em 2007% e na operação de 
repasses de recursos registrou no período um crescimento de  415.160%. 

 
 

Palavras-chave: Cooperativismo, CRESOL, Agricultura Familiar, Desenvolvimento. 
 
 
Abstract:In the context of the historical trajectory of the cooperative movement and the 

emergence of credit unions, the objective of this research was to show the deployment 
and evolution of a credit Cooperative in the city of large rivers in the State of Paraná, 
the CRESOL. With the alternative approach to survival and improve the quality of life of 
farmers and family farming, which faced difficulties in accessing credit in financial 
institutions. It is understood that resources are required for the strengthening of family 
agriculture, improvement of quality of life and local development. Thus, Credit Unions 
can provide to the farmer the use of the credit to the costing of the crop, the expansion 
of the planted area the use of technologies, the increase in production and productivity, 
promoting the sustainability of family farms and the man in the field. In this context the 
emergence of CRESOL great rivers, had a major presence in the city, demonstrated 
through the results presented by the cooperative in its 10 years of existence. The 
extraordinary growth of CRESOL can be seen by the increase in the number of 
cooperative members in 2007% and in the operation of resource transfers resources in 
the period  growth 415,160% 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A origem do Cooperativismo remonta aos movimentos sociais que 
buscavam novas alternativas de trabalho e renda, para enfrentar as crises e as 
dificuldades enfrentadas por trabalhadores excluídos do mercado formal de trabalho. 

Schimmelfenig (2010),argumenta que a  ideologia cooperativista 
contribui com valores  como a solidariedade,  igualdade e prosperidade entre seus 
associados, inspirando  um sentido social e democrático, onde os associados se 
beneficiam mutuamente, controlam e decidem sobre seu funcionamento.  Com um 
espírito de ajuda mútua, os cooperados se  solidarizam  uns com os outros, unem 
esforços, estabelecem vínculos e constroem objetivos comuns.  

Para Crúzio (2005) “Cooperativa é uma união de pessoas, cujas 
necessidades individuais de trabalho, de comercialização ou de prestação de serviços 
em grupo, e respectivos interesses sociais, políticos e econômicos fundem-se nos 
objetivos coletivos da associação”  (CRÚZIO,2005, p.07).  

Schimmelfenig (2010) revela que são vários os tipos ou modelos de 
Cooperativas como: Cooperativas de Trabalho, de Produção, de Habitação, de Saúde, 
de Serviços, Agrícola, de Educação, de Crédito entre outros.  

Sobre as Cooperativas de Crédito, o autor afirma que foram criadas 
para oferecer soluções financeiras aos seus associados,  constituindo-se numa forma 
de acesso a produtos e serviços adaptados às suas  necessidades e condições 
financeiras. Assim, o propósito deste artigo busca apresentar dados sobre este tipo de 
Cooperativa.  

A relevância deste tema consiste em mostrar que as Cooperativas de 
Credito proporcionam uma prestação de serviços mais simples, o que acaba se 
tornando mais vantajoso para o associado. Vantajoso, como por exemplo, a liberação 
de um crédito para financiamento agrícola com menos burocracia e com juros bem 
menores dos exigidos pelos bancos. 

De acordo com Schimmelfenig (2010), a Cooperativa de Credito, é 
constituída por um grupo de pessoas, que juntos tem como finalidade satisfazer sua 
ambição, necessidade e aspiração econômico-financeira. As pessoas se associam em 
busca de facilidades quanto a suas atividades econômicas. Buscam a essas formas de 
organização do trabalho que regem-se pelos princípios da solidariedade, ajuda mútua, 
colaboração. 

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi mostrar a implantação e a 
evolução de uma Cooperativa de credito na cidade de Grandes Rios, região do vale do 
Ivaí, norte do Estado do Paraná, a CRESOL Grandes Rios. 

Este artigo esta estruturado em cinco partes Introdução, Referencial 
Teóricos onde são apresentados os conceitos e o histórico do Cooperativismo, a 
metodologia, os resultados apresentando a implantação, a consolidação e a evolução 
da CRESOL Grandes Rios e por fim as conclusões. 

 
. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
2.1 O surgimento do Cooperativismo e conceito de Cooperativa 
 

 
Segundo a literatura, 28 tecelões do bairro de Rochdale, em 

Manchester, na Inglaterra, após serem prejudicados pelo novo modelo industrial que 
substituiu o trabalho artesanal, decidiram pela criação de uma sociedade de consumo, 
baseada no cooperativismo puro. 

 Sabe-se que em 1844, quando 28 tecelões do bairro de Rochdale, na 
Inglaterra em Manchester, começaram-se as primeiras manifestações reais e 



positivas, dos movimentos Cooperativistas, data essa considerada como o marco 
fundamental do Cooperativismo no mundo. Esses grupos de tecelões montaram um 
armazém comunitário, com o capital inicial de 28 libras representando uma libra que 
cada um do grupo havia economizado. Assim nasceu a primeira Cooperativa de 
consumo da história. (MENEZES 2004) 

 
O Cooperativismo surgiu como forma de organização social para a 
solução de problemas econômicos. Nasceu no mesmo contexto e na 
mesma época do Comunismo e do Sindicalismo, que tinham objetivos 
semelhantes, mas propostas distintas. O Comunismo propunha a 
estatização dos meios de produção para aniquilar o Sistema 
Capitalista. O Sindicalismo incentivava a organização dos 
trabalhadores em defesa dos seus interesses, diante das empresas 
capitalistas (SESCOOP/SP, 2003 p. 9). 

 

A partir dessa época, surgiram varias outras movimentações, surgiu a 
Cooperativa de consumo da França, associação de trabalhadores na Alemanha, e a 
partir de 1849 surgiram as Cooperativas de credito e de consumo. 

Com o desencadeamento da crise e do processo de reestruturação 
produtiva nos anos de 1990 surgiram por parte dos trabalhadores iniciativas como as 
cooperativas com a finalidade de  proporcionar aos trabalhadores  autonomia para 
desenvolver suas atividades, as Cooperativas vêm sendo estimuladas, por empresas e 
pelo Estado, a serem disseminadas (SOUZA e AMORIM, 2011). 

Segundo André (2004), o conceito de Cooperativismo é definido pela 
Aliança Cooperativa Internacional seria uma associação autônoma de pessoas unidas, 
voluntariamente para satisfazer as necessidades econômicas, sociais e culturais 
comuns por meio de uma empresa de propriedade coletiva e gerida 
democraticamente. Assim, nas Cooperativas, existem princípios e regras a serem 
seguidas, dentre elas estão às adesões livres e voluntarias, onde os profissionais 
envolvidos são voluntários e pessoas aptas a usarem os serviços, tendo as 
responsabilidades de sócios sem qualquer tipo de discriminação, além de existir a 
democracia entre os associados. 

 
A sociedade Cooperativa criada nas circunstancias de reação contra 
o liberalismo dominante da época contem grandes ensinamentos 
econômicos, sociais e morais. A sociedade Cooperativa como 
qualquer outra empresa tem a obrigação de escrituração de livros 
sociais, fiscais e contábeis, como definido nos arts.22 e 23 da lei 
n.5.764/71, embora seja uma sociedade sem fim 
lucrativo.(MARION,1996,p.125). 

 

E ai, o Cooperativismo se apresenta como uma alternativa econômica, 
com fins sociais e humanitários. As cooperativas oferecem oportunidades para que 
cada ser humano possa mudar a própria vida e em consequência, o cenário 
econômico e social do mundo. Nessa longa caminhada, por milhares de anos, o ser 
humano começa a perceber que não é possível ser feliz sozinho. Temos que nos 
ajudar mutuamente.(MONEZI, 2005) 

Com esta percepção Veiga e Fonseca (2001) ressaltam que o 
cooperativismo busca proteger a economia dos trabalhadores e se caracteriza por 
garantir a participação mais ampla possível da população nos frutos da atividade 
econômica. É, portanto uma forma alternativa de pensar e realizar o trabalho e 
coordenar a economia.  

Marion (1996) destaca que os poucos trabalhadores europeus que 
começaram a se instalar nos principais centros urbanos do Brasil, mais precisamente 
no Rio de Janeiro e São Paulo, sentiu-se maior necessidade de se organizar 
associações mutualistas e reivindicativas, foi quando alguns fatos contribuíram para o 



aparecimento das primeiras Cooperativas brasileiras e, a Constituição da Republica de 
1891 asseguroua liberdade da associação conforme reza o (Art.72,séc.8). Os graves 
problemas que caracterizava a crise estrutural do fim do império e começo da 
Republica levaram à recomendação do Cooperativismo. 

 
Foi no setor de consumo dos centros urbanos que surgiram as 
principais Cooperativas brasileiras, no fim do século XIX, como: a 
Cooperativa de consumo do Rio de Janeiro, então Distrito 
Federal(1894), a Cooperativa de consumo de Camaragibe, em 
Pernambuco(1895),entre outras. Na zona rural, as primeiras que 
surgiram foram: Caixas Rurais Raiffeisen, no Rio Grande do 
Sul(1902); Cooperativas de laticínios, em Minas 
Gerais(1907).(MARION, 1996,p.114). 

 

 

Com a necessidade de ajuda mutua e união das sociedades, as 
pessoas começaram a se unir no sentido de ação conjugada trabalhando em conjunto 
desde os tempos primitivos, na colheita, na caça, na pesca, na habitação e na 
produção de bens, em razão do bem comum, e ai surgiu às Cooperativas. 
 Brechó (2002) considera a sociedade Cooperativa uma associação 
qualquer de pessoas que tenha como objetivo o progresso econômico e social dos 
seus membros através da exploração de uma empresa com base na ajuda mútua em 
conformidade com os princípios Cooperativos tal como foram definidos pelos Pioneiros 
de Rochdale e reformulados pelo 23º Congresso da ACI. 

De acordo com Menezes (2004) vários são os ramos das Cooperativas, 
eles se classificam segundo a natureza de sua atividade econômica e o tipo de 
trabalho realizados pelos Cooperados. Conforme Menezes (2004) dentre vários 
ramos, os mais conhecidos são: 

Agropecuário: composto pelas Cooperativas de produtores rurais e de 

pesca, cujos meios de produção pertencem aos próprios membros das Cooperativas. 
Conjunto de agricultores, pecuaristas pescadores, são eles os donos das terras que 
cultivam, dos barcos e etc. 

Consumo: compostos pelas Cooperativas dedicadas á compra em 

comum de artigos de consumo para seus associados. Podem apresentar parecidos 
com armazéns de porte modesto e até grandes lojas. 

Credito: Conjunto de Cooperativas de créditos rurais e urbanas. É um 

conjunto de pessoas que se organizam para formar poupanças e formar 
disponibilidade de caixa atender necessidades próprias. 

Educacional: Composto por Cooperativas de pais,alunos e professores 

de escolas. 
Habitacional: São Cooperativas com o objetivo de construção, 

manutenção e administração de moradias para os membros do quadro social. 
Mineral: Dedicadas a pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, 

comercializar produtos minerais. 
Produção: Cooperativas dedicadas á produção de mercadorias, os 

cooperados são os donos e gestores. 
Saúde: São cooperativas que se dedicam à preservação e recuperação 

da saúde, os membros são profissionais da área de saúde. 
Trabalho: Composto por trabalhadores de qualquer categoria 

profissional, de qualquer grau de escolaridade, organizados para prestar serviços 
como autônomo ou como executores de serviços oferecidos no mercado pela 
Cooperativa.É o ramo de Cooperativas que mais se desenvolve no Brasil. 

Turismo e lazer: Um ramo novo que a Cooperativa se dedica a área de 

lazer e turismo. 
Pinho (2001) defende o Cooperativismo como doutrina que pode ser 

sintetizada como uma proposta de mudança do meio econômico-social. Ou seja, a 



doutrina Cooperativista propõe a reforma do meio social por um instrumento 
econômico – as Cooperativas. 

Sendo uma doutrina o Cooperativismo é regido por princípios, baseados 
nos valores humanos voltados à promoção integral do homem, livre de quaisquer 
preconceitos, que são: adesão voluntária e livre; gestão democrática; participação 
econômica dos membros; autonomia e independência; educação, formação e 
informação; intercooperação e interesse pela comunidade (SCHNEIDER, 2012). O 
autor destaca ainda, que as Cooperativas são instituições que atuam em todo o 
mundo, independente dos regimes econômicos e políticos, pois a essência da doutrina 
está na busca solidária de soluções a problemas comuns. 

 
 

2.3.Surgimento das Cooperativas de Crédito 
 

A primeira Cooperativa de credito surgiu no Rio Grande do Sul, em 
1902 no município de Nova Petrópolis, por iniciativa de grupo de pessoas maioria 
produtores rurais liderados pelo padre suíço Theodor Amstad e a Cooperativa existe 
até hoje atendendo 19 municípios na região. (INFOCOS 2015) 

Segundo Schardong (2003) o surgimento do cooperativismo de crédito 
no Brasil, foi trazido da Europa pelo Padre Theodor Amstad, com o objetivo de reunir 
as poupanças das comunidades de imigrantes e colocá-las a serviço de seu próprio 
desenvolvimento. Foi município de Nova Petrópolis, que o Padre precursor constituiu 
formalmente a primeira Cooperativa da espécie, em 28 de dezembro de 1902. 

Em seu aspecto conceitual é essencial que a Cooperativa de Crédito, 
promova “a defesa e a melhoria da situação econômica dos cooperados, quer obtendo 
para eles os mais baixos custos nos bens e serviços que necessitam, quanto colocar 
no mercado, a preços justos, os bens e serviços que produzem”(FRANKE, 1973, apud 
SCHARDONG, 2003, p. 81).  

As Cooperativas de crédito de acordo com Pagnussatt (2004), Apud 
Schimmelfenig (2010)se constituem em sociedades de pessoas, organizadas com o 
objetivo de prestar serviços financeiros aos seus associados, na forma de ajuda 
mútua, tendo como fundamento valores como igualdade, equidade, solidariedade, 
democracia e responsabilidade social. Além da prestação de serviços comuns, visam 
diminuir desigualdades sociais, facilitar o acesso aos serviços financeiros, difundir o 
espírito da Cooperação e estimular a união de todos em prol do bem-estar comum. 

Cooperativa de Credito é a união de pessoas de um mesmo segmento 
de atividade que tem o objetivo de trabalhar e desenvolver um capital de giro 
considerável para se ajudarem mutuamente. 
 

É uma instituição financeira, amparada por lei federal e autorizada 
pelo Banco Central do Brasil, mantida pelos próprios cooperados. As 
Cooperativas de credito gestionam e operacionalizam credito, por 
meio de convênios e parcerias, com recursos próprios de poupança, 
ou através de outros convênios financeiros.(CADERNO INFOCOS I 

Série: Cooperativa p. 09). 
 

Portanto é um sistema financeiro que tem como objetivo, levantar 
fundos e dinheiro por meio de cooperação,preocupado em excluir intermediários para 
busca de recursos e para a concessão de empréstimos. 

 
De acordo com Menezes (2004,p.17): 
 

Tenhamos em conta,em primeiro lugar,as duas partes da expressão 
Cooperativa de credito: Cooperativa+credito. O primeiro termo 
expressa uma organização de pessoas para um empreendimento 
comum, em qualquer ramo de atividade. Já a expressão de credito é 



adjetiva. Destaca a Cooperativa como um ramo de negócios- 
Cooperativa de ramo credito. 

 
Nesse ramo de Cooperativa são oferecidos aos associados 

empréstimos pessoais, financiamentos, orientações para compras e investimentos, 
contas correntes, cheques, poupanças e seguros em geral. Assim como os bancos 
tradicionais, as Cooperativas necessitam de autorização do Banco Central para 
funcionar, porem se diferenciam pela maneira que fazem suas operações e por não ter 
fins lucrativos, conseguindo ter uma taxa de juro mais baixa, beneficiando ainda mais 
o cooperado. (MENEZES,2005) 

O Cooperativismo de crédito desde sua implantação, teve muitas 
oscilações.  Em 1986, surgiu a chamada “nova era”, onde alguns Cooperativistas, 
trouxeram elementos de modernidade aos novos tempos do sistema.  Entretanto, foi 
em 1992, com a transformação da COCECRER-RS em SICREDI que houve a maior 
revolução do Cooperativismo de crédito no Brasil. Havia a necessidade de grandes 
mudanças sistêmicas para o fortalecimento do Cooperativismo de crédito. 
(SCHIMMELFENIG, 2010). 

Assim, esta transição para marca Sicredi, de acordo com Schimmelfenig 
(2010) os elementos necessários para desenvolvimento contínuo e acelerado do 
Cooperativismo de crédito brasileiro, surgiram todos os elementos necessários para 
desenvolvimento contínuo e acelerado do Cooperativismo de crédito brasileiro.  

O autor reconhece que a Cooperativa de crédito diferencia-se de outras 
instituições comerciais, destacando que o cooperado é: “o dono desse "banco" e se 
beneficia dessa condição com juros mais baixos,  rendimentos maiores e melhor 
atendimento”.(SCHIMMELFENIG, 2010, p. 2). Este segmento de Cooperativismo é 
uma realidade em todo o mundo, especialmente no Brasil. O Cooperativismo de  
crédito experimenta um grande crescimento, bem como um forte avanço estratégico e 
organizacional, fato fundamental na ampliação de sua atuação no mercado financeiro 
do país. 

Nesse novo cenário econômico, onde o crédito tem se tornado cada vez 
mais restrito. As Cooperativas de Créditos surgem como inclusão social com mais 
facilidade do acesso ao credito. 

No quadro 01 podem ser verificadas as operações autorizadas às 
Cooperativas. 
 
Quadro n 01- Demonstrativos das Operações das Cooperativas de Créditos 

Operações Ativas Operações Passivas 

 Desconto de títulos, abertura de 
créditos, simples e em conta 
corrente; 

 Empréstimos para capital de Giro 

 Credito Rural 

 Operações de repasses e 
refinanciamentos 

 Depósitos a vista; 

 Depósitos a prazo fixo; 

 Obrigações contraídas junto a 
Instituição Financeira. 

Fonte: Menezes,2005 

 
 

Segundo a Lei 5.764/71 são Constituídas para prestação de serviços 
aos associados, de natureza jurídica, que não é sujeita a falência, são consideradas 
sociedades cooperativas as seguintes Cooperativas:  

 
 Singulares: mínimo de 20 Cooperados; 
 Cooperativas Centrais ou federações de Cooperativas: 

formada por, no mínimo, 3 Cooperativas singulares; 



 Confederação de Cooperativas: Formada por no mínimo, 3 
Cooperativas Centrais.(PLANALTO 2016) 

 
E ainda são vistoriadas pelo BACEN(Banco Central do Brasil), sendo 

realizadas auditorias e fiscalizações, que podem inclusive verificar todos os controles 
internos da instituição, devendo essas instituições enviar mensalmente os 
demonstrativos contábeis para o Banco Central do Brasil. 

De acordo com BACEN (2003)A partir da Resolução n.º 3.106, de 25 de 
junho de 2003, regulamentada pela Circular n.º 3.201, de 20 de agosto de 2003, 
revogaram-se as Resoluções n.º 2.771 e 3.058, voltando a permitir a constituição de 
Cooperativas de livre admissão de associados em localidades com menos de 100 mil 
habitantes, ou a transformação de Cooperativas existentes em Cooperativas de livre 
admissão de associados e localidades com menos de 750 mil habitantes. Surge assim 
uma nova percepção sobre o Cooperativismo de crédito, suas vantagens e benefícios. 
 
 
3. METODOLOGIA 

 

Este estudo teve como enfoque analisar a trajetória histórica do 
Cooperativismo, o surgimento das Cooperativas de Credito e em específico 
surgimento de uma Cooperativa de Credito na cidade de Grandes Rios,estado do 
Paraná. 

Para obter um maior conhecimento sobre a temática proposta, foi 
necessária uma pesquisa exploratória por meio de uma revisão bibliográfica e 
documental, utilizando-se livros, artigos, científicos já produzidos sobre o tema.  Esses 
procedimentos propiciaram a fundamentação teórica e conceitual do Cooperativismo.  

Os procedimentos para demonstrar a implantação, a evolução e os 
resultados da CRESOL Grandes Rios foi por meio de fontes documentais extraídas do 
site da CRESOL (http://www.cresol.com.br/site/)  e ainda o site 
http://www.cresol.com.br/bi/. Além de informações a partir do depoimento da autora do 
artigo, que é cooperada e participou da criação e consolidação da CRESOL, é 
funcionaria da CRESOL Grandes Rios desde a sua criação no ano de 2006, 
exercendo a função de caixa e atualmente trabalha  no cargo de Analista Financeiro. 

 
 

4 RESULTADOS 
 
 
4.1 Surgimento do Sistema CRESOL 

 
 
O sistema de Cooperativas de Credito Rural com Interação 

Solidaria(CRESOL) teve inicio com suas atividades em 1996 com o objetivo de 
possibilitar a melhoria de condições de credito rural para a agricultura familiar através 
de um desenvolvimento sustentável e promover a inclusão social. (INFOCOS 2015) 

Trata-se de um sistema onde se gerenciam os recursos, assegurando 
novas oportunidades, não sendo por isso uma Instituição que só visa o lado financeiro. 

Conforme relata Vanderlei Zyger (2010) o surgimento do Sistema Cresol de 
Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária deu origem à construção de um 
novo Cooperativismo, diferente do cooperativismo chamado empresarial. No lugar de 
estruturas centralizadas e grandes unidades, optou-se por estruturas descentralizadas, 
com forma de rede e unidades pequenas, mas articuladas entre si e com a 
comunidade local, contribuindo assim para a democratização do crédito rural e para o 
efetivo controle social. 

O Sistema CRESOL surgiu para atender os agricultores familiares e 

http://www.cresol.com.br/site/
http://www.cresol.com.br/bi/


assentados das regiões Sudoeste e Centro-Oeste do Paraná, administrados por 
entidades populares e, em geral com recursos oriundos de entidades internacionais. O 
sistema se apresenta na forma de conjunto de Cooperativas de Credito Rural com 
Interação Solidaria, tendo como Cooperativas Centrais, também possui Bases de 
Serviços Regionais e das Cooperativas singulares de Créditos filiadas. O sistema 
Cresol é fiscalizado e autorizado pelo Banco Central do Brasil e ainda supervisiona 
suas atividades.(INFOCOS 2015) 

Ainda é interessante fazer saber que dentre outros, o sistema Cresol 
vem se fortalecendo perante as demais instituições e ganhando apoio dos agricultores. 

 
Conforme cita Zyger(2010, p.4 ): 

 
No decorrer dos anos, com o objetivo de atender novas demandas do 
quadro social e das unidades Cresol com finalidades de prestação de 
serviços bem como de gerar rentabilidade e inclusão dos agricultores 
familiares no Sistema Financeiro, muitos produtos e serviços foram 
desenvolvidos e conquistados, sendo a Central Cresol Baser a 
primeira Central de Crédito Cooperativo do Brasil credenciada pelo 
BNDES, tornando-se um agente financeiro apto a operar os produtos 

e serviços do referido Banco. 
 

Contribuindo para o desenvolvimento das regiões onde atua, o Sistema 
CRESOL está organizado em nove Bases Regionais, setenta e cinco Cooperativas de 
Crédito e cinqüenta e oito PACs – Postos de Atendimento, atendendo dessa forma em 
372 municípios dos estados do Paraná e Santa Catarina.( MICHELON, 2009). 

O Sistema de Cooperativas CRESOL atualmente é referência Nacional 
e Internacional em Crédito Solidário, sendo a maior Cooperativa do Brasil, contando 
com mais de 200 mil famílias cooperadas em nove estados brasileiros.Tendo uma 
área de abrangência com postos de atendimento nos seguintes estados:Paraná, Santa 
Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul, buscando ainda a expansão para novas áreas(CRESOL(a), 2016). 
Esta expansão faz com que os agricultores sejam incentivados a contribuir para o 
desenvolvimento local e social, sendo referência de crescimentos no meio rural. 
 
 
4.2 Surgimento da CRESOL Grandes Rios1 

 
 
O município de Grandes Rios localiza-sena região norte do estado do 

Paraná de acordo com dados do IBGE, a população estimada do município em 2015, 

foi de 6.337. Do total de habitantes, 48% ou seja,3.065 vivem na área rural. 

Conseqüentemente a base de sua economia assenta-se na agropecuária, com 
participação de 38%, seguidos Serviços com 29%, Administração Publica com 25% e 
a Indústria com a participação 6%, segundo os ramos de atividades. (IPARDES, 2016) 

A CRESOL surgiu pelas dificuldades enfrentadas pela população de 
Grandes Rios, estarem limitados ao acesso dos serviços financeiros, mediante a 
inexistência de instituições financeiras no município. Atribui-se tal fato, ao pouco 
interesse dos bancos em operar com populações de baixa renda, especialmente os 
agricultores, pois estes normalmente possuíam um fluxo de renda irregular ao longo 
do ano, em função da safra e das condições climáticas adversas. 

No município de Grandes Rios, os agricultores familiares tinham acesso 
restrito ao crédito rural. Para atender a essa demanda dos agricultores familiares, 

                                                
1
As informações neste item sobre a criação da CRESOL foram prestadas pela Cooperada e 

funcionaria Maria Inês Schmidt da Silva, Analista Financeiro da Cresol Grandes Rios e autora 
deste artigo. 



algumas pessoas que participavam do Fórum de Desenvolvimento do Município, que 
era uma entidade formada por um grupo de 35 pessoas voluntarias da comunidade 
local, que tinha por objetivo contribuir para o desenvolvimento do Município, de forma 
imparcial e suprapartidário, buscavam uma forma de auxiliar os pequenos agricultores 
da cidade, a terem acesso a alguns serviços como:conta bancaria, créditos como 
PRONAF(Programa Nacional da Agricultura Familiar) custeio, investimento, recursos 
para reforma de pastagens, dentre outros vários serviços que uma Cooperativa de 
Credito pudesse oferecer.  

Decidiram formar a Cooperativa, e buscaram apoio técnico no SEBRAE, 
pois para formar a Cooperativa seriam necessário vários processos dentre eles a 
autorização do Banco Central do Brasil. Para fundar a Cooperativa são necessários 23 
cooperados, para viabilizá-la  o grupo realizou  reuniões nos bairros da cidade para 
avaliar a aceitação da população. 

Em 2006, deu inicio a fundação da Cooperativa de Credito, com25 
sócios fundadores, que integralizaram inicialmente a cota parte de R$150,00 cada um, 
formando um capital de R$3.750,00 para a implementação da Cooperativa de Credito 
CRESOL de Grandes Rios. Foram realizadas varias reuniões para eleger a diretoria, e 
após foi encaminhado ao Banco Central para a aprovação dos membros desta 
diretoria. 

A CRESOL Grandes Rios é uma Cooperativa de Credito criada, dirigida 
e destinada aos agricultores familiares, faz parte de um sistema financeiro, fundada 
em 26 de junho de 2006, desde então atende seus associados de forma diferenciada, 
buscando melhorar cada vez mais para melhor atendê-los. 

Foi com muita dificuldade que a CRESOL Grandes Rios começou a se 
desenvolver, não tendo recursos nem para pagar aluguel, muito menos comprar 
materiais. Para iniciar suas atividades a Cooperativa, recebeu auxilio da Câmara de 
Vereadores e da Prefeitura, que emprestaram os móveis e computadores.  

A Cooperativa de Grandes Rios, em sua trajetória sempre acreditou e 
investiu na Agricultura Familiar, com o apoio da Cooperativa os agricultores foram 
ampliando suas produções, através do acesso ao credito puderam construir estufas 
para a cultura de tomate, morango, couve-flor entre outros alimentos. Compraram 
gado de corte e gado leiteiro, equipamentos agrícolas e reformaram suas 
propriedades.  

Como resultado a CRESOL além de contribuir para ampliar e 
diversificar a produção e produtividade da agricultura familiar possibilitou a geração de 
renda e a fixação do homem no campo. Pois antes do surgimento da CRESOL, muitos 
agricultores que pensavam em mudar para as grandes cidades, permaneceram na 
agricultura e melhoraram sua qualidade de vida.  

A CRESOL Grandes Rios em todo esse período acumulou conquistas e 
superou desafios para alcançar seu objetivo principal que é o fortalecimento da 
agricultura familiar e a sustentabilidade econômica das famílias, com isso tem 
contribuído para desenvolvimento das comunidades rurais e do Município. Em 10 anos 
houve um expressivo crescimento da CRESOL Grandes Rios. 

Esta realidade pode ser verificada por meio dos dados da tabela 01 que 
mostrou o crescimento da CRESOL Grandes Rios no período de 2006 a 2016, em 
relação número de cooperados, depósitos, recursos próprios, repasses e ativos totais, 
exceto compensação.  
 

 
Tabela 01-Montante da evolução da Cresol de Grandes Rios de  2006 a 2016 em milhões 
de Reais  (R$) 

Ano  Cooperados Capital 
Social 

Depósito 
Vista/Prazo 

Recursos 
Próprios 

Repasses Ativo Totais 
Exceto 
Compensação 

2006 155 25.650,00 252.760,67 13.694,68 4.036,07 301.775,21 



2007 561 149.417,10 855.318,86 401.231,40 383.321,45 1.558.166,83 

2008 913 375.665,17 1.458.106,52 902.970,07 1.653.696,32 3.599.146,54 

2009 1380 912.061,02 2.012.078,35 1.574.824,65 3.628.012,02 6.807.047,49 

2010 1529 1.173.435,96 3.195.040,27 1.914.795,62 4.017.616,91 8.825.223,28 

2011 1731 1.621.534,15 4.351.538,65 2.966.552,46 6.904.019,41 12.916.265,33 

2012 2150 2.585.967,71 6.714.166,68 4.428.833,35 10.322.857,26 19.759.131,43 

2013 2542 3.209.454,88 9.028.685,52 6.314.264,98 12.726.778,27 25.868.487,35 

2014 2842 3.758.186,00 12.918.356,08 8.491.047,06 13.256.390,34 33.667.891,33 

2015 3080 3.948.967,00 13.333.706,08 9.389.044,05 15.522.308,02 36.478.555,00 

2016⃰ 3112 3.948.588,00 14.192.015,27 9.223.508,71 16.753.697,10 38.717.740,17 

Fonte:(CRESOL(b), 2016) 
⃰ Dados até maio de 2016 

 

Com as informações da Tabela 01 foi possível verificar o crescimento 
da Cooperativa no período de 10 anos.Verificou-se que o numero de cooperados teve 
um expressivo aumento de 2.007%,este resultado demonstrou a confiança e a 
credibilidade da Cooperativa diante dos agricultores do Município. Como conseqüência 
o Capital Social aumentou em R$3.922.938,00 o equivalente a 15.394%,no período. 
Depósitos a prazo apresentou um aumento de 5.614%.Recursos Próprios um dos 
indicativos que mostra o sucesso da Cooperativa cresceu em 67.354%. Repasses foi a 
operação que apresentou o resultado mais expressivo da Cooperativa com um 
aumento de 415.160%, mostrando que a CRESOL Grandes Rios por meio de repasse 
de recursos aos agricultores tem contribuído para o fortalecimento da agricultura 
familiar no município. Ativos Totais Exceto Compensação vem apresentando um 
resultado crescente no período de 12.830%. 

Baseada nos princípios do desenvolvimento sustentável e da 
responsabilidade social a CRESOL Grandes Rios busca sempre o fortalecimento dos 
seus associados através da aplicação de um crédito justo, fortalecendo os agricultores 
familiares e contribuindo para o desenvolvimento local através do aumento da 
produção de alimentos e a descentralização das riquezas produzidas. 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir desta análise constatou-se que foi de suma importância a 
criação do Cooperativismo e a influencia européia de cooperação das pessoas, pois 
com isto, esta nova realidade no mundo e melhoria da qualidade de vida e 
conseqüentemente, dinamizam as economias locais. 

Com os resultados apresentados, verificou-se que a CRESOL Grandes 
Rios teve um extraordinário crescimento no período de 10 anos, pois os repasses de 
recursos cresceram em torno de 415.160%, demonstrando a importância de sua 
atuação no município para o fortalecimento da agricultura, considerando que no 
município 48% de seus habitantes residem na área rural.  

Constatou-se com este estudo que a CRESOL Grandes Rios influenciou 
o desenvolvimento de seus associados, contribuindo para melhoria de renda e melhor 
estratégia de desenvolvimento de seus associados. Pois, além da utilização do crédito 
para o custeio da safra, buscam a ampliação da área plantada e a utilização de 
tecnologias que asseguram o aumento da produção e da produtividade dos mais 
variados alimentos, promovendo a sustentabilidade da agricultura familiar e com isso a 
fixação do homem no campo. 

Nesta perspectiva, a forma de cooperação tem ajudado o 
desenvolvimento de seus cooperados atuando de forma pulverizada, atendendo os 
pequenos e demais agricultores, fazendo com que cresça, além do trabalho no campo, 
a região e o local onde estão inseridos tornando-os protagonistas do desenvolvimento 
local. 

Atualmente as maiores dificuldades ao acesso ao crédito é o alto custo 
das taxas de juros praticadas no mercado. Desta forma, a Cooperativa de crédito 



surge como uma alternativa, oferecendo menor custo financeiro, porque o tomador 
será dono de um banco, ou seja, sua própria Cooperativa de crédito. Esses dados 
demonstram o potencial de crescimento do Cooperativismo de crédito no País, 
seguimento considerado ainda extremamente modesto se comparado ao de outros 
países mais desenvolvidos. 
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