


Como funciona o Sicredi?
Costumamos dizer que num primeiro nível nós te-
mos as cooperativas filiadas, num segundo nível as
cooperativas centrais, que reúnem grupos de filia-
das, e num terceiro grau, empresas cooperativas,
que são empresas que têm uma finalidade especí-
fica dentro do sistema. Por exemplo, o nosso banco
cooperativo, e a confederação, e cada tem suas
obrigações específicas dentro da operadonaíidade
e do processo de funcionamento do sistema. As co-
operativas de crédito, além de serem constituídas
pela lei 5764, que é a lei que rege o cooperativismo
no nosso país, também são consideradas uma ins-
tituição financeira, portanto também sãofiscaliza-
das pelo Banco Central. Então, nós atendemos pra-
ticamente a duas legislações. À do cooperativismo
e à do sistema financeiro.

São compatíveis?
Sim, o Banco Central tem uma área específica para
atender as cooperativas de crédito. Que não é só o
Sicredi. Aqui no Rio Grande do Sul tem o Unicre-
di, que é mais ligado às Unirneds, tem a Siprev e
tem centenas de cooperativas em nível nacional.
O Brasil tem dois bancos cooperativos. O nosso
banco Sicredi, que atende as 130 cooperativas do
sistema Sicredi, e em nível nacional tem o banco
do sistema Sicoob. Além disso, há outros sistemas
de cooperativas que não têm bancos próprios.

O cooperativismo de crédito, que gerou o Si-
credi, nasceu onde?
Nasceu na Linha Imperial, em Nova Petrópolis.
É uma cooperativa que está em funcionamento
desde 1902. É a Sicredi pioneira. Em 1980, de novo
aqui no Estado do Rio Grande do Sul, através do
movimento das lideranças, retomou-se a idéia do
cooperativismo de crédito para revitalizar e aí foi
feita uma série de ações políticas junto ao Banco
Central no sentido de criar uma legislação mais
apropriada para as cooperativas. E isso nós conse-
guimos na década de 80 e início da década de 90.
Então, se pegarmos de 1980 até hoje, teremos 27
anos desse período contemporâneo do cooperati-
vismo de crédito aqui. Mas em termos práticos, de
trabalhar, de desenvolver, é a partir de 1995.

Foi o Plano Real que ajudou?
Não é que o Plano Real tenha ajudado. Nós tínha-
mos uma legislação muito restritiva, e a partir
desse trabalho de mobilização a gente foi sensibi-
lizando as autoridades, as entidades reguladoras e
mostrando, por meio do nosso serviço, que o pro-

jeto tinha viabilidade e solidez. Tivemos diversas
etapas. Na Constituição em 88, conseguimos inse-
rir o cooperativismo de crédito como integrante do
Sistema Financeiro Nacional: o artigo 192, que não
foi regulamentado até hoje, mas pelo menos está
lá. Até 92, foram mais quatro anos de muita bata-
lha para conseguir a primeira resolução do Banco
Central para que a gente pudesse começar a ter
uma perspectiva melhor. A gente guarda até hoje,
é a 1914. O que ela fez? Ela deu um espaço para
nós começarmos a trabalhar. Aí, a cada ano, a gen-
te sempre teve avanços. Até conseguir autorização
do Banco Central de constituir nosso próprio banco.
Uma instituição financeira, para trabalhar no mer-
cado, depende de um banco. Uma cooperativa não
tem acesso à câmara de compensação. Mas através
de convênio com qualquer banco pode acessar. No
nosso caso, conseguimos constituir o nosso banco
cooperativo. Isso significou a nossa independência
do sistema financeiro.

Por que as cooperativas começaram a se jun-
tar para formar o sistema?
Porque uma cooperativa não tem condições de
competir num mercado altamente competitivo
que é o mercado financeiro, por falta de escala.
Então, a gente montou um sistema que trabalha
respeitando a individualidade de cada cooperati-
va, e por meio desse sistema a gente consegue a
escala para se ter hoje, como nós temos, produtos
e serviços competitivos, tecnologia para atender
os associados e prestar um serviço de qualidade,
pela intercooperação sistêmica.

Onde as cooperativas de crédito atuam e os
bancos não atuam?
Aí é a essência do diferencial. Uma cooperativa de
crédito é constituída com o objetivo de atender à
necessidade dos associados. Um banco, quando é
constituído, é uma empresa de capital que visa à
remuneração do capital dos seus investidores.

E todo o lucro é reinvestido no sistema?
Num banco você faz a operação, acabou a opera-
ção, acabou aquela relação. Por quê? Se deu re-
sultado é do banco, e se deu prejuízo é do banco.
Cooperativa de crédito é diferente. O ato coope-
rativo é uma operação que só se encerra quando
se encerrar o balanço da cooperativa. Claro que eu
estou num mercado competitivo, eu tenho que ter
produtos de qualidade, segurança, solidez, liqui-
dez nas operações, tenho que ter tudo aquilo que
um banco tem. Soque eu trabalho durante um ano

e se eu tenho um resultado a mais, o que significa?
Que eu paguei a menos do que deveria pagar ao
associado ou cobrei a mais do que deveria. Aí, se
chama a assembléia e diz, olha, trabalhamos no
ano deu tanto de resultado, ou tanto de prejuízo, e
daí diz o seguinte: isso é de vocês, associados. Qual
é o destino que querem? Daí, o associado decide
se quer reinvestir na própria cooperativa, distribuir
o dinheiro.

E o prejuízo também?
Também.

Tem alguma que tem dado prejuízo?
Uma cooperativa que está em início de atividade
com certeza tem dificuldade. Você não consegue,
por exemplo, começar uma cooperativa com resul-
tado positivo. É como começar uma empresa. Você
tem uma idéia, trabalha, vai em busca das receitas,
em busca da movimentação, da escala, faz um in-
vestimento. A cooperativa, inicialmente, sempre
tem um período em que dá prejuízo. Aí depende da
participação do associado. Se eu tenho um projeto
em que os associados estão mobilizados para parti-
cipar e utilizam realmente os serviços da cooperati-
va, ela atingi o ponto de equilíbrio mais rápido.



Para ser cliente de uma cooperativa de crédi-
to tem que ser associado. Quais são os requi-
sitos para se associar?
Tem que fazer uma proposta de associação, tem
que ser homologado por outros associados que
estão na cooperativa, passa pelo conselho de ad-
ministração, e a partir daí é considerado associado.
E adquire os direitos e deveres do associado.

Qualquer pessoa física pode participar?
Qualquer pessoa física ou jurídica. Isso foi urna bri-
ga. Lá no início da década de 80, para criar uma
cooperativa, era só de produtor rural, ou só de mé-
dicos. Essa legislação dificultava a escala, porque
separava a comunidade onde a cooperativa estava
inserida em segmentos, e isso inviabilizava porfal-
ta de escala, e o custo operacional era muito alto.
À medida que a gente foi mostrando competência
e seriedade, a legislação foi se abrindo, no sentido
de permitir que hoje nós tenhamos cooperativas
de livre admissão.
Hoje, nós temos um projeto na região metropoli-
tana de Porto Alegre, de ter capilaridade, de ficar
mais fortes junto às comunidades nos bairros, que
qualquer pessoa que chegar lá pode fazer uma
proposta de sócio. Você adquire o direito de par-
ticipar da cooperativa, utilizar todos os produtos,
e também adquire obrigação como associado.
Obrigação como associado, eu sempre digo, ê par-
ticipar da entidade, ir na assembléia.

Paga mensalidade, tem alguma coisa assim?
A gente tem um capital inicial, mas isso depende da
cooperativa. Cada cooperativa pode ter um processo
diferente.

Mas em Porto Alegre, se alguém quer se as-
sociar à cooperativa?
Em Porto Alegre, se eu não me engano, são R$ 20
para a taxa mínima, que é menos que a taxa de
abertura de conta de um banco. E esses R$ 20 não
são despesa, porque ficam no teu capital.

Mas na prática, uma pessoa, quando procura
uma instituição financeira, quer resolver o
seu problema pessoal, de falta de liquidez,
de falta de capital, ou quer alongar sua dívi-
da, ou quer comprar um bem. O que a coope-
rativa oferece a mais para esta pessoa?
Esta questão filosófica do cooperativismo, que é
muito bonita/Vamos nos unir" faz parte do proces-
so, porque a essência da cooperativa é isso. Mas no
mercado em que nós vivemos temos que ter compe-
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titividade. Então, se é para uma pessoa entrar para
uma cooperativa para ter um atendimento de me-
nor qualidade, vai ter um ônus maior para ela, não
vai ter tecnologia, então, não abre a cooperativa. Se
parte do princípio de que a cooperativa vai dar um
atendimento diferenciado para o associado. E quan-
do eu falo em atendimento diferenciado, é atender
às necessidades específicas do associado, fazer pro-
dutos para que gerem o desenvolvimento do asso-
ciado. Como faz um banco quando vai analisar um
projeto? Ele analisa se você tem condições de pagar
e se aquilo vai dar resultado para ele. A cooperativa,
quando analisa um projeto teu, além de ver isso aí,
vai ver o que vai agregar de renda para ti. Porque a
cooperativa quer que você se desenvolva. Então, se
você como associado chegar com um projeto na co-
operativa e por análise técnica achar que não é bom
para você, então não é bom para a cooperativa. Se
você for perder dinheiro, nós temos a obrigação de
dizer: "Olha, Júlio, não faz esse negócio porque vai
ser ruim para você por isso, por isso e por isso". A
gente faz tipo uma consultoria. Esse processo é um
diferencial no atendimento. Nosso compromisso é
com o negócio do associado, com o desenvolvimen-
to do associado.

Vocês têm uma análise completa de todo o
mercado? Têm profissionais bem informados?
Exatamente. A gente consegue esse grau de pro-
fissionalização através da economia de escala. Por
exemplo, quando um gerente de uma unidade nos-
sa lá da ponta não tem a informação, ele recorre à
central, e se a gente não tem a informação, recorre,
dependendo do assunto, à área específica do banco,
que está no mercado. Se é um assunto que está mais
ligado em tecnologia, nós temos a confederação.

Como foi o trabalho antes da criação do banco?
De 80 a 96 nós tínhamos convênios com outros
bancos. Nós tivemos alguns acidentes de percurso
que nos prejudicaram de certa forma no início, não
fosse muita garra do pessoal.

O Sulbrasileiro?
Não, nós tínhamos um convênio com o BNCC. E
quando o Collor liquidou o BNCC nós ficamos sem
compensação. O nosso associado ficou com o talão
de cheque, mas não transitava na compensação.
Então nós tivemos que, por meio da organização
dos próprios associados, vencer esta barreira. Daí
nós tivemos um convênio num determinado tem-
po com o Banco do Brasil, porque o próprio gover-
no se sentiu responsável.

No governo Collor também teve a retenção
dos ativos. Isso também não prejudicou?
Pegou porque nós não tínhamos poupança pró-
pria, nós tínhamos poupança do BNCC. E quando
bloquearam as poupanças do BNCC, bloquearam
as nossas também. Foi um período bastante difí-
cil. Se não fosse a visão empreendedora das pes-
soas que lideravam, provavelmente poderia haver
uma desistência.

O número de sócios no Estado é aproximada-
mente 6% da população. É um bom número?
Se compararmos o interior do RS com sistemas
cooperativados de outros países, como Alemanha,
França, Holanda, Estados Unidos, Canadá, onde o
cooperativismo está mais desenvolvido, estamos
abaixo. Esses países têm 18 a 20%. Mas já é um
caminho, temos que considerar que este é um tra-
balho de pouco mais de dez anos. Nós temos um
caminho enorme para percorrer no País. Para nós
ê interessante que todos os sistemas se desenvol-
vam. Por isso a gente intercoopera muito. Tanto que
a mais recente atitude que nós tomamos foi criar
uma confederação de auditoria única nacional.

Qual a taxa de crescimento no Rio Grande do
Sul?
Tivemos uma taxa de crescimento nos últimos
anos ao redor de 30% ao ano.

Este crescimento pegou vocês de surpresa?
Não, é previsto. Nós fazemos planejamentos qüin-
qüenais e os revisamos anualmente. Nós temos
cooperativas que já estão batendo no teto. Temos
localidades no interior do Estado em que as coope-
rativas participam com 50% dos depósitos. Aliás,
são 80 municípios no Estado em que nós somos a
única instituição financeira. Já estamos presentes
em 418 municípios do Rio Grande do Sul. E temos
um processo de desenvolvimento de atingir todos os
496 municípios. Mas este processo pertence a cada
cooperativa regional. Há cooperativas que estão em
todos os. municípios de sua área de ação e coope-
rativas que ainda estão num processo de expansão
horizontal, de mais áreas, mais comunidades.
E aqui no RS temos um projeto que é muito repre-
sentativo para nós, que é uma quebra de paradigma
para a região metropolitana. Acontece uma coisa in-
teressante. Toda atividade econômica do Estado tem
alguma ligação com a região metropolitana. Então,
se nós não tivermos uma rede eficiente aqui, dificul-
ta o atendimento do associado lá na ponta. Porque
os negócios que ele faz lá, uma empresa, uma filial,

depois vêm para Porto Alegre. Então, a rede em
Porto Alegre tem dois objetivos básicos. Um é fazer
esta, vamos dizer assim, interface das pequenas
comunidades com a região metropolitana, e outro é
desenvolver aqui, quebrar os paradigmas que dizem
que o cooperativismo não se desenvolve em região
metropolitana, esse aí é um paradigma que a gente
já quebrou, para participar mais do mercado. Para
quê? Pra ter mais escala.

E quem está entrando no cooperativismo de
crédito? São pequenos empresários?
Aqui em Porto Alegre temos duas cooperativas.
Uma de livre admissão, que tem uma caminhada
maior, entrou no sistema lá em 97, que é a Sicre-
di Metrópole. E uma outra cooperativa foi criada,
com uma participação muito forte das entidades
empresariais, lideradas e organizadas pelo Sebrae,
que foi a Sicredi Empreendedores.

E qual é a meta de vocês para Porto Alegre,
quantos mil associados?
Nós fizemos um projeto de abrir 14 unidades de
atendimento além das que já havia na Metrópole e
na Empreendedores, que é inicial, é um aumento de
velocidade para essas duas cooperativas. Se elas não
tiverem esse incremento, vão demorar muito tempo
para chegar perto das comunidades dos bairros. Então,
nós mapeamos determinados locais, fizemos a mobi-
lização e criamos as unidades. A partir daí tem todo
um processo de expansão pelas próprias cooperativas.
Se for vontade das pessoas. Tem uma coisa principal
que é a vontade das pessoas de ter o Sicredi lá.

Mas tem o trabalho do Sicredi de...
Sensibilização. Na realidade, uma unidade de
atendimento, para nós, apesar de fazer parte de
uma cooperativa regional, é uma pequena coo-
perativa. Quando chega na assembléia no final do
ano, a gente leva os dados da cooperativa, não leva
só os dados todos daquela cooperativa. Por exem-
plo, aqui são vários bairros, a gente pega e leva o
balanço de bairro por bairro. Quantos associados
existem naquele bairro, naquela unidade, qual a
receita, qual a despesa, qual a utilização do produ-
to, qual o resultado que deu. Você presta contas.

Vocês têm dados sobre o impacto das coope-
rativas de crédito nas regiões em que atuam?
Ajudaram o desenvolvimento da região?
Nós nos colocamos como uma instituição finan-
ceira da comunidade. Tudo o que interesse àquela
comunidade, projetos de desenvolvimento, tudo



faz parte do nosso trabalho. Hoje, se analisar todo
o trabalho que é feito nas mais diferentes comuni-
dades, todas têm uma história para contar do que
foi importante com a presença de uma instituição
da própria comunidade. O próprio tratamento
dado pelos bancos tradicionais muda. Nós temos
associados que chegam no Sicredi e dizem: "Pô,
agora que eu estou aqui no Sicredi o banco tal está
me mandando isso, quer vender produto, tal. An-
tes, não davam bola para mim".

Nessa comparação. Os lucros dos bancos es-
tão batendo recordes no Brasil. As cooperati-
vas de crédito estão crescendo neste ritmo?
Quando a gente faz a prestação de contas na assem-
bléia, leva dois assuntos que têm que ficar inter-re-
lacionados. Um é o resultado direto, que é o lucro, a
gente tem que explicar para os associados onde tem
mais rentabilidade, o que agrega mais resultado para
a cooperativa; e outro é um balanço do que represen-
tou a presença da cooperativa naquela comunidade.
Quanto que você deixou de pagar a mais do que pa-
garia num banco. Quando eu isento uma tarifa numa
operação, ou eu cobro uma tarifa menor num custo,
quanto agrega de resultado para a comunidade? En-
tão, você tem o resultado da cooperativa e o resultado
do que já deixou direto no dia-a-dia. Por aquilo que
cobrou a menos, porque no momento em que cobrou
a menos, entregou renda direta para o associado. E
os projetos em que o sistema foi parceiro. Por exem-
plo, nós temos projetos bastante representativos em
termos de desenvolvimento com prefeituras, com a
Emater, com entidades empresariais, CDL e também
cooperativas de outros setores.

Mas vamos voltar aos números. Em Porto Ale-
gre, quantos associados pretendem ter?
Em Porto Alegre, 70 mil associados que estão den-
tro do projeto para três anos. Hoje tem 12 mil.
No Sicredi, nós temos a solida7iedade passiva. Se
uma cooperativa tem problema, o sistema todo é
responsável por aquilo ali. Para não deixar prejuízo
para o associado, para não prejudicara imagem do
próprio sistema. Esse sistema, que é operacional-
mente interdependente, integrado e com solidarie-
dade, é exemplo praticamente único no mundo.

Diversas cooperativas quebraram nos anos
80. Se tivesse sido dado esse tipo de respal-
do, talvez isso não tivesse ocorrido.
Para sermos leais à história, nós temos uma vanta-
gem aqui, Muitos dizem que o Banco Central inco-
moda porque nós, como dirigentes de cooperativas

de crédito, temos a mesma responsabilidade de
um diretor de um banco. Mas essa fiscalização que
o Banco Central faz exige de nós profissionalismo.
Não estamos montando o sistema pela nossa von-
tade, montamos pela nossa necessidade. Temos
que ter profissionalismo, temos que ter segurança,
e isso é fiscalizado pelo BC. Isso faz com que no
ramo crédito a gente tenha uma segurança maior,
pela profissionalização. A gente tem que montar
uma estrutura de autogestão que nos possibilite
chegar numa cooperativa que está dando proble-
ma e dizer ao presidente:"0lha, ou você alinha isso
aqui, ou está fora do sistema".

O sistema tem esse poder acima dos associa-
dos?
Eu não posso entrar na gestão da cooperativa, por-
que é dos associados.

Mas a cooperativa pode ser retirada do sis-
tema?
Exatamente. E uma cooperativa do Sicredi hoje
que não participar do sistema não tem a tecnolo-
gia para operar, não tem escala, não tem câmara
de compensação, reserva bancária. Perde todos os
processos que giram em torno do mercado finan-
ceiro. Claro que ela pode decidir o seguinte: não
vou participar do Sicredi, mas vou fazer um convê-
nio com banco A ou B e vou conseguir esse acesso.
Mas é muito difícil, e não aconteceu até hoje.

Duas perguntas em uma: por que o coope-
rativismo de crédito cresceu tanto no Rio
Grande do Sul, mas pelo que eu percebo as
pessoas comuns pouco conhecem de coo-
perativismo de crédito, tem muito ainda a
comunicar.
Eu acho que nós nunca vivemos um momento tão
propício no desenvolvimento do cooperativismo de
crédito. Em primeiro lugar porque há uma vontade
política, e da sociedade, em ter uma alternativa de
atendimento ao sistema tradicional. Nós vimos que,
principalmente nos últimos dez anos, cada vez mais
o Estado, que tinha um papel no varejo do mercado
financeiro, está saindo. Se nós analisarmos, em 96
nós tínhamos mais de 70% do PiS financeiro em ins-
tituições públicas, e o restante no mercado privado.
Hoje, praticamente se inverteu esse processo. Com
as privatizações dos bancos estaduais e o avanço
dos bancos nacionais e internacionais, acabou au-
mentando a participação dos bancos privados. O
cooperativismo de crédito é uma alternativa que
deu muito certo, está dando certo e a gente tem

plena convicção de que dá certo. Deu certo em ou-
tros países e vai dar no Brasil. Só que nós temos que
fazer uma construção, e esse processo de construção,
em primeiro lugar, tem que se organizar profissio-
nalmente, e é isso que a gente busca, para prestar
um bom serviço, para ser não só um prestador de
serviço como qualquer outra financeira, tem que
trazer um diferencial. Nós não somos contra as ou-
tras instituições. Todas as instituições têm o seu foco,
seu objetivo. Agora, nós acreditamos mais no nosso
objetivo. Nós temos cooperativas que se reestrutura-
ram ao longo do tempo e hoje têm rentabilidade se-
melhante à dos bancos. Só que o sistema de crédito
cooperativo está em desenvolvimento ainda. Se nós
olharmos o resultado, não dá nem para comparar
com os bancos. Então, nós teríamos que somar es-
ses dois resultados. Esse processo de divulgação, de
convencimento, á um processo que se dá ao natural.
É difícil chegar para a pessoa e dizer: "Olha, coope-
rativa é assim e assim" não tem como explicar. Para
você saber como funciona uma cooperativa, tem
que participar da cooperativa.

Mas para participar tem que ter algumas in-
formações mínimas.
Essas informações mínimas é o que a gente está
fazendo. Estamos conseguindo um crescimento de
30% no geral, agora, se pega aqui em Porto Alegre,
algumas cooperativas, elas vão dobrar. Não adian-
ta você inchar, tem que ter um trabalho de base.
Não pode sair comunicando. Em Porto Alegre, por
exemplo, você mora na Zona Sul. Não vai sair de
lá para ser atendido aqui no centro. Tem que ter a
cooperativa lá. Se não você comunica uma coisa
e não entrega. O que a gente faz? Fizemos uma
comunicação mínima, mas a maior comunicação
é feita pelos associados. O associado é dono da
cooperativa, ele busca associado, ele é o embaixa-
dor da cooperativa. No momento em que ele traz
o Júlio lá, o Schuster, ele sabe que vai trazer uma
pessoa que não vai dar problema para a sociedade.
Isso a gente chama um crescimento sustentado.

Por que o Rio Grande do Sul é mais forte no
cooperativismo?
Temos que considerar algumas coisas. Primeiro,
a tradição do Estado, nossa cultura. Colonização
européia. Nós temos origens alemã, italiana. Para
existir cooperação você tem que ter entendimen-
to, convergência de pensamento. Pega uma coo-
perativa de uma região da Serra e outra da Fron-
teira... têm características totalmente diferentes
que devem ser respeitadas. Porque é a cultura das



pessoas, o povo, a maneira de trabalhar. Nisso o
estado do RS se favoreceu, até porque as pessoas
trouxeram a cultura para cá- Tanto que a primeira
cooperativa foi criada aqui. E não é só cooperativa
de crédito. Outros ramos de cooperativa também
têm história aqui. Você falou das cooperativas de
produção que tiveram alguns problemas, que eu
considero mais por falta de profissionalização,
tinha um grande paternalismo do Estado por
determinado tempo, e aos poucos o Estado tirou
esses incentivos, e as cooperativas não estavam
preparadas para enfrentar uma nova situação. Eu
participei de cooperativa de produção longos e
acompanhei toda essa história.

Você é de que região?
Sou de Soledade. Entrei no cooperativismo em 73, na
Cooperativa Agrícola de Soledade. Hoje estou aqui,
qualquer dia estou lá de novo. Nós começamoso mo-
vimento no início de 80, passamos por todas essas
dificuldades, até ter uma legislação mais apropriada,
da gente conseguir ferramentas, instrumentos para
atender melhor nosso associado. Hoje nós temos to-
dos os produtos e serviços que uma instituição finan-
ceira tem. Tudo o que uma pessoa física ou jurídica
precisar de uma instituição financeira, o associado
tem na sua cooperativa. Claro que quando a coope-
rativa é pequena tem legislação que delimita o endi-
vidamento por associado, isso tem que investir para
conseguir construir. Mas numa cooperativa que tem
um patrimônio bom, o associado é fidelizado.

Só para deixar bem claro para quem não está
acostumado, quem empresta o dinheiro não
é o Sicredi, é a cooperativa. Não é o patrimô-
nio do Sicredi que entra na história, é o da
cooperativa.
Quem empresta é a cooperativa. No momento
em que ela participa do sistema, há muitas coisas
de que ela compartilha. Por exemplo, você pega
a área tecnológica. Algumas coisas dependem
da cooperativa, mas outras dependem de todo o
sistema. Por exemplo, quando o nosso banco vai
no mercado buscar recursos do BNDES, leva em
consideração o patrimônio do banco, todo ele é
das cooperativas.
Então, esse desenvolvimento maior aqui se dá pelo
tempo.

Agora, o bate-bola. O que você lê?
Bah, tanta coisa. Um livro que me chamou a aten-
ção, que tem a ver com mercado financeiro e siste-
ma, foi Nascimento da Era Caótica, do Dee Hock. Ele



foi o idealizador do cartão Visa. E o cartão Visa tem
muito a ver com organização, participação. Quem
é o dono da Visa? O consórcio de instituições que
se uniram para botar um cartão em nível nacional.
Esse autor escreveu a história dele quando montou.
E tem todos esses livros de administração.

Um líder, um grande nome que te inspira.
Eu acho que uma cooperativa depende de iniciativa
de uma liderança, mas nunca é uma iniciativa pes-
soal. Você pode ter o líder, mas sem os liderados pe-
gando junto, ele não funciona. Dentro do cooperati-
vismo de crédito nós temos duas fases e pessoas que
passaram pelo sistema. Uma é o padre Amstad, que
trouxe a idéia inicial, e no início da década de 80 teve
a iniciativa do Mário Kruel Guimarães, uma pessoa
que conhecia o sistema cooperativo mundial, tra-
balhava muito com as cooperativas agropecuárias e
liderou este processo de retomada das cooperativas
de crédito como instrumento da organização econô-
mica da sociedade. Depois tivemos outras pessoas,
como um Shardong, que é presidente do banco, um
Alcenor, dentro do nosso sistema. Se analisarmos o
cooperativismo como um todo, antes do cooperati-
vismo de crédito, houve muitos líderes que foram
representativos. Uns tiveram insucesso, às vezes
por falta de profissionalização, por idealismo. Eram
idealistas, mas quando foram colocar na prática ti-
veram problemas. Isso não invalida o trabalho que
fizeram na construção do cooperativismo.

Uma saia justa agora. Essa idéia do coope-
rativismo também permeia as suas relações
pessoais? Coopera em casa?
Eu acho que o cooperaíivismo é uma cultura que
você adquire. Então fica difícil você dizer para os
outros cooperarem, fazerem as coisas, se unirem,
e não dar o exemplo. Eu considero que tenho na
minha cultura pessoal muitos desses valores de
cooperação. Da ajuda, do respeito às pessoas, a
individualidade das pessoas tem que ser respeita-
da, a gente aprende a conviver muito com as di-
vergências de opinião, temos que saber que todas
as pessoas têm o direito a ter opiniões diferentes,
discutir, brigar pelas suas opiniões. Eu sempre
digo que o segredo do Sicredi é que a gente pode
divergir muito na forma de fazer, como chegar,
mas o objetivo é único. Quando a gente senta em
uma mesa e começa a discutir, vai convergindo. Às
vezes, o que é muito importante para mim sob o
ponto de vista da individualidade, quando eu vejo
o todo, eu vejo que não é tão importante. Sempre
prevalece o interesse do todo.

Na sua vida pessoal é assim?
Também. Sou muito paciencioso. Não sei se os
nossos colegas dizem isso de mim, porque muitas
vezes a gente tem a imagem de si que não é a que
os outros têm.

Clube
Colorado. Mas a gente respeita muito. O exemplo
do respeito é o seguinte, eu tenho um filho gremis-
ta. Ele é gremista doente.

Todo gremista é doente (essa foi só para pro-
vocar o editor).
Mas eu digo sempre que ninguém é perfeito. Toda
pessoa tem algum defeito. No caso do meu filho,
eu já estou tranqüilo. O defeito dele eu já sei.

Qual a idade dos filhos?
A Mariana tem 26 anos, está casada, trabalha em
São Paulo, consultoria de gestão de pessoas. A ou-
tra tem 24 anos, é publicitária, dirigiu comerciais
para a RBS, O Maurício tem 16 anos, fez vestibular,
é um futuro engenheiro mecânico.

Música
Nativista.

Soledade tem muita erva-mate, chimar-
rão?
Tem, para nós é a cidade mais autêntica do Rio
Grande. A música preferencial é o nativismo, mas
a gente tem que ter flexibilidade. Em viagem com
a família a gente curte outras músicas. A gente faz
um esquema: "Agora é o teu tempo".

Está em Porto Alegre desde quando?
Desde 97.

Do que você gosta em Porto Alegre?
Praticamente é trabalho e trabalho. Claro que a
gente tem participação na comunidade São João,
mas apesar de estar há dez anos aqui tenho raízes
muito fortes em Soledade. Então, quando dá no
jeito, vou para lá. Ainda tenho algumas atividades
agropecuárias lá.

Quanto o Sicredi emprestou no ano passa-
do?
Eu não tenho os números totais aqui, mas os ativos
chegam a R$ 10 milhões. Um pouco mais de 50%
no Rio Grande do Sul. Agora, se nós pegarmos a
rotatividade que tem durante o ano, em volume de
crédito, isso se muitiplica.

Text Box
Fonte: Press, a. 11, n. 114, p. 6-12, 2008.




