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Trecho de entrevista na Cooperativa Contestado:

“A cooperativa consegue orientar os cooperados em relação
a Sustentabilidade e utilização saudável de crédito?”

Resposta do Entrevistado:

“Nós somos a Cooperativa !!!”

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é identificar como as Cooperativas Copermate e
Contestado podem preparar seus associados para se beneficiar do Bureau Verde, um
dos instrumentos da agenda de promoção de ações sustentáveis do Banco Central
do Brasil (BACEN). Este estudo é baseado nas premissas de que a sociedade valoriza
os empreendimentos sustentáveis (ESG) e que o BACEN cria mecanismos de
incentivo a financiamentos sustentáveis, porém a falta de conhecimento dificulta o
acesso ao crédito para os pequenos produtores. As análises apontam que as ações
recentes do BACEN, apesar de apresentarem uma expansão no acesso ao crédito,
não alcançam plenamente os pequenos produtores rurais devido à dificuldade destes
de consumir produtos no mercado atual de crédito. Esta dificuldade tem raízes
profundas na exclusão social estrutural dos pequenos produtores rurais, apesar de
apresentarem plena adesão aos requerimentos ESG do Bureau Verde. As análises
também validam a hipótese de que a falta de informação sobre os mecanismos atuais
do mercado de crédito acaba penalizando os pequenos produtores rurais. Portanto se
busca deixar um legado técnico com potencial de intervenção na realidade, um
treinamento de princípios e produtos de crédito para que os pequenos produtores
rurais possam se preparar e reduzir este gap de conhecimento. O potencial de impacto
do financiamento ESG do Bureau Verde é um campo de pesquisa praticamente
inexplorado, dado que faz parte do recente pacote de novas regulamentações do
BACEN. Além disso, por meio de seus requisitos, e considerado o universo de
cooperativas agrícolas, esse impacto está relacionado aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1 (Erradicação da pobreza), 2 (Fome zero), 4
(Educação de qualidade), 6 (Água potável e Saneamento) e 8 (Trabalho decente e
crescimento econômico).
Palavras-chave: Bureau Verde, Crédito, Cooperativas, Sustentabilidade, ESG.

ABSTRACT
The objective of this research is to identify how the cooperatives Copermate e
Contestado can prepare their members to benefit from the Green Bureau of Brazilian
Central Bank (Agenda BC#) promotion of sustainable actions program. This study is
based on the premises that society values sustainable enterprises (ESG) and that
BACEN creates incentive mechanisms to sustainable funding, although the lack of
knowledge hinders the access to credit to small producers. The analysis shows that
BACEN’s recent actions, despite presenting a credit access expansion; do not fully
reach small rural producers due to their difficulty to consume products in the current
credit market. This difficulty has deep roots in the structural social exclusion of small
rural producers, despite their full adherence to Bureau Verde's ESG requirements. The
analysis also validates the hypothesis that the lack of information about the current
credit market mechanisms end up penalizing small rural producers. Therefore, we seek
to leave a technical legacy with the potential to intervene, a training of credit principals
and products so that small rural producers can better prepare to reduce this gap in
knowledge. The potential impact of Bureau Verde's ESG funding is a field of research
that is virtually unexplored, given that it is part of BACEN's recent package of new
regulations. Moreover, through their requisites, and considering the universe of
agricultural cooperatives, this impact is related to the sustainable development
objectives (OSD) 1 (eradication of poverty), 2 (zero hunger), 4 (quality education), 6
(sanitation and potable water) and 8 (fair work and economic growth).

Key words: Bureau Verde, Credit, Cooperatives, Sustainability, ESG
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1

INTRODUÇÃO
O Banco Central do Brasil (BACEN), como regulador do sistema financeiro

nacional, vem introduzindo uma série de melhorias que visam expandir o acesso ao
crédito no país (BC#, 2020).
Entre as melhorias proposta por esta instituição cabe ressaltar o Bureau Verde,
que ainda está em avaliação pelo regulador e tem como objetivo ser lançado ao
mercado no final de 2022 (BACEN82, 2021), bureau que tem como um dos objetivos
se tornar um cadastro dos produtores agrícolas que atendem aos requerimentos de
ordem Ambiental, Social e Climáticos com a máxima transparência, ou seja,
empreendimento que atendem aos princípios ESG (Enviromental, Social and
Corporate Governance).
Os produtores agrícolas que forem inseridos no Bureau Verde vão receber um
selo de “Empreendimento Sustentável”, que dará acesso a um volume maior de
financiamento rural subsidiado pelo governo (projeto prevê 20% a mais de
financiamento público subsidiado).
É também esperado que este selo agregue vantagens de negociação de outros
produtos e serviços do mercado privado de financiamentos, dada a pressão da
sociedade para que as grandes corporações apoiem empreendimentos baseados em
ESG.
Esta pesquisa tem como objetivo identificar como as Cooperativas Copermate
e Contestado podem preparar seus cooperados para se beneficiarem do Bureau
Verde do BACEN.
O objetivo final é sugerir um produto técnico como legado de pesquisa que
ajude as cooperativas agrícolas a orientarem os seus cooperados produtores
agrícolas a navegarem no mercado atual de crédito e para que atendam aos
requerimentos do Bureau Verde do Banco Central do Brasil, conseguindo assim o selo
oficial de “Empreendimento Sustentável”, que dará acesso a um volume maior de
financiamento rural subsidiado.
Para tanto o leitor vai encontrar na sequência desta dissertação o detalhamento
do objetivo onde é apresentada a formulação do problema de pesquisa. Na sequência
é explorado o embasamento teórico que cobre os princípios e forma de organização

7

das Cooperativas. Também é apresentado o Bureau Verde e princípios ESG que
regem as ações do BACEN.
Será apresentada uma análise de dados do BACEN que expõem a evolução
do volume de crédito concedido nos últimos anos. Na sequência serão apresentado
os dados qualitativos capturados em uma série de entrevistas nas Cooperativas
Copermate e Contestado. Ambas as análises guiadas pelas categorias e elementos
de pesquisa que emergiram do embasamento teórico e do campo de pesquisa.
Já ao final será apresentada a resposta ao problema de pesquisa o legado
técnico. Esta pesquisa está relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis da Organização das Nações Unidas (ODS da ONU) 1 (Erradicação da
pobreza), 2 (Fome zero), 4 (Educação de qualidade), 6 (Água potável e Saneamento)
e 8 (Trabalho decente e crescimento econômico), dado que o acesso ao crédito
sustentável pode habilitar e promover ações sociais.

1.1

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA
Como as Cooperativas Copermate e Contestado podem preparar seus

cooperados para se beneficiarem do acesso ao crédito do Bureau Verde do Banco
Central?
1.2

OBJETIVO DA PESQUISA

1.2.1 OBJETIVO GERAL
Identificar como a Cooperativa Copermate e Contestado podem preparar seus
cooperados para se beneficiarem do acesso ao crédito do Bureau Verde do BC.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar os princípios e os requisitos ESG que norteiam a proposta do Bureau
Verde do Banco Central.
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2. Diagnosticar a situação atual das Cooperativas Copermate e Contestada em
relação aos princípios e requisitos ESG da proposta do Bureau Verde do Banco
Central.
3. Identificar como as cooperativas podem preparar seus cooperados para
interagirem com o Mercado de Crédito e para que possam atender aos
princípios e requisitos ESG do Bureau Verde.
4. Produto Técnico: Elaborar uma pauta de orientações sobre Mercado de Crédito
e Requisitos ESG BACEN que possa se materializar em um treinamento de
formação aos cooperados.
1.2.3 JUSTIFICATIVA PRÁTICA
O cooperativismo é reconhecido como uma das atividades com maior impacto
social e econômico, ocupando em vários aspectos o papel que o governo e o estado
muitas vezes não conseguem executar. Esse tipo de associação possui vários
exemplos de desenvolvimento ao redor do mundo, para grupos diversos. O Estado do
Paraná possui diversas cooperativas auxiliando o desenvolvimento de diversos
setores, em especial as de atividade agrícola. Elas não são somente responsáveis
pelo desenvolvimento econômico de várias comunidades, mas muitas vezes também
exercem o papel de exercem o desenvolvimento social, impulsionar a igualdade e
promover a educação.
Esta

atividade

de

desenvolvimento

requer

muitas vezes acesso

a

financiamento público e privado. Porém infelizmente as entidades financeiras e as
próprias cooperativas não estão preparadas para oferecer acesso ao crédito da
maneira mais adequada. Em muitas situações os cooperados não possuem
conhecimento das linhas governamentais nem das linhas privadas mais acessíveis.
Visando direcionar mais recursos aos produtores rurais sustentáveis,
melhorando o acesso ao crédito e reduzindo os custos o Banco Central do Brasil
lançou uma agenda de ações sustentável denominado Agenda BC#. Entre as ações
da agenda chama a atenção o lançamento do Bureau Verde, que pretende distribuir
mais recursos públicos para agricultores que cumprirem uma série de requisitos.
Porém a falta de acesso à informação pode afastar os agricultores sustentáveis das
melhores ofertas.

9

As cooperativas agrícolas podem aqui cumprir a sua missão de orientar os seus
cooperados a tirar vantagem do incentivo financeiro e acessar as melhores ofertas de
crédito. Porém para tanto as mesmas precisam estar capacitadas para prover este
serviço. Esta pesquisa irá explorar como as cooperativas podem se preparar para
isso.
Antes de chegar aos detalhes da pesquisa este texto irá explorar conceitos que
passam pela missão e composição das cooperativas, conexão destas com o
desenvolvimento da sociedade, ODS da ONU e diretrizes impostas pelo BACEN para
caracterização como produtor sustentável.
Na
1.2.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Com o objetivo de responder à pergunta de como as Cooperativas Copermate
e Contestado podem preparar os seus cooperados para se beneficiar do acesso ao
crédito do Bureau Verde do Banco Central, esta dissertação está separada em cinco
blocos distintos, iniciando com descrição do problema e objetivos a serem analisados,
bem com a justificativa prática e teórica para esta pesquisa.
Em seguida será apresentado ao leitor o segundo bloco de informações desta
pesquisa, o embasamento teórico de referência, que permeia os conceitos de
Cooperativismo e como as Cooperativas estão organizadas, ou seja, quais são os
princípios da Governança Cooperativa. Também é explorado como isso está
conectado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Organizações das
Nações Unidas (os ODS da ONU). Após explorar os conceitos conectados ao
cooperativismo este empreendimento apresentará o conceito da agenda de ações
sustentáveis do Banco Central do Brasil, a Agenda BC#, em especial um dos objetos
de estudo desta pesquisa, o Bureau Verde do Banco Central do Brasil (BACEN). O
objetivo desta sessão é traçar os paralelos entre estes dois mundos, Cooperativas e
BACEN, identificando os pontos de interseção e oportunidade.
Após a exploração do embasamento teórico adentra-se no terceiro bloco de
informação onde é apresentada ao leitor a Metodologia utilizada nesta pesquisa
Qualitativa, que tem como fonte de dados informações primárias coletadas via
entrevistas com pessoas chave das cooperativas estudadas, e dados secundários
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extraídos diretamente do BACEN.

Também neste bloco desta dissertação são

exploradas as categorias e elementos de análise que surgiram da sobreposição da
revisão teórica e dos objetivos desta pesquisa.
No quarto bloco desta dissertação apresentam-se os dados coletados e
análises produzidas, a discussão dos resultados e a proposta de um produto
técnico/tecnológico endereçando propostas de solução aos problemas identificados
durante a pesquisa.
Esta dissertação se encerra no quinto bloco onde são apresentadas as
conclusões finais, bem como recomendações de propostas para estudos futuros
envolvendo instrumentos do BACEN e Cooperativas.
Dando sequência ao texto o leitor encontrará no próximo capítulo o
embasamento teórico desta pesquisa.
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2

QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA
A preparação desta pesquisa começa com o aprofundamento conceitual das

partes envolvidas, neste caso Cooperativas Agrícolas e o Bureau Verde. Para
compreender as cooperativas cabe navegar pelos princípios do cooperativismo, seu
impacto social e como estas estão organizadas, em especial as cooperativas agrícolas
do Paraná. Já na linha do acesso ao crédito cabe entender a proposta da nova agenda
do Banco Central que tem como objeto final a implementação do Bureau Verde.
2.1

COOPERATIVAS
Antes de adentrar em conceitos de sustentabilidade do BACEN cabe esclarecer

por que as cooperativas podem ocupar o papel de orientar os produtores agrícolas,
auxiliando para que eles adotem os requerimentos do BC e promovam as adequações
necessárias para que os empreendimentos sejam classificados como ESG.
Primeiramente é necessário entender as motivações das cooperativas.
2.1.1 COOPERATIVISMO: MISSÃO E DESAFIOS
O cooperativismo surgiu em meados do século XIX, quando o mundo vivia a
Revolução Industrial e o liberalismo econômico. Neste momento os governos
garantiam apenas os direitos primários, como a paz e segurança, mas se
desobrigavam de propiciar os demais direitos, como por exemplo, educação, saúde,
trabalho, habitação, entre outros (BEDIN; FRIZON, 2020).
O liberalismo condicionava as pessoas a buscarem, por elas mesmas,
alternativas para solucionar os problemas sociais que eram obstáculos a sua
sobrevivência. Assim, o cooperativismo surgiu como possibilidade de garantir acesso
a bens, a serviços e o trabalho em tempos de desigualdade e concentração de poder
e riqueza nas mãos de uma minoria. Cooperativa é uma sociedade autônoma,
constituída por pessoas que se unem, voluntariamente, para atender pretensões e
necessidades econômicas, sociais e culturais, por intermédio de uma empresa de
propriedade comum e democraticamente gerida. As Cooperativas foram constituídas
para atendimento específico aos seus associados, prestando diversos serviços com a
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finalidade de promover o crescimento econômico e social. Na Cooperativa a gestão é
realizada de maneira democrática, onde todos os cooperados têm direito a um voto,
igualitariamente, independentemente de sua participação pelo capital, respeitando
valores bem como ajuda mútua, responsabilidade, igualdade, solidariedade,
honestidade (BEDIN; FRIZON, 2020).
De acordo com dados divulgados pela Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), em 2020, há aproximadamente 4,8 mil Cooperativas brasileiras e
empregando diretamente mais de 455 mil pessoas. Essas Cooperativas estão
instaladas em todas as regiões do país, mostrando que esse sistema está, cada vez
mais, demonstrando e sendo fator de crescimento e desenvolvimento dessas regiões.
Essa consolidação deve-se, em grande parte, ao comprometimento dos seus
cooperados com os valores e princípios cooperativistas, que favorecem e fortificam os
negócios (OCB, 2020).
2.1.2 COOPERATIVISMO: PRINCÍPIOS

Os sete princípios do cooperativismo apresentados abaixo no Quadro 1
estabelecem a linha orientadora que conduz as Cooperativas e formam a base
filosófica da doutrina. É por meio dela que os cooperados levam os seus valores à
prática (BEDIN; FRIZON, 2020). Os princípios cooperativistas são:

Quadro 1 - Princípios do Cooperativismo
Princípio
1. Adesão livre e voluntária

Descrição
Adesão voluntária e livre: as cooperativas são organizações
voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a usufruir os seus
serviços e arcar com as responsabilidades como membros, sem
discriminação social, racial, política, religiosa ou de gênero.

2. Gestão democrática

Gestão

democrática:

as

cooperativas

são

organizações

democráticas, monitoradas pelos seus membros, que participam
efetivamente na definição das suas políticas e na tomada de
decisões.
Princípio

Descrição
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3. Participação econômica

Participação econômica dos membros: os membros colaboram
igualmente para o capital das suas cooperativas e controlam-no
democraticamente.

Autonomia e independência

Autonomia e independência: as cooperativas são organizações
autônomas, de ajuda mútua, fiscalizadas pelos seus membros.

Educação,

formação

informação

e

Educação,

formação

e

informação:

as

cooperativas

proporcionam a educação e a formação de seus membros, dos
representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que esses
possam colaborar, eficazmente, para o progresso de suas
cooperativas.

Intercooperação

Intercooperação: as cooperativas amparam de forma mais
eficaz aos seus membros e dão mais entusiasmo ao movimento
cooperativo, atuando em conjunto, através das estruturas locais,
regionais, nacionais e internacionais.

Interesse pela comunidade

Interesse pela comunidade: As cooperativas atuam para o
desenvolvimento sustentável das suas comunidades, por meio
de políticas aprovadas pelos membros.

Fonte: OCB (2015).
Após entender os motivadores das cooperativas é importante acessar como
estas se organizam formalmente para resolver os conflitos internos e externos e como
se habilitam para atender as necessidades dos seus cooperados.

2.1.3 COOPERATIVISMO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO DAS NAÇÕES UNIDAS
As cooperativas, pelo formato de atuação e objetivo de constituição, possuem
uma importante contribuição para o atingimento dos objetivos de desenvolvimento
sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Manifestações da Organização Internacional do Trabalho (ILO) e da Aliança
Cooperativa Internacional (ACI) apontam que as cooperativas trabalham fortemente
nas dimensões de exclusões e de redução de pobreza.
A ILO em seu relatório sobre a relação das cooperativas e os ODS exemplifica
como estas trabalham em prol da Erradicação da Pobreza (ODS 1) ao redor do
mundo. Fazem isso através da identificação de oportunidades econômicas para os
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seus cooperados, empoderam as pessoas menos favorecidas e dão segurança aos
mais pobres transformando riscos individuais em coletivos. Por exemplo, enquanto as
cooperativas de crédito facilitam o acesso de capital financeiro aos seus sócios, as de
consumo possibilitam que as pessoas tenham acesso aos bens domésticos e as
cooperativas agropecuárias ajudam os agricultores a terem acesso aos insumos,
processamento do plantio e instrumentos de transporte. Estas últimas gozam de um
amplo reconhecimento por seus esforços em reduzir a pobreza. Na Tanzânia,
cooperativas de leite e de café possibilitam que seus associados paguem a educação
de seus filhos. No Egito quatro milhões de agricultores obtém renda através de
cooperativas de comercialização enquanto na Etiópia estima-se que cerca de 900 mil
pessoas gerem a maior parte da sua renda através de cooperativas agrícolas. No
Kenya, Gana, Ruanda, Tanzânia e Sri Lanka cooperativas de crédito reduzem a
pobreza através do financiamento para compras de terrenos, motos, veículos e
pequenas empresas.
As mulheres também têm uma presença importante nas cooperativas de
trabalho, fortalecendo as ações conectadas ao ODS 5 Igualdade de Gênero. Estimase que 49% dos membros da Confederação Espanhola de Cooperativas de Trabalho
Associado (COCETA) sejam mulheres, que ocupam 39% dos cargos de direção das
empresas de propriedade da cooperativa. Um número muito mais elevado que os 6%
registrado nas demais empresas. Na Itália 95% dos sócios das cooperativas de
trabalho da indústria da moda são mulheres. Na África Oriental a participação das
mulheres está crescendo. No setor das cooperativas financeiras da Tanzânia a
participação feminina mais que quadruplicou desde 2005, atingindo a marca de 43%.
Em Uganda vê-se o mesmo movimento. As mulheres também formam as suas
próprias cooperativas, como as de agroturismo na Grécia, e as de agricultura em Mali.
Na Índia as cooperativas femininas oferecem oportunidades de emprego e
empoderamento a várias mulheres.
Outros ODSs são fortalecidos ao redor do mundo através dos esforços das
cooperativas, como ODS 4 Educação de qualidade, 2 Fome Zero e agricultura
sustentável, 6 Água Potável e Saneamento, 8 Trabalho decente e crescimento
econômico, e na gestão sustentável dos recursos naturais (ILO, 2015, tradução nossa)
.
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Vários exemplos como os citados acima também podem ser encontrados no
Brasil. Brum, A. L., Fagundes, M. A. B., Sausen, J. O., da Silva Casali, M., & Brizolla,
M. M. B. (2021) recentemente exploraram o cooperativismo agrícola relacionado com
o ODS 2: Fome zero e Agricultura Sustentável em uma pesquisa na indústria de
leite instalada na cidade de Cruz Alta, RS. Apontou como este empreendimento
aumentou a

sua capacidade produtiva

através da planta fabril e investiu nos

produtores rurais, bem como agregou mais de 33 pequenas cooperativas em parceria
com a produção. A empresa também investiu na logística, construindo um complexo
ferroviário na região que fomentará as exportações, aumentando os postos de
trabalho e reduzindo os gastos da empresa com transporte de produtos acabados. A
lógica sustentável também se reflete na diminuição do transporte rodoviário e emissão
de poluentes. Como abordado pelo ODS 2, o aumento de investimentos e o reforço
da cooperação em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas,
desenvolvimento de tecnologia, bancos de genes de plantas e animais, aumentam a
capacidade produtiva nos países em desenvolvimento tornando a sustentabilidade
tangível nas agroindústrias.
Hocayen-da-Silva e Silva (2021) mais recentemente promovem uma discussão
sobre os possíveis mecanismos estratégicos a partir dos quais as cooperativas podem
direcionar suas ações e, assim, fomentar aquelas plataformas assumidas como
prioritárias no contexto dos ODSs. Entre os mecanismos o compartilhamento de
experiências entre as cooperativas singulares, centrais ou federações e as
confederações, e entre as cooperativas e empresas privadas e instituições
governamentais é considerado vital. Divulgando os resultados de sucessos obtidos,
as cooperativas podem, ainda, atrair a atenção de novos parceiros bem como reforçar
o comprometimento dos envolvidos.
Destaca-se, também, o papel do cooperativismo no contexto político,
colaborando na definição de políticas públicas alinhadas aos propósitos dos ODSs,
atuando no convencimento dos gestores públicos acerca da importância de medidas
e ações que estejam condicionadas aos propósitos coletivistas e solidários, e lutando
pelos interesses e necessidades de grupos menos favorecidos ou marginalizados na
sociedade (GOUVEIA, 2016).
Visando uma melhoria contínua na atuação junto aos ODSs a Aliança
Cooperativa Internacional (ACI, 2019) comenta que as Nações Unidas deveriam
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reconhecer o papel das cooperativas na realização do desenvolvimento sustentável,
incluindo-as nos indicadores, metas e mecanismos de financiamento para os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também comenta que Cooperativas
devem ser proativas e intervir nos debates sobre a agenda para o desenvolvimento
depois de 2015 para todos os níveis (local, nacional, regional e internacional) para
garantir a possibilidade de compartilhar suas experiências em alcançar o
desenvolvimento sustentável. E conclama a sociedade para que a mesma saia em
defesa do sistema, para obter maior presença e reconhecimento do ponto de vista das
cooperativas na agenda para o desenvolvimento depois de 2015 e nos debates
políticos internacionais em geral.
2.1.4 COOPERATIVAS: GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Governança Corporativa (GC) é um sistema constituído por órgãos de
governança, como conselhos de apoio e monitoramento da gestão, os quais
apresentam um conjunto de diretrizes com a finalidade de alinhar interesses e de
aperfeiçoar o desempenho das organizações (IBGC, 2018).
No âmbito das sociedades cooperativas, as práticas de GC podem contribuir
para minimizar os conflitos de agência e são adotadas pelos principais atores internos
– cooperados, conselho de administração, diretoria executiva, auditoria e conselho
fiscal –, os quais compõem, em seus respectivos conselhos, um conjunto de
mecanismos de GC (DA SILVA; SOUSA; LEITE, 2011).
Por sua vez, o conselho de administração, mesmo se compuser atributos de
idoneidade, não apresenta, na maioria das vezes, conhecimento técnico para auxiliar
na tomada de decisões estratégicas no mundo dos negócios. A diretoria executiva,
eleita pelo conselho de administração, a quem deve se reportar, tem por missão
buscar a eficácia estratégica, promovendo a otimização do retorno dos investimentos
e a criação de valor da organização (CORNFORTH, 2004).
É esperado que os atores da GC desenvolvam ferramentas de gestão que
promovam a melhoria contínua do empreendimento gerido pela cooperativa, e
salvaguardem o interesse dos seus cooperados. Esta pesquisa tem como objetivo
entender como estas ferramentas podem ser desenvolvidas e manejadas para a
obtenção da melhor vantagem da agenda de sustentabilidade do BACEN em especial
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o Bureau Verde. De acordo com o Banco Central do Brasil (2009), a governança
corporativa aborda sobre o governo estratégico da organização, da articulação e da
distribuição do poder entre as partes com direitos, licenças de propriedade e define os
responsáveis pela gestão. Não se delimita a assuntos de verificação de
procedimentos contábeis, auditorias ou remuneração dos gestores, mas trata o efetivo
exercício da propriedade na organização.
Ao desenvolver o projeto de “Governança Corporativa”, o Banco Central
reconhece a importância de disseminar padrões e zelar para que os mecanismos de
decisão assegurem a identidade Cooperativa criando um “conjunto de mecanismos e
controles, internos e externos, que permite aos cooperados definir e assegurar a
execução dos objetivos da cooperativa, garantindo sua continuidade e os princípios
cooperativistas” (BACEN, 2009).
As cooperativas possuem a missão e objetivo de orientar os cooperados na
busca pelas melhores soluções financeiras. As suas estruturas de governança
deveriam prever ferramentas de qualificação dos associados aos novos desafios e
oportunidades do mercado.
2.1.5 COOPERATIVAS: ESTRUTURAS DA GC
A governança corporativa nas cooperativas se faz valer de uma série de
estruturas de gestão que organizam os papeis dos envolvidos no empreendimento
(OCB, 2015). Estes papeis e estruturas são citados no Quadro 2 abaixo:
Quadro 2 - Papeis e estruturas da governança cooperativa
Papel
Cooperados

Definição
Pessoas que contribuem para a formação da cooperativa. São,
ao mesmo tempo, proprietários e usuários da sociedade.

Assembleia Geral

Órgão soberano da sociedade, tendo poderes para decidir os
negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as
resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta.

Conselho de

Órgão colegiado, previsto em lei e eleito pela Assembleia

Administração/Diretoria

Geral, encarregado do processo decisório da cooperativa na
esfera de seu direcionamento estratégico. É o principal
componente do sistema de governança. Seu papel é ser o elo
entre a propriedade (cooperados) e a gestão para orientar e
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Papel

Definição
supervisionar a relação desta última com as demais partes
interessadas. O Conselho/Diretoria recebe poderes dos
cooperados e presta contas a eles por meio de assembleia
geral.

Conselho Fiscal

Órgão colegiado, eleito pela Assembleia Geral, com poderes
estatutários e legais de fiscalizar os atos da administração da
cooperativa. É subordinado exclusivamente à Assembleia
Geral e, portanto, independente dos órgãos de administração.

Conselho Consultivo

Órgão facultativo, previsto em estatuto para melhorar
gradualmente a Governança e para dar suporte ao Conselho
de Administração/Diretoria em temas relevantes.

Comitês Sociais ou Núcleos

Órgãos que podem ser divididos por região geográfica,
produto, especialidade, gênero ou faixa etária e são
compostos por cooperados e familiares. Visam à estratificação
do

quadro

social

em

grupos

mais

homogêneos,

proporcionando maior participação do quadro social para as
definições estratégicas.
Comitês Técnicos

Órgãos

de

apoio

e

suporte

ao

Conselho

de

Administração/Diretoria para assuntos que requerem maior
profundidade e detalhamento.
Auditoria independente

Sua atribuição básica é verificar se as demonstrações
econômico-financeiras refletem adequadamente a realidade
da cooperativa e apontar melhorias nas práticas dos controles
internos.

Gestão Executiva

Conjunto de responsáveis pela execução das diretrizes fixadas
pelo Conselho de Administração/Diretoria. Podem integrar a
Gestão:
(i)

Executivo

organização

Principal:
e

Responsável

coordenação

das

pela

gestão

Diretorias

da
ou

Superintendências Executivas, escolhido pelo Conselho de
Administração/ Diretoria, dentre coopera: os ou não.
(ii) Diretores ou Superintendentes Executivos :Profissionais
responsáveis pela elaboração e implementação de todos os
processos operacionais e financeiros, após aprovação do
Conselho de Administração/Diretoria

Fonte: OCB (2015).
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Esta estrutura de governança é utilizada nas cooperativas para assegurar a
transparência e a adesão das suas atividades aos princípios do cooperativismo. O
papel social das cooperativas é inegável e conectado com os mais altos princípios
sustentáveis estabelecidos pelos órgãos internacionais.
2.1.6 COOPERATIVAS: ADESÃO AOS PRINCÍPIOS DA GOVERNAÇA
COOPERATIVA (GC)
É esperado que a gestão das Cooperativas seja baseada nos melhores
princípios da GC, e que apresente e que se faça valer dos seus componentes e
artefatos. O objetivo final esperado é o fortalecimento da transparência na
administração do interesse coletivo, reduzindo os conflitos de agência.
Carpes e Cunha (2018) conduziram uma pesquisa com o objetivo de entender
a adesão das entidades aos métodos e processos indicados pelo Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC). A amostra foi composta por 129 cooperativas
agropecuárias, com sede nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
A coleta de dados foi realizada por intermédio de questionário contendo 81 questões
distribuídas em três blocos. Quanto à abordagem do problema de pesquisa, o estudo
é predominantemente quantitativo.
Os resultados confirmaram que, com o passar do tempo às cooperativas que
desenvolvem maior complexidade e estrutura de gestão madura acabam resultando
em uma menor presença da participação dos cooperados. Os achados da pesquisa
comprovam o desenvolvimento dos mecanismos de GC, participação dos cooperados
e conselho de administração nas fases iniciais do ciclo de vida das cooperativas e seu
enfraquecimento a partir do estágio de maturidade. Em relação ao mecanismo de GC
auditoria, esse demonstrou presença considerável no estágio de maturidade. Os
resultados comprovam a tese de que os mecanismos de GC estão presentes em todos
os estágios de ciclo de vida organizacional das cooperativas agropecuárias do Sul do
Brasil, em maior ou menor grau de desenvolvimento, acompanhando a configuração
organizacional característica desse ramo de cooperativas.
O estágio em que se encontram as sociedades cooperativas agropecuárias,
caracterizadas pela estrutura de governança, pela falta de regulação que obriga a uma
estrutura mínima de governança e pela obsolescência da legislação societária que as
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rege, contribui para a falta de cultura organizacional focada na governança
corporativa.
Canquerino (2019) confirma os resultados obtidos por Carpes e Cunha (2018)
em seu estudo com o objetivo de analisar o nível de adoção das práticas de
Governança Corporativa para a sustentabilidade de Cooperativas no Oeste do
Paraná, identificando a presença dos mecanismos de Governança Corporativa no que
se trata da participação mais intensa dos cooperados e do conselho de administração
nas fases iniciais do ciclo de vida dos empreendimentos cooperativos. Percebeu
também que os mecanismos de Governança Corporativa se fazem presentes em
todos os estágios de ciclo de vida organizacional dos empreendimentos estudados,
seja em maior ou menor grau de desenvolvimento, levando em consideração a
configuração organizacional assim como a característica das cooperativas do ramo
agropecuário.
Analisando o nível de adoção das práticas de Governança Corporativa para a
sustentabilidade de cooperativas do ramo de crédito e agropecuário no Oeste do
Paraná, Canquerino (2019) percebeu que as cooperativas do ramo crédito têm maior
adoção de práticas de governança quando comparadas às cooperativas do ramo
agropecuário. De oito cooperativas de crédito três apresentam em nível avançado,
quatro cooperativas em consolidação e apenas uma cooperativa em nível moderado
de adoção. No que diz respeito às cooperativas do ramo agropecuário, das 10
cooperativas pesquisadas, evidencia-se que sete cooperativas se situam em nível de
consolidação, enquanto três cooperativas estão em um nível moderado de adoção de
práticas de governança Corporativa (CANQUERINO, 2019).
As cooperativas apresentam exemplos plurais de níveis de desenvolvimento e
de conexão social ao redor do mundo. O Estado do Paraná possui uma rede de
cooperativas em diversas frentes, que promovem várias ações sustentáveis
conectadas aos ODS.
2.1.7 COOPERATIVAS DO PARANÁ
As cooperativas do Paraná estão organizadas ao redor da Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar). O Sistema Ocepar é formado por três
sociedades distintas que se dedicam à representação, fomento, defesa sindical,
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desenvolvimento, capacitação e promoção social das cooperativas paranaenses: o
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – Ocepar, o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop/PR e a Federação e
Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – Fecoopar.
Baseado na doutrina e filosofia cooperativista universal, o cooperativismo
paranaense é formado por mais de 222 cooperativas que agrupam cerca de 1 milhão
e quinhentas pessoas, entre cooperados e colaboradores, impactando a vida de cerca
de 3 milhões e quinhentos mil paranaenses, contando os componentes das unidades
familiares. Tem suas raízes nas comunidades de imigrantes, que procuraram
organizar estruturas comuns para compra e venda de sua produção, além de suprirem
suas necessidades de consumo e crédito através de sociedades cooperativistas.
A melhoria da qualidade de vida das pessoas, a promoção social e o trabalho
de responsabilidade socioambiental são considerados prioritários no cotidiano das
cooperativas. Inúmeras ações objetivam a integração, educação e formação dos
milhares de cooperados e colaboradores das cooperativas. Os investimentos sociais
do sistema cooperativista paranaense somam aproximadamente um bilhão de dólares
ao ano. Na área ambiental, além de programas educativos, a prática do
desenvolvimento sustentado é feita através de projetos de recuperação da vegetação
ao longo de rios e nascentes de água, tratamento de efluentes, coleta seletiva de lixo
e reflorestamento, entre outros. O empenho em benefício do meio ambiente extrapola
a exigência da lei, com a intenção de melhorar a sustentabilidade nos setores de
atuação das cooperativas.
A responsabilidade social das cooperativas é exercida através de projetos
voltados ao aprimoramento cultural, artístico, lazer, saúde e às questões assistenciais,
bem como em novos projetos, tecnologias, atividades e capacitações para melhorar
os processos produtivos e de prestação de serviços aos cooperados (OCEPAR,
2021).
Participando dos diversos ciclos econômicos do Estado do Paraná, as
cooperativas foram sendo estruturadas em setores específicos da economia rural e
urbana, principalmente nas áreas da agropecuária, crédito, saúde, transporte,
trabalho, infraestrutura, consumo, educação, turismo e habitação.
As 62 Cooperativas de Crédito da OCEPAR geram cerca de 6mil empregos
diretos e atendem a mais de 816 mil associados. Em sua maioria estão vinculadas a
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um dos 03 sistemas existentes: Sicredi, Sicoob e o Uniprime. As cooperativas do ramo
de saúde atendem cerca de 13% da população e são representadas por 02
federações, a Unimed, com 20 cooperativas singulares, e a Uniodonto com 3
cooperativas formadas por dentistas. As de transporte reúnem cooperativas de
transportadores rodoviários e uma cooperativa de taxistas. O cooperativismo de
infraestrutura é responsável pelas redes de energia elétrica no meio rural, fornecendo
a energia aos cooperados através da geração própria ou repassando-a das
concessionárias estatais. As cooperativas de trabalho oferecem seus serviços ao
mercado de trabalho, de forma conjunta e solidária, em áreas como assistência à
agropecuária e outras afins. As cooperativas educacionais podem ser formadas por
pais de alunos, por professores ou por alunos que buscam no cooperativismo uma
solução adequada às suas necessidades no setor da educação. As cooperativas de
turismo e lazer contribuem para a geração de oportunidades de trabalho para pessoas
que exercem atividades ligadas ao atendimento de turistas. As cooperativas de
consumo são formadas por pessoas que se unem com o objetivo de adquirem bens
de consumo em conjunto. Adquirindo quantidades maiores, elas têm maior poder de
barganha com os fornecedores, conseguindo negociar prazos mais dilatados e preços
menores.
As 77 cooperativas agropecuárias do Paraná são responsáveis por 56% da
economia agrícola do Estado, faturaram mais de 38 bilhões de dólares no ano de 2013
e participam de forma intensa em todo o processo de produção, beneficiamento,
armazenamento e industrialização, fazendo com que o associado seja um agente
ativo tanto no mercado interno e externo, como também nas ações sociais das
comunidades. São importantes instrumentos de difusão de tecnologias e
implementadoras de políticas desenvolvimentistas, como a difusão do crédito rural,
armazenagem, manejo e conservação de solos, manejo integrado de pragas,
assentamento de agricultores, agroindustrialização, entre outros. São, em muitos
municípios do Paraná, as mais importantes empresas, maiores empregadoras e
geradoras de receitas. Cerca de um terço dos produtores rurais do Estado do Paraná
são cooperados. A expressiva participação dos pequenos e médios produtores - com
área de até 50 hectares - nas cooperativas agropecuárias, representando 70% de seu
total de cooperados, evidencia a importância das cooperativas para essa faixa de
produtores. A integração das cooperativas e a agregação dos interesses dos
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produtores rurais permitiram a montagem de estruturas de armazenagem,
representando mais de 55% de toda a capacidade de estocagem instalada no Paraná.
São fundamentais na implantação de novos projetos que levam à agregação de
valores sobre os produtos primários, aumentando seu valor no mercado e melhorando
a renda dos mais de 135.726 cooperados. Assim o produtor pode reinvestir em sua
atividade produtiva, garantindo a oferta de matérias-primas em níveis permanentes e,
ao mesmo tempo desenvolvendo sua comunidade. As cooperativas agropecuárias do
Paraná exportam atualmente produtos elaborados para cerca de 90 países, gerando
receita mais de dois bilhões de dólares por ano no mercado internacional.
A vocação social das cooperativas paranaenses pode ser exemplificada em
estudos independentes e recentes, como exemplo a pesquisa de Wagner (2021) que
buscou responder como se deu a integração dos imigrantes haitianos no mercado de
trabalho na região Oeste do Paraná, especificamente na Frimesa Cooperativa Central,
além de identificar os principais elementos que contribuíram para a incorporação
destes imigrantes no mercado de trabalho, sob a ótica do ODS 8 Trabalho Decente e
Crescimento Econômico.
Identificou que na cooperativa analisada na pesquisa, havia integração social e
profissional, e havia ainda preocupação em fornecer os cursos de segurança de
trabalho, medicina do trabalho entre outros, aos imigrantes assim como o faz com
cada colaborador que ingressa, independe da nacionalidade. No momento da
pesquisa havia entre setenta e oitenta haitianos, os quais chegaram à cooperativa de
forma igualitária, em sua maioria mulheres, relativamente jovens, sem estudo
superior, e profissões em seu país de origem que não demandavam tanto
conhecimento técnico. A vinda ao Brasil se resumiu em busca de melhor qualidade de
vida, oportunidade de trabalho e destaca-se a fuga da violência e problemas sociais
vivenciados no Haiti. Todos os haitianos que participaram da referida pesquisa
afirmaram permanecer no Paraná e pretendem retornar ao Haiti somente para passeio
e visitas aos familiares.
As ações sociais das cooperativas, como qualquer ação empresarial,
necessitam de financiamento. O acesso ao crédito com taxas justas é um dos
habilitadores das ações sustentáveis.
Exemplo a Cooperativa de Reforma Agrária e Erva-mate (Copermate), de
Santa Maria do Oeste, que atua no ramo de produção de Erva Mate desde 2008 e têm
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194 cooperados, que são integrantes dos assentamentos Araguai, Novo Paraíso, 9
de Julho, Nova Esperança, Estrela do Oeste e Recanto Feliz, dos municípios de Santa
Maria do Oeste, Pitanga e Boa Ventura de São Roque, sendo que aproximadamente
45% da produção é considerada orgânica. Além dos assentados, a cooperativa
trabalha com pequenos produtores da agricultura familiar e indígenas do município do
Turvo e em parceria com a Guaiak. Com o objetivo de diversificar a sua produção e
incrementar renda aos seus cooperados contratou em 2020 um convênio de R$ 406
mil com o Estado do Paraná que garantiu a aquisição de uma máquina de envase de
chás em sachê. Como estes existem outros projetos economicamente viáveis que
poderiam ser financiados de forma direta pela cooperativa e seus associados, como
a autossuficiência energética baseada em placas solares, não dependendo de ações
do Estado.
Compreendendo esta necessidade o Banco Central do Brasil desenvolveu uma
agenda de ações focada na promoção de ações sustentáveis.
2.1.8 COOPERATIVAS E AGROECOLOGIA
Algumas cooperativas do Paraná se destacam pelo desenvolvimento e
evolução do conceito de Agroecologia e Agrofloresta, entre elas a do Contestado,
modelos de exploração social econômico que integram o homem ao meio ambiente.
Chiaravalloti (2020) define que agroecologia se trata de uma prática agrícola
que apresenta aspectos ecológicos. A ideia é que os produtores rurais plantem
diversas culturas comerciais em consórcio com árvores nativas. A agricultura
tradicional seria basicamente uma simplificação da natureza, que reduz drasticamente
a quantidade de serviços ecológicos, como polinização, água potável ou mesmo
equilíbrio climático. A agroecologia também transborda suas consequências para
outras esferas do relacionamento humano para além da interação com a natureza.
Ela propõe mudanças nas relações do ser humano com os seus pares e consigo
mesmo. A invenção da agricultura que permitiu um grande desenvolvimento da
espécie humana, ao mesmo tempo, levou a inúmeros desafios tanto ecológicos como
sociais. A agroecologia, portanto, é uma maneira de promover a complexidade da
natureza e uma melhor convivência social.
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2.2

ACESSO AO CRÉDITO E REQUISITOS ESG
Compreendendo que o acesso ao crédito pode ser transformador em alguns

setores da sociedade que possuem maiores dificuldades de financiamento e tendo o
objetivo de ampliar as ações sustentáveis no país, o Banco Central do Brasil (BACEN)
coloca em prática algumas regulamentações e ferramentas com o objetivo de conectar
as fontes financeiras públicas e privadas aos empreendimentos com impacto social.
2.2.1 CRÉDITO E SUSTENTABILIDADE: AGENDA BC#
Em alinhamento aos movimentos internacionais e aos demais reguladores
bancários de outros países desenvolvidos o BACEN, em setembro de 2020, decidiu
incluir o pilar “Sustentabilidade” aos seus compromissos estratégicos, denominados
“Agenda BC#” e lançar o projeto do “Bureau Verde”. Este passo demonstra a
importância das agendas sustentáveis para a melhor condução do Sistema Financeiro
Nacional (SFN), visando manter a sua estabilidade mediante aos dilemas sociais e
ambientais, bem como os efeitos das mudanças climáticas (BC#, 2020).
Essa ação não é algo inédito. Ao longo dos últimos anos o BACEN atuou
proativamente na proposição de medidas relacionadas aos temas social e ambiental,
condensados na expressão Environmental, Social and Governance (ESG). A
Resolução nº 4.327, de 25 de abril de 2014, é um exemplo dessa atuação. Esta
resolução instala a Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) nas
instituições

financeiras,

um

passo

importantíssimo

na

gestão

dos

riscos

socioambientais, pois o BACEN (2014) estabelece que o gerenciamento do risco
socioambiental das instituições deve considerar a implementação de sistemas, rotinas
e procedimentos que possibilitem identificar, classificar, avaliar, monitorar, mitigar e
controlar o risco socioambiental presente nas atividades e nas operações da
instituição, com chance de penalização imposta pelo regulador. Ações como essa
materializam o compromisso do regulador nacional com os princípios de
sustentabilidade.
Porém desde a vigência do PRSA os debates relacionados ao ESG vêm
ganhando força nos fóruns internacionais, em especial ao desdobramento dos
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compromissos assumidos no Acordo de Paris de 2015, e nos possíveis impactos das
mudanças climáticas para o setor financeiro. O assunto se torna mais importante
ainda quando se leva em consideração o impacto das condições ambientais mais
extremas e nos riscos envolvidos no processo de transição para uma economia de
baixo carbono, em que se trabalha com cenários de redução do efeito estufa.
O tripé do ESG, social, ambiental e climático, que se torna importante e cada
vez mais relevante na sociedade ganha contornos especiais com a pandemia da
Covid-19, pois o mundo aguarda com esperança um avanço econômico forte e
inclusivo após o arrefecimento da pandemia, puxado por novas tecnologias, e
investimentos em novas cadeias globais de valor (BACEN85, 2021), para tanto se faz
necessário que o regulador apresente uma nova estrutura de regras e valores à
sociedade.
O Banco Central, incorpora o clamor da sociedade nas suas regulamentações,
exigindo que as instituições habilitadas a oferecer crédito incorporem nos seus
controles internos os riscos ESG, como:
•

Risco Social, por eventos associados a práticas de violação de direitos e
garantias fundamentais ou a atos lesivos a interesses coletivos;

•

Risco Ambiental, por eventos associados a atos ou atividades de degradação
do meio ambiente, incluindo o uso excessivo de recursos naturais, ou a
desastres ambientais resultantes de intervenção humana;

•

Risco Climático, (i) risco climático de transição: por eventos associados ao
processo de transição para uma economia de baixo carbono, em que a emissão
de gases do efeito estufa é reduzida ou compensada; e (ii) - risco climático
físico: por eventos associados a condições ambientais extremas, que possam
ser relacionadas a mudanças em padrões climáticos.
A inclusão destes riscos na governança do BACEN alinha o regulador

definitivamente aos preceitos ESG, aos ODSs da ONU e aos demais compromissos
socioambientais que o país tem se alinhado. A regulamentação do Banco Central, em
respeito às leis nacionais e ao espírito de transparência desta instituição, encontra-se
neste momento em fase de Consulta Pública, com expectativa de ser divulgada
oficialmente ainda no 2° semestre de 2021.
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2.2.2 PRINCÍPIOS ESG QUE NORTEIAM A AGENDA BC#
Quando se pensa sobre Sustentabilidade o que vem à cabeça é o conceito
clássico cunhado na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em
1972, que define o desenvolvimento sustentável como “a capacidade de atender às
demandas da geração atual sem comprometer a capacidade das futuras gerações de
satisfazerem suas necessidades” mapeadas pelos estudos de Hall (2010) e Klewitz e
Hansen (2014).
Apesar de este conceito ter sido discutido com intensidade nos últimos anos
ainda não possuímos um consenso sobre o tema, sendo que as teorias mais
modernas abraçam este assunto por uma abordagem que posiciona sustentabilidade
em três grandes pilares, econômico, ambiental e social.
A sustentabilidade ambiental supõe produzir e consumir de forma a garantir que
os ecossistemas possam manter sua autorreparação ou capacidade de resiliência. A
econômica supõe o aumento da eficiência da produção e do consumo com economia
crescente de recursos naturais e com contínua inovação tecnológica. A dimensão
social supõe que todos os cidadãos tenham o mínimo necessário para uma vida digna,
a erradicação da pobreza e a definição do padrão de desigualdade aceitável,
conceitos explorados por Nascimento (2012), Constanza e Patten (1995), Sneddon
(2000) e Lukman e Glavic (2007).
Este tripé conceitual indica uma preocupação de direcionar o dilema da
Sustentabilidade na sociedade invocando modelos que possibilitem o avanço
econômico em cenários de crescimento populacional, diversidade social e mantendo
a integridade ambiental.
As grandes empresas já vêm apresentando respostas a estas pressões sociais,
internalizando os dilemas e princípios de sustentabilidade dentro de suas estratégias,
estruturas e sistemas de gestão. Na maioria dos casos este processo é tornado
transparente pelas ações de Governança Corporativa. Um bom exemplo é a adoção
de compromissos públicos registrados nos documentos de “Responsabilidade Social
Corporativa”.
Este movimento de pressão da sociedade, iniciado nas grandes empresas,
avança também para a agropecuária, setor que acumula diversos problemas sociais
e ambientais históricos, como disputas de posse, invasões em reservas ambientais,
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exploração de mão de obra em condições análogas ao trabalho escravo, mau uso e
contaminação de águas e do solo, utilização incorreta de defensivos agrícolas e todas
as doenças relacionadas com esta prática, destruição bioma original e assim por
adiante.
Sustentabilidade no agronegócio pode ser entendida com o conjunto de ações
que atendem aos anseios da sociedade que deseja o avanço da produção de
alimentos e fibras juntamente com um avanço social e redução dos impactos
negativos no ambiente (YUNLONG; SMIT, 1994). Reforçando esta mensagem num
cenário de aumento da população mundial e de consumo de alimentos Nassar et al.
(2010) reforça que a sustentabilidade é um dos elos para a manutenção da trajetória
de crescimento do setor agropecuário brasileiro.
Claros deste clamor da sociedade, governos, empresas ONGs e até mesmo
organizações de representação dos setores produtivos têm promovido iniciativas de
aumentar a sustentabilidade das cadeias produtivas. Sambuichi (2012) lista as
principais ações governamentais de sustentabilidade, que incluem o Plano de
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (plano ABC), o Programa de
Desenvolvimento de Agricultura Orgânica (Pró-Orgânico), o Pronaf, o Programa
Federal de Apoio à Regularização Ambiental de Imóveis Rurais e mais recentemente,
a obrigatoriedade do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Pode-se incluir na lista iniciativas originadas nas instituições financeiras, as
quais têm se preocupado em incluir sustentabilidade nas políticas de concessão de
créditos. Especialmente no setor bancário, desde 2005, os bancos brasileiros
passaram a adotar os Protocolos Verdes Voluntários que fornecem orientação sobre
o meio ambiente e a sociedade (IFC, 2016) e, a seguir, as orientações do Banco
Central (BACEN) sobre sustentabilidade. A lista de ações sustentáveis continua nas
Normas Voluntárias de Certificação, Moratória da Soja, Moratória do Boi e no estímulo
à adoção de práticas como o Manejo Integrado de Pragas (MIP).
A adoção de práticas sustentáveis pode ser imposta por leis e regulamentos
(MATTEN; MOON, 2008), estimulada por iniciativas voluntárias, incentivos
econômicos, como impostos e licenças negociáveis (BLANCO; REY-MAQUIEIRA;
LOZANO, 2009) ou por regulamentação como o crédito e instrumentos privados
(mercado

de

carbono,

por

exemplo).

Os

regulamentos

obrigatórios

são

frequentemente criticados por serem caros e pouco eficientes (DAWSON;
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SEGERSON, 2008), enquanto as inciativas voluntárias se mostram mais atraentes
(DRAGUSANU; GIOVANNUCCI; NUNN, 2014), assim como os instrumentos de
incentivo de mercado.
As

diferenças

entre

práticas

regulatórias

e

voluntárias

podem

ser

exemplificadas pela observação de Sparovek (2010), sobre a incapacidade das
regulamentações do governo brasileiro em amenizar os problemas ambientais,
contraposta às evidências obtidas por Brannstrom (2012), que avaliaram e
comprovaram a eficiência de três iniciativas de governança que empregam incentivos
para induzir a redução do impacto ambiental da produção agrícola no Brasil: a
moratória da soja, Lucas Legal e Oeste Sustentável e a proibição da queima da canade-açúcar.
Em linha com esse pensamento Khanna (2001) defende que o sucesso para
encontrar soluções para os problemas ambientais e sociais, evitando as
consequências legais e políticas negativas associadas à falha regulatória, passa por
testar em termos econômicos a validade das ações voluntárias adotadas (BLANCO;
REY-MAQUIEIRA; LOZANO, 2009), uma vez que estas iniciativas tendem a ser mais
eficientes quando geram ganhos econômicos líquidos de curto prazo.
2.2.3 BUREAU VERDE
Como parte da Agenda BC# o Banco Central do Brasil vem modernizando as
suas regulamentações que impactam no agronegócio, em especial no fomento das
atividades sustentáveis. O objetivo do regulador é direcionar os recursos públicos e
privados para os agricultores mais qualificados sob o aspecto ESG, e neste sentido
impulsionar a produção sustentável no país, ao mesmo tempo em que desestimula
produtores com velhas práticas não mais aceitáveis.
Para efeito desta pesquisa pode-se dividir as regulamentações de fomento
agroindustrial em dois grandes temas dispostos abaixo no Quadro 3:

Quadro 3 - Temas e Regulamentações envolvidas no Bureau Verde
Questão

Regulamentação Envolvida

Quais produtores agrícolas estão aptos a receber

A primeira questão envolve um conjunto de leis e

financiamento público?

regulamentações que determinam qual produtor

30

agrícola estaria apto a receber financiamento
público, resumidos na Resolução 3876 de 2010
(art. 6º da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de
1965, na Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de
1973, na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, no
art. 78-A da Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012, na Resolução nº 3.876, de 22 de junho de
2010, e no MCR 2-1-12-“c”-I e II),
Quais critérios ESG serão avaliados pelas

A segunda questão envolve a resolução do BC

instituições financeiras?

que regulamenta como as instituições financeiras
devem tratar deste assunto (RESOLUÇÃO Nº
4.327,

2014),

criando

a

Política

de

Responsabilidade Socioambiental (PRSA) para a
gestão de riscos socioambiental.

Fonte: Autor (2022)
Agricultores não enquadrados na primeira questão não estão elencados para
crédito rural, e instituições financeiras que não observem as regras estabelecidas no
PRSA estão sujeitas a penalizações pelo regulador. Assim o BC cria um modelo de
duplo controle, dado que as operações de crédito rurais são distribuídas e
operacionalizadas pelas instituições financeiras.
Visando avançar o BC incorpora conceitos ESG nas suas regulamentações e
expande os critérios de Sustentabilidade aplicáveis nas concessões de crédito rural,
abrindo uma consulta pública para a divulgação das propostas de normas relativas
aos critérios de sustentabilidade aplicáveis na concessão de crédito rural e à
caracterização de empreendimentos com restrições de acesso ao crédito rural em
razão de dispositivos legais ou infralegais atinentes a questões socioambientais
(BACEN EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 82, 2021).
Segunda esta nova proposta as operações de crédito rural serão classificadas
em 3 grupos, listados no Quadro 4 abaixo:
Quadro 4 - Tipos de Empreendimentos para o Bureau Verde
Tipos de Empreendimentos
1.Empreendimentos não elegíveis

Descrição
Empreendimentos que não poderão ser financiados
com crédito rural, em razão da existência de comandos
legais ou infralegais que impedem a concessão do
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financiamento ou a exploração da atividade econômica
na área apresentada na proposta de crédito;
2.Empreendimentos

Não

Sustentáveis,

porém financiáveis

Empreendimentos que poderão ser financiados com
crédito rural, mas não poderão receber a classificação
de operação sustentável, com o alerta às instituições
financeiras de que a operação representa risco
socioambiental,

em

razão

de

a

área

do

empreendimento encontrar-se inserida em alguma
parcela de área com restrição estabelecida pela
legislação ambiental, ou por possuírem características
que elevam o risco socioambiental;
3.Empreendimentos

Sustentáveis

e

Financiáveis

Empreendimentos financiados com crédito rural que
poderão

receber

a

classificação

de

operação

sustentável, em razão do atendimento a parâmetros de
sustentabilidade socioambientais.

Fonte: Autor (2022)
Todos os critérios de sustentabilidade, bem como a classificação final do
empreendimento estarão disponíveis ao agricultor (incluindo valores e condições do
financiamento), que poderá fazer uso desta informação para negociar operações
melhores na rede privada de crédito.
A partir deste momento o BC cria algo inteiramente novo no mercado brasileiro.
Além do selo oficial de Sustentabilidade, que por si só já tem o poder de equilibrar a
assimetria entre os produtores agrícolas e as instituições financeiras, cria um mundo
de serviços financeiros ESG, abrindo espaço para empresas especializadas em rating
de sustentabilidade, de monitoramento e auditoria de ações sustentáveis,
aumentando a concorrência privada e abrindo a possibilidade de novos entrantes
interessados no financiamento de atividades ESG, ao menos esta é a expectativa
expressa nas mensagens oficiais do BC.
2.2.4 CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO NO BUREAU VERDE
Para ter o “selo oficial” ESG os agricultores precisam se enquadrar nas
seguintes regras:
Quadro 5 – Regras de Enquadramento no Bureau Verde
Regra de Enquadramento

Detalhamento
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1.Propriedade Rural legalizada

Propriedades rurais não devem estar total ou parcialmente
inseridas em áreas embargadas, conforme registros
atualizados e disponibilizados pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio).

2.Propriedade Rural fora de área de

Propriedades rurais não devem estar total ou parcialmente

preservação

inseridas em áreas de Preservação Permanente, de
Reserva Legal ou de Reserva Particular do Patrimônio
Natural, de que trata a Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012.

3.Produtor Rural sem autuação por

Beneficiários tenham sido autuados por trabalho informal ou

trabalho infantil

infantil nos últimos 3 (três) anos, conforme relação
disponibilizada pela Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia.

Fonte: Autor (2022)
Além

dos

requisitos

acima

estabelecidos

pelo

BACEN

(2021)

os

empreendimentos agrícolas precisam estar enquadrados em alguns critérios técnicos
específicos para serem considerados como sustentáveis pelo Banco Central do Brasil.
Abaixo segue os critérios aplicáveis à cooperativa COPERMATE, a lista completa se
encontra disponível em anexo a este documento.
O Quadro 6 abaixo apresenta quais são os programas públicos de
financiamento agrícola elegível ao Bureau Verde. São linhas de crédito do governo
brasileiro que possuem o objetivo de fomentar o desenvolvimento do agronegócio.
Cada linha de fomento possui subprogramas que precisam ser declarados no
momento da contratação da operação de crédito. O subprograma pode ser entendido
como o objetivo final do financiamento.
Quadro 6 - Programas elegíveis ao Bureau Verde
Programa

Subprograma Elegível

Programa para Redução da Emissão de Gases

Recuperação de pastagens; Sistemas orgânicos;

de Efeito Estufa na Agricultura (Programa ABC)

Plantio

direto;

Integração

lavoura-pecuária-

floresta e sistemas agroflorestais; Florestas;
Adequação

e/ou

regularização

ambiental;
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Tratamento de dejetos; Dendê; Fixação biológica
de nitrogênio.
Programa

Nacional

de

Fortalecimento

da

Floresta; Agroecologia; Eco (energia renovável e

Agricultura Familiar (Pronaf)

sustentabilidade ambiental)

Programa de Modernização da Agricultura e

Recuperação de solos

Conservação

dos

Recursos

Naturais

(Moderagro)

Fonte: BACEN (2021).
Os programas visam financiar inúmeros empreendimentos agrícolas. Nem
todas as modalidades são consideradas sustentáveis. O Quadro 7 abaixo traz quais
modalidades e produtos que podem ser considerados oportunidade para a
COPERMATE.
Quadro 7 - Modalidades que podem ser oportunidades para a cooperativa
Modalidade
Formação de culturas perenes

Produto
Exemplos: Cana-de-açúcar; Citronela
(Cymbopogon nardus); Erva-mate; Noz;

Florestamento e reflorestamento

Vegetação nativa

Fonte: Autor (2022)
E além de culturas específicas também há a possibilidade de a COPERMATE
buscar financiamento para produtos com finalidade ESG, que são cobertos pelo
Bureau Verde. Abaixo o Quadro 8 apresenta oportunidades de financiamento que a
cooperativa pode buscar junto a agentes financeiros.

34

Quadro 8 - Oportunidade de Financiamento
Produto financiado
Adubação orgânica/mineral, calagem, substratos inertes (pedra, areia, vermiculita, silte, argila etc.)
Biodigestor, esterqueira, tanques de oxidação biológica e tratamento de água e esgoto
Cana-de-açúcar
Construção/recuperação barragem/tanque, sistemas captação de água
Equipamentos para geração de energia renovável
Estufas/viveiros (iluminação artificial, mudas, sementes, sacos, talagarças, bandejas, vasos)
Implantação de tecnologias de energia renovável, ambiental e pequenas aplicações hidroenergéticas

Fonte: Autor (2022)
Os critérios acima descritos impactam diretamente na classificação do
empreendimento como sustentável ou não, sendo definidor da elegibilidade aos
financiamentos públicos, e ao selo de empreendimento sustentável do Bureau Verde,
com a possibilidade da aquisição de linhas de crédito 20% maiores.
Para os financiamentos não públicos (as linhas de crédito “livres”, ou seja, não
subsidiadas pelo governo) as instituições financeiras irão mapear o comportamento
prévio dos cooperados em classes de risco ESG, ou seja, em indicadores de risco
ambiental, social e climáticos conectados aos principais eventos de risco listados no
Quadro 9, além destes critérios de enquadramento estatal (programa, modalidade,
produto).
Quadro 9 - Eventos de Risco ESG
Riscos
Social

Principais Eventos de Risco
(i)

Atos de assédio, discriminação ou preconceito,

(ii)

Trabalho infantil, trabalho em condições análogas à escravidão,
exploração sexual,

(iii)

Invasão ou exploração irregular, ilegal ou criminosa de terra
ocupada por povos e comunidades tradicionais, incluindo terra
indígena e território quilombola;

Ambiental

(i)

Ação criminosa contra a fauna ou a flora, incluindo desmatamento,
provocação de incêndio em mata ou floresta,

Riscos

(ii)

Poluição irregular do ar, dos recursos hídricos ou do solo,

(iii)

Destruição ambiental em larga escala
Principais Eventos de Risco
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Climático

(i)

Inovações tecnológicas associadas à transição para uma economia
de baixo carbono,

(ii)

Percepções negativas dos clientes, do mercado financeiro ou da
sociedade sobre a contribuição da instituição na transição para uma
economia de baixo carbono,

(iii)

Alterações ambientais de longo prazo, como, escassez de recursos
naturais, desertificação e mudanças nos padrões pluviais e de
temperaturas.

Fonte: Autor (2022)
O conjunto completo de critérios técnicos que as culturas agrícolas precisam
atender e o detalhamento dos riscos ESG monitorados pelas instituições financeiras
se encontra em anexo a esta dissertação.
Em resumo, após a implementação desta nova regulamentação o BC
estabelece níveis diferenciados de adesão aos princípios de sustentabilidade nas
atividades agrícolas, os agricultores irregulares, as operações em conformidade com
as regulamentações ambientais e uma classe de empreendimentos que receberão o
selo oficial ESG. A proposta inicial do BC é conceder 20% mais crédito subsidiado a
esta classe especial. A expectativa vai muito além do financiamento público adiciona,
espera-se que com este selo oficial os empreendimentos sustentáveis consigam
vantagens adicionais junto ao mercado privado de crédito.
A consulta 82/2021 deixa clara a sua subserviência a Resolução 4327 que
determina na prática quais os riscos socioambientais as instituições financeiras devem
observar, ou seja, a qualificação do agricultor como sustentável é apenas um pedaço
do processo para se ter acesso ao crédito, ainda se faz necessário à avaliação pela
instituição financeira.
Um ponto a ser explorado nesta pesquisa é qual seria o interesse da iniciativa
privada em oferecer vantagens extras para estes empreendimentos. É sabido que a
sociedade já embarcou em um movimento de valorização das ações ESG, e as
grandes corporações também já perceberam este movimento e incluíram estes
princípios nas suas estratégias. É, portanto esperado que as instituições financeiras
façam uso desta nova classificação dos empreendimentos rurais e tornem disponíveis
produtos e condições específicas para estes produtores.
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O Banco Central na sua Agenda BC#, em conjunto com o Bureau Verde, altera
outros normativos que visam acelerar este movimento de adesão dos agentes
financeiros aos empreendimentos ESG. Juntamente com a consulta 82/2021 o BC
torna pública a consulta 85/2021 que tem como objetivo divulgar o conjunto de
propostas normativas para o aprimoramento das regras de gerenciamento do risco
social, do risco ambiental e do risco climáticos aplicáveis às instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como
dos requisitos a serem observados por essas instituições no estabelecimento da
Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e na
implementação de ações com vistas à sua efetividade (BACEN CONSULTA PÚBLICA
85, 2021).
O objeto desta consulta pública 85/2021 é revisitar a Resolução 4327 (BACEN,
2014) que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no estabelecimento e
implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) pelas
instituições financeiras autorizadas a trabalhar pelo BC. Esta regulamentação
estabelece que o risco socioambiental deve ser entendido como um dos diversos
riscos a que as instituições financeiras estão expostas. Cabe a estas implementar
sistemas, rotinas e procedimentos que possibilitem identificar, classificar, avaliar,
monitorar, mitigar e controlar o risco socioambiental presente nas atividades e nas
operações.
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3

METODOLOGIA
Apresenta-se na sequência a metodologia empregada no desenvolvimento da

presente investigação. Essa metodologia é coerente com o problema de pesquisa
formulado, com os objetivos geral e específicos e com o quadro de referência
conceitual estabelecido na fundamentação teórico-empírica.
3.1

ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA
Este estudo baseia-se em três pressupostos básicos, que são: (1) as

cooperativas possuem estruturas e ferramentas para atender aos interesses dos seus
cooperados baseadas nas melhores práticas da Governança Corporativa; (2) o
BACEN, através do Bureau Verde e de outras iniciativas, cria um movimento de
financiamento público e privado aos empreendimentos sustentáveis, (3) e que existe
uma assimetria de informação entre os interessados em uma operação de crédito
(neste caso as cooperativas e os cooperados) e as instituições financeiras reguladas
pelo BACEN.
Com base no referencial teórico-empírico previamente especificado, procurase nesta pesquisa identificar quais são as ações e/ou ferramentas que as cooperativas
devem possuir para orientar seus cooperados com o objetivo de torná-los elegíveis ao
Bureau Verde, e por consequência conectá-los às fontes de financiamento mais
acessíveis que buscam investimento em frentes ESG dado a agenda de
sustentabilidade do BACEN. Este conjunto de informações, práticas e/ou ferramentas
será consolidado em uma pauta de treinamento e tonado disponível para as demais
cooperativas.
3.1.1 PERGUNTAS DE PESQUISA
1. Quais os princípios e os requisitos ESG que norteiam a proposta do Bureau Verde
do Banco Central?
2. Qual a situação atual das Cooperativas Copermate e Contestado em relação aos
princípios e requisitos ESG da proposta do Bureau Verde do Banco Central?
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3. Como as Cooperativas Copermate e Contestado podem preparar seus cooperados
para que possam usufruir do mercado de crédito e atender aos princípios e
requisitos ESG da proposta do Bureau Verde do Banco Central?
Na sequência são apresentadas as categorias de análise que surgem do
embasamento teórico e do contato com o campo de pesquisa.
3.2

CATEGORIAS ANALÍTICAS E ELEMENTOS DE ANÁLISE
Segundo Bardin (1977) a categorização é uma operação de classificação de

elementos de um conjunto, por diferenciação e por reagrupamento, com os critérios
previamente definidos. As categorias, são classes as quais reúnem um grupo de
elementos um título genérico. A seguir são apresentadas as categorias utilizadas
nesta pesquisa, as definições constitutivas (DC) e os elementos de análise (EA) que
conduzirão a exploração e análise de dados.
3.2.1 SUSTENTABILIDADE PARA AS COOPERATIVAS
“A - Sustentabilidade como sinônimo de Agroecologia, vida simples e baixo
endividamento.”
DC: A sustentabilidade ambiental supõe produzir e consumir de forma a garantir
que os ecossistemas possam manter sua autorreparação ou capacidade de
resiliência. A econômica supõe o aumento da eficiência da produção e do consumo
com economia crescente de recursos naturais e com contínua inovação tecnológica.
A dimensão social supõe que todos os cidadãos tenham o mínimo necessário para
uma vida digna, a erradicação da pobreza e a definição do padrão de desigualdade
aceitável (NASCIMENTO, 2012; CONSTANZA e PATTEN, 1995; SNEDDON, 2000;
GLAVIC e LUKMAN, 2007).
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3.2.2 ESG (BANCO CENTRAL)
B - Busca por melhores condições sociais, ambientais e financeiras (ESG na prática)

DC: A sustentabilidade ambiental supõe produzir e consumir de forma a garantir
que os ecossistemas possam manter sua autorreparação ou capacidade de
resiliência. A econômica supõe o aumento da eficiência da produção e do consumo
com economia crescente de recursos naturais e com contínua inovação tecnológica.
A dimensão social supõe que todos os cidadãos tenham o mínimo necessário para
uma vida digna, a erradicação da pobreza e a definição do padrão de desigualdade
aceitável (NASCIMENTO, 2012; CONSTANZA e PATTEN, 1995; SNEDDON, 2000;
GLAVIC e LUKMAN, 2007).
EA: A análise da situação da cooperativa Copermate em relação a essa
categoria tomará os critérios de risco definidos pela BACEN, segundo seus: (1) Risco
Social: Atos de assédio em geral (baseados em etnia, raça, cor, crença, etc.); Crimes
trabalhistas (trabalho infantil, análogo ao escravo, segurança, etc.); Práticas
irregulares (mineração e/ou invasão de território indígena, quilombola, etc.); (2) Risco
Ambiental: Atividade irregular (desmatamento, incêndio, tráfico e/ou maus tratos da
fauna e flora); Poluição irregular (solo, ar e recursos hídricos); Destruição ambiental
(mau uso do solo, produtos químicos, mineração, etc.); e, por fim, (3) Risco Climático:
Utilização de inovações tecnologias para redução da pegada de carbono; Migração
humana em massa decorrente de outros eventos climáticos (seca, chuva, pestes,
etc.).
3.2.3 REQUISITOS DO BUREAU VERDE
C - Compromisso Social da Cooperativa e relacionamento com requisitos ESG
BACEN
DC: Como parte da agenda de sustentabilidade BC#, o BACEN estabelece
novas regulamentações que impactam no agronegócio, em especial no fomento das

40

atividades sustentáveis através do Bureau Verde, que estabelece requisitos para
classificar os empreendimentos agropecuários como sustentáveis ou não, criando
assim um selo ESG oficial do BACEN (BACEN82, 2021).
EA: A análise da situação da Cooperativa Copermate em relação a essa
categoria tomará como base os seguintes elementos: (1) propriedades rurais não
devem estar inseridas em áreas de reserva ambiental ou embargadas pelo IBAMA
e/ou ICMBio; (2) beneficiário do financiamento não pode ter sido autuado por trabalho
infantil nos últimos 3 anos; (3) beneficiário deve respeitar as regras específicas dos
programas e subprogramas de financiamento (Programa ABC, Pronaf e Moderagro);
(4) modalidade de atuação dos cooperados em relação à exploração de culturas
perenes (dado a atividade extrativista de erva mate da cooperativa); e, por fim, (5)
existência de oportunidade e/ou necessidade de investimento em estruturas
consideradas ESG, como exemplo equipamentos de energia renovável.
3.2.4 ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO COM O MERCADO DE CRÉDITO
D - Assimetria de informação com o mercado de crédito
Esta categoria surgiu no campo de pesquisa, durantes as primeiras entrevistas
com a Cooperativa Copermate. Os cooperados expressaram claramente a dificuldade
de comunicação com os agentes financeiros, a sensação de que havia esteiras
produtivas com maior facilidade de financiamento e o não entendimento dos
procedimentos e mecanismos atuais do mercado de crédito, que poderiam ser em
muitas vezes mais benéficos para os pequenos produtores rurais.
3.3

DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA
Nesta seção, descreve-se o delineamento e as etapas da pesquisa, bem como

os procedimentos de coleta, tratamento e análise dos dados.
3.3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA
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A população inicial é composta pelos integrantes da Cooperativa Copermate,
localizada na cidade de Santa Maria do Oeste, PR. A amostra foi composta pelos
integrantes do grupo de dirigentes de nível estratégico e do grupo tático.
A cooperativa foi selecionada pelo histórico de ações sustentáveis e sociais e
pela experiência recente de crédito (aquisição de maquinário para envase de chás
através convênio com o Estado do Paraná).
Após contato com a Cooperativa Copermate os entrevistados sugeriram a
inclusão da Cooperativa Contestado, localizada na cidade da Lapa, PR, pois ela é
considerada como referência em ações relacionadas a sustentabilidade.
3.3.2 DELINEAMENTO E ETAPAS DA PESQUISA
A pesquisa que ora se apresenta é um estudo com abordagem qualitativa e
aplicada, pois tem como objetivo principal a criação de um produto técnico com
potencial de intervenção na realidade, com o autor assumindo a posição de agente de
mudança, e valendo-se do conhecimento e experiência acumulados de um conjunto
de pessoas ligadas ao tema.
3.3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
A seguir apresentam-se as etapas e o processo de coleta de dados proposto
pelo pesquisador. Este empreendimento visa coletar dados secundários e primários
para compor o corpo de pesquisa.
Os dados primários foram coletados através de contato com as cooperativas
COPERMATE e CONTESTADO, via telefone, mensagens de WhatsApp, observação
direta e entrevistas semiestruturadas.
As entrevistas semiestruturadas seguiram um roteiro pré-determinado que
durou cerca de 50 minutos para cada entrevista, previamente registrado e aprovado
na proposta de qualificação deste projeto de pesquisa. Dado as limitações de
distanciamento social impostas pela pandemia COVID 19 as entrevistas foram
conduzidas via ligação telefônica, sendo que seu conteúdo foi gravado e
posteriormente transcrito.
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As informações coletadas via contato telefônico, entrevistas abertas e
observação direta durante a visitação pessoal foram registradas em diário de
pesquisa.
•

Cooperativa Copermate: 5 entrevistas semiestruturadas, 2 entrevistas não
estruturadas e informações coletadas via contatos telefônicos e mensagens de
WhatsApp.
o Visitação física a sede da cooperativa em 19/Nov./21

•

Cooperativa Contestado: 2 entrevistas não estruturadas e informações
coletadas via contato telefônico e WhatsApp.
o Visitação física a sede da cooperativa em 11/Fev./22
Cabe comentar que a pesquisa teve como objeto principal capturar a percepção

do público gestor da cooperativa Copermate, que é formada de 5 integrantes. A coleta
de dados ouviu 4 destes integrantes, mais 2 pessoas que possuem papel consultor
na cooperativa.
Foram incluídas entrevistas e visitação física a cooperativa Contestado, pois
esta acabou sendo citada consistentemente pelo público da Copermate como
empreendimento referência em Sustentabilidade entre os pequenos produtores rurais.
As entrevistas serviram para confirmar dados coletados na Copermate através da
triangulação de relatos, e para incrementar a massa de dados coletada na pesquisa,
pois acabou adicionando informações.
3.3.3.1 ETAPA 1: DADOS SECUNDÁRIOS
A pesquisa inicia-se com o levantamento de dados secundários com o objetivo
de compreender o cenário atual de demanda e oferta de crédito para projetos
sustentáveis, através da análise de informação pública disponível de instituições
financeiras e do próprio regulador (BACEN). Avança-se também nas federações e nas
organizações não governamentais, como associações de cooperativas, sindicatos,
ONGs, com o objetivo de consolidar a ideia macro sobre a realidade atual de acesso
ao crédito, par e passo com os pilares teóricos que suportem as avaliações.
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Em paralelo também se inicia uma maior aproximação e exploração do campo
de estudo, que inclui contato direto com cooperativas (agrícolas e de crédito),
instituições financeiras e demais agentes (exemplo empresas de rating ESG) com o
objetivo de entender as principais práticas de mercado.
A análise de dados secundários possibilita o refinamento da estratégia de
coleta de dados primários.
3.3.3.2 ETAPA 2: DADOS PRIMÁRIOS
A segunda etapa concentra-se na coleta de dados primários através de
entrevistas com roteiro semiestruturado junto ao corpo executivo, gerencial e tático da
Cooperativa Copermate, com complementação e triangulação na Cooperativa
Contestado. É importante atentar para reunir um conjunto de entrevistados que
assegurem uma diversidade de olhares sobre o tema.
3.3.4 PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
A Etapa 3 dedicou-se ao tratamento e análise dos dados coletados. Para a
análise de dados utilizou-se o método da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), com
o suporte do software Atlas TI 7 , uma ferramenta que auxilia o pesquisador no
processo de organização da análise dos dados, otimizando a sua a capacidade de
fazer categorizações, inferências e estabelecer relações suportadas pela sua base
teórica de referência.
3.3.5 CONSTRUÇÃO PROGRESSIVA DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE
Com a intenção de evidenciar de forma sistemática a construção progressiva
das categorias de análise que emergiram através da coleta de dados, elaborou-se o
Quadro 10 abaixo que sintetiza essa construção:

Quadro 10 - Construção progressiva das categorias de análise

44

Categorias de

Elementos

Temas de Elementos

Análise

de Análise

de Análise

I - Conceito de
Sustentabilidade

vida simples e

Agroecologia)
Agroecologia)

Sustentabilidade
de Agroecologia,

2 - Agroecologia e Sustentabilidade (Agro –
3 - Baixo retorno financeiro da Agroecologia (Agro –

Acomo sinônimo

1 - Sustentabilidade - Entendimento

4 - Baixo incentivo financeiro na Agroecologia (Agro –
II - Vulnerabilidade

Agroecologia)

ESG

5 - Vulnerabilidade ESG dos pequenos produtores rurais
(Agro – Vulnerabilidade)

baixo

6 - Escala produtiva versus rentabilidade da

endividamento.

agroecologia (Agro – Rentabilidade)
III - Necessidade de

7 - Necessidade de crédito para Agroecologia (Agro –

Crédito por parte dos

Agrobusiness)

Cooperados

8 - Crédito - Necessidade
9 - Copermate - Limitações
10 - Copermate – Missão & Valores

B - Busca por

IV - Ações da

melhores

Cooperativa

condições

12 - Oportunidades – Orientação
13 - Cooperados – Iniciativa Própria
14 - Copermate – Parcerias com Empresas

sociais,

15 - Copermate – Parcerias com o governo

ambientais e

16 - Cálculo da rentabilidade da agroecologia (Agro –

financeiras (ESG
na prática)

11 - Copermate - Oportunidades

V - Acompanhamento
da Cooperativa

Rentabilidade)
17 - Governança - Transparência
18 - Certificações & Acompanhamentos Externos
(Certificação)

C - Compromisso

19 - Copermate- ESG

Social da

20 - ESG – Ambiental

Cooperativa e

VI - Requisitos ESG

21 - ESG - Econômico

relacionamento

BACEN

22 - ESG - Social

com requisitos

23 - Crédito – Informações para ESG

ESG BACEN

24 - Bureau Verde

D - Assimetria de

25 - Facilidade de acesso ao crédito para

informação com o

VII - Crédito para

empreendimento agropecuário convencional (Agro –

mercado de

Agronegócio

Agrobusiness)

crédito

26 - Crédito - Dificuldades
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Categorias de

Elementos

Temas de Elementos

Análise

de Análise

de Análise

VII - Crédito para
D - Assimetria de

Agronegócio

informação com o
mercado de
crédito

27 - Crédito - Experiência
28 - Crédito – Fontes Privadas
29 - Crédito – Fontes Privadas
30 - Potencial de acesso ao mundo digital

VIII - Conexão digital

31 - Dificuldade de acesso ao mundo digital

com os Cooperados

32 - Dificuldade de acesso ao mundo digital
33 - Dificuldade de acesso ao mundo digital

Fonte: Autor 2022
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4

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
A análise inicia-se com a apresentação de dados secundários extraídos do

Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, com o objetivo
de compreender o cenário atual de endividamento versus oferta de financiamento e
verificar se as ações promovidas recentemente pelo BACEN estão concentrando ou
expandindo a oferta de crédito.
4.1

ANÁLISE DE DADOS BACEN SCR

4.1.1 DADOS BACEN SCR
O Banco Central do Brasil possui o registro de todas as operações de crédito
realizadas pelas instituições governadas por este regulador. Esta base de dados é
denominada SCR e definida como o conjunto de registros de crédito de cliente cujo
risco direto na instituição financeira (somatório de operações de crédito, repasses
interfinanceiros, coobrigações e limites, créditos a liberar) seja igual ou superior a R$
200,00 (duzentos reais). O SCR é um mecanismo utilizado pela supervisão bancária
para acompanhar as instituições financeiras na prevenção de crises, e permite à
supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de
avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BC consegue verificar
operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário
(SCR, 2022) .
Os dados SCR são resumos mensais da soma de todas as operações de
crédito vigentes no país, conhecido também como estoque de crédito, e estão
disponíveis para download em site próprio do BACEN. As análises aqui apresentadas
foram baseadas em arquivos mensais, que após serem baixados do servidor do
BACEN para o computador pessoal, foram resumidos utilizando a ferramenta
Microsoft Excel 2010. Todos os detalhes do acesso aos dados e do processo de
sumarização estão disponíveis no apêndice deste documento.
Através da análise do estoque de crédito é possível entender como evolui as
ações do BACEN referentes à expansão de fontes de crédito e de sua expansão. A
análise mais comum é o comparativo direto entre a evolução do estoque de crédito o
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produto interno bruto (PIB), indicador que possibilita entender o nível de exposição ao
crédito de uma nação e o potencial de crescimento econômico.
4.1.2 ESTOQUE DE CRÉDITO VERSUS PRODUTO INTERNO BRUTO
Há diversas métricas para avaliar a relação entre o crédito e o Produto Interno
Bruto (PIB), cada uma considerando diferentes instrumentos de crédito, como os
empréstimos, financiamentos e títulos de dívidas. Para a comparação internacional, o
indicador do Banco Mundial é o mais difundido. Nessa métrica, o crédito doméstico
ao setor privado brasileiro chegou a 70% do PIB em 2020. Na média mundial, esse
número é bem maior, alcançando 216% nos Estados Unidos e mais de 124% no Chile.
(ANBC, 2021). Para efeito de análise nesta pesquisa apresenta-se abaixo o Gráfico 1
comparando o estoque de crédito (soma de todas as operações de crédito vigentes
no país, fonte SCR BACEN) contra o PIB anualizado (soma dos 4 últimos trimestres,
fonte IBGE). Nota-se que a relação entre estoque de crédito e PIB vem se mantendo
relativamente estável, flutuando entre 40% e 60% nos últimos anos, atingindo 52% no
último trimestre de 2021, o que evidencia oportunidade de expansão econômica
impulsionada pelo financiamento público ou privado.

Gráfico 1 - Evolução do Estoque de Crédito versus PIB

Fonte: Preparado pelo autor (Dados SCR BACEN e IBGE)
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4.1.3 EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DE CRÉDITO
Uma vez entendendo que comparado a outros países ainda há muita
oportunidade de expansão da carteira de crédito, na sequência esta análise apresenta
ao leitor onde e como se deu o crescimento do estoque de crédito nos últimos anos
com o objetivo de entender se houve concentração ou expansão de acesso e quais
canais e produtos as cooperativas podem explorar com maior chance de sucesso.
A distribuição de crédito se dá através de instituições financeiras. O BACEN
através de sua agenda BC# vem introduzindo diversos canais de distribuição visando
à expansão do acesso aos financiamentos. Entre os canais oficiais os mais
tradicionais são os próprios bancos públicos e privados, porém nota-se o crescimento
das Cooperativas de Crédito e entidades consideradas “Não Bancárias”.
Cooperativas de Crédito são instituições financeiras formadas pela associação
de pessoas para prestar serviços exclusivamente aos seus associados. Os
cooperados são ao mesmo tempo donos e usuários da cooperativa, participando de
sua gestão e usufruindo de seus produtos e serviços. Nas cooperativas de crédito, os
associados encontram os principais serviços disponíveis nos bancos, como conta
corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Os
associados têm poder igual de voto independentemente da sua cota de participação
no capital social da cooperativa. O cooperativismo não visa lucros, os direitos e
deveres de todos são iguais e a adesão é livre e voluntária. O BACEN autorizou a
constituição de bancos cooperativos mediante controle acionário de cooperativas
centrais. Eles atuam com o objetivo de possibilitar o acesso aos produtos e serviços
bancários não disponíveis às cooperativas de crédito, tais como acesso à câmara de
compensação de cheques, aos créditos oficiais, à reserva bancária e ao mercado
interfinanceiro.

Os

bancos

cooperativos

subordinam-se

à

legislação

e

à

regulamentação aplicáveis aos bancos comerciais e aos bancos múltiplos em geral
(COOP, 2022).
O SCR também apresenta canais de distribuição nomeados como “Não
Bancário”. A sua definição é muito ampla, sendo uma espécie de “Outros” do BACEN.
Porém existe uma alta correlação de canais “não bancários” e “canais digitais”,
popularmente conhecidos como “fintechs”. Não é possível estabelecer este vínculo
direto, pois existem várias “fintechs” que são apenas “Bancos Normais sem agência
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física”, e existem instituições com presença física consideradas “Não Bancária”, pois
possuem uma estrutura de captação de recursos diferente das dos Bancos
tradicionais.
Na sequência desta pesquisa será apresentado um comparativo entre os
estoques de crédito dos últimos 8 anos , comparando dados de 3° Trimestre de 2013
contra o 3° Trimestre de 2021. Este período de análise foi selecionado dado a
disponibilidade dos dados SCR.
Crédito cresce 75% nos últimos 8 anos.
É possível observar na Tabela 1 abaixo que o estoque de crédito cresceu em
75% nos últimos 8 anos, saindo de R$ 2,5 trilhões em 2013 para R$ 4,3 trilhões em
2021. Os Bancos tradicionais ainda possuem a maior participação no estoque de
crédito, 92% de todas as operações. Porém este número já foi 97% em 2013, o que
denota o crescimento de outros canais de distribuição. As Cooperativas de Crédito
apresentam uma forte expansão no mesmo período, 383%, atingindo R$ 258 bilhões
em estoque.
Tabela 1 - Evolução do Estoque de Crédito por canal de distribuição
R$ (Bilhões de Reais)
Canais

2013

Bancário

2021

Participação

% Crescimento

2013

2021

Variação %

2.429

4.053

67%

97%

92%

-5%

Cooperativas

53

258

383%

2%

6%

4%

Não bancário

18

76

323%

1%

2%

1%

2.501

4.387

75%

100%

100%

0%

Total

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)

As operações de crédito são classificadas em relação à origem do seu recurso.
Podem possuir objetivo e custo pré-determinados, exemplo linhas BNDES/Pronaf
subsidiadas pelo Governo, denominadas no SCR como “Com destinação específica”,
ou serem consideradas de cunho livre, sem destinação e custo pré-determinado,
exemplo linhas comerciais de Capital de Giro, financiamentos em geral, Cartões de
Crédito, denominadas no SCR como “Sem destinação específica”.
Crédito Livre cresce 94%, enquanto Crédito Subsidiado 51%

50

A Tabela 2 abaixo aponta o crescimento forte das linhas comerciais, 94% de
expansão, em relação às linhas subsidiadas, que cresceram 51% no mesmo período,
indicando que as fontes privadas de financiamento atuam mais fortemente no
mercado que as fontes governamentais.
Tabela 2 - Evolução do Estoque de Crédito versus Origem do Recurso
R$ (Bilhões de Reais)
Origem do Recurso

2013

2021

Participação

% Crescimento

2013

2021

Variação %

43%

37%

-5,9%
5,9%

Com destinação específica

1.081

1.637

51%

Sem destinação específica

1.420

2.750

94%

57%

63%

Total

2.501

4.387

75%

100%

100%

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)

Crescimento forte em Crédito Rural para Pessoa Física
Os dados SCR também permitem identificar quais são as linhas de
crédito/financiamento que estão sendo utilizadas no mercado. Pode-se observar na
Tabela 3 abaixo uma inversão na participação do estoque de crédito entre Pessoas
Jurídicas, que possuíam cerca de 54% em 2013, e Pessoas Físicas, que possuem
cerca de 58% do estoque de 2021, e um crescimento do financiamento da atividade
Rural e Agroindustrial para as PFs, que saiu de R$ 144 bilhões para R$ 354 bilhões,
uma variação de 140% no período avaliado.
Em uma análise ampla, os dados demonstram uma tendência direcional de
aumento de financiamento do consumo direto pelas Pessoas Físicas em detrimento
ao financiamento da produção nas Pessoas Jurídicas.
Tabela 3 - Evolução do Estoque de Crédito por Modalidade da Linha de Crédito
R$ (Bilhões de Reais)
Modalidade da Linha de Crédito
PF - Rural e agroindustrial

2013

2021

Participação

% Crescimento

2013

2021

Variação %

6%

8%

2,1%

144

345

140%

1.011

2.211

119%

40%

50%

10,0%

75

44

-42%

3%

1%

-2,0%

PJ - Demais

1.271

1.788

41%

51%

41%

-10,1%

Total

2.501

4.387

75%

100%

100%

PF - Demais
PJ - Rural e agroindustrial

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)
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Região Centro-Oeste e Sul com maiores crescimentos
As regiões Centro-Oeste, Norte e Sul cresceram acima da média nacional,
atingindo patamares de R$ 529 bilhões, R$ 203 bilhões e R$ 870 bilhões
respectivamente (Tabela 4 abaixo). Foco especial a Região Sudeste que apesar de
crescer abaixo da média nacional ainda possui 50% de todo estoque de crédito
nacional.
Tabela 4 - Evolução do Estoque de Crédito por Região Geográfica
R$ (Bilhões de Reais)
Região Geográfica
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

2013

2021

Participação

% Crescimento

2013

2021

Variação %

98

203

108%

4%

5%

0,7%

333

582

75%

13%

13%

0,0%

245

529

116%

10%

12%

2,3%

1.366

2.203

61%

55%

50%

-4,4%

460

870

89%

18%

20%

1,4%

2.501

4.387

75%

100%

100%

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)

As ações do BACEN para a expansão do acesso a crédito parecem ter tido
efeito nos últimos anos. Os dados acima demonstram que o estoque de crédito vem
crescendo num ritmo acima do PIB, dado que endividamento subiu de 48% para 52%,
em canais diversos, com expansão das Cooperativas, não concentrado em região
geográfica industrializada.
Os dados SCR também permitem avaliar como está o crescimento do estoque
por porte de Renda, no caso das pessoas físicas, e de Faturamento, no caso das
pessoas jurídicas.
Crédito para Pessoa Física com baixa Renda crescendo 136%
A Tabela 5 apresenta evolução do estoque de crédito por porte do tomador da
operação. Considerando somente os clientes com informação de porte válida
(desconsiderando “Sem Rendimento” ou “Indisponível”) o grupo de clientes com o
maior crescimento de estoque de crédito são os clientes com renda entre 1 e 2
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salários-mínimos, saindo de R$ 120 bilhões para R$ 333 bilhões, um crescimento de
176% no período de análise.
Tabela 5 - Evolução do Estoque de Crédito por Porte
R$ (Bilhões de Reais)
Porte Renda & Faturamento

2013

2021

Participação

% Crescimento

2013

2021

Variação %

PF - Sem rendimento

44

138

209%

2%

3%

1,4%

PF - Até 1 salário mínimo

53

107

102%

2%

2%

0,3%

PF - Mais de 1 a 2 salários mínimos

120

333

176%

5%

8%

2,8%

PF - Mais de 2 a 3 salários mínimos

123

283

131%

5%

6%

1,5%

PF - Mais de 3 a 5 salários mínimos

167

371

123%

7%

8%

1,8%

PF - Mais de 5 a 10 salários mínimos

211

452

114%

8%

10%

1,9%

PF - Mais de 10 a 20 salários mínimos

177

325

83%

7%

7%

0,3%

PF - Acima de 20 salários mínimos

256

528

106%

10%

12%

1,8%

3

18

618%

0,1%

0,4%

0,3%

PJ - Grande

648

971

50%

26%

22%

-3,8%

PJ - Micro

136

98

-28%

5%

2%

-3,2%

PJ - Pequeno

175

264

51%

7%

6%

-1,0%

PJ - Médio

388

471

21%

16%

11%

-4,8%

PJ - Indisponível

-

29

N/A

0%

1%

0,7%

4.387

75%

100%

100%

PF - Indisponível

Total

2.501

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)

As pessoas físicas com renda de até 5 salários-mínimos já representam 25%
do estoque de crédito, um crescimento de 136% no período (Tabela 6).
Tabela 6 - Evolução do Estoque de Crédito por Porte Agrupado
R$ (Bilhões de Reais)
Porte Renda & Faturamento

2013

2021

Participação

% Crescimento

2013

2021

Variação %

PF - Entre 1 e 5 salários mínimos

463

1.094

136%

19%

25%

6,4%

PF - Demais Portes

692

1.461

111%

28%

33%

5,7%

PJ - Micro

136

98

-28%

5%

2%

-3,2%

PJ - Demais Portes

1.210

1.734

43%

48%

40%

-8,9%

Total

2.501

4.387

75%

100%

100%

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)

Analisando individualmente as variáveis do SCR chega-se à conclusão de que
as atividades conduzidas pelo BACEN estão expandindo o acesso ao crédito.
Voltando ao propósito desta pesquisa cabe uma análise mais detalhada para
identificar se os dados SCR apresentam algum indício de oportunidade ou
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direcionamento para que os pequenos produtores rurais possam tirar proveito das
ações da agenda BC# em especial o Bureau Verde.
A Tabela 7 apresenta o cruzamento da origem dos recursos com os canais de
distribuição de crédito, com o objetivo de melhor entender o crescimento das
Cooperativas de Crédito.
Cooperativas de Crédito crescem forte em Crédito Livre
O que se observa é que boa parte do crescimento do estoque das cooperativas
de crédito veio através das operações sem destinação específica, ou seja, de linhas
de financiamento privadas não subsidiadas, e não do que seria comum assumir que
as cooperativas repassam as linhas subsidiadas de custeio. Dos R$ 258 bilhões de
estoque de crédito 82% (R$ 212 bilhões) são de linhas de crédito sem destinação
específica.
Tabela 7 - Evolução do Estoque de Crédito versus Origem do Recurso
R$ (Bilhões de Reais)
Origem do Recurso

Bancário

Participação

Cooperativas Não bancário

Total

Bancário

Cooperativas Não bancário

Total

2013
Com destinação específica

1.063

13

5

1.081

43%

1%

0%

Sem destinação específica

1.366

41

13

1.420

55%

2%

1%

57%

Total

2.429

53

18

2.501

97%

2%

1%

100%

37%

43%

2021
Com destinação específica

1.585

45

7

1.637

36%

1%

0%

Sem destinação específica

2.468

212

69

2.750

56%

5%

2%

63%

Total

4.053

258

76

4.387

92%

6%

2%

100%

Crescimento %

Origem do Recurso
2013 vs 2021

Bancário

Cooperativas Não bancário

Variação % da Participação
Total

Com destinação específica

49%

256%

43%

51%

-6%

1%

0%

-6%

Sem destinação específica

81%

422%

433%

94%

2%

3%

1%

6%

Total

67%

383%

323%

75%

-5%

4%

1%

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)

Bancos Tradicionais perdendo mercado para outros canais
O cruzamento com dados de modalidade de crédito apresentam que apesar
dos Bancos ainda serem os maiores distribuidores de financiamento para a finalidade
agrícola de Pessoas Físicas (Linhas de crédito para financiamento Rural e
Agroindustrial), com um estoque de R$ 284 bilhões, as Cooperativas cresceram
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fortemente neste espaço, 336% de crescimento contra 120% dos Bancos, saindo de
um estoque de R$ 14 bilhões para R$ 60 bilhões.
Também chama atenção o crescimento forte das Cooperativas e dos Não
Bancários nas modalidades de financiamento “Não Rural” PF, ou seja, de
financiamentos relacionados ao consumo PF. No caso das Cooperativas também
chama a atenção o crescimento do financiamento às Pessoas Jurídicas “Não Rural”.
Crescimento forte nas linhas de financiamento ao consumo
A Tabela 8 abaixo acaba revelando que as Cooperativas cresceram não
somente no financiamento agrícola, concorrendo diretamente com os Bancos em
todas as modalidades comerciais.
Tabela 8 - Evolução do Estoque de Crédito versus Modalidade de Crédito

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)

Cooperativas de Crédito crescem no CO e no Sul
O crescimento das Cooperativas é maior nas regiões Centro-Oeste, onde o
estoque de crédito saiu de R$ 7 bilhões para R$ 43 bilhões (crescimento de 477%) e
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na região Sul, que saiu de R$ 25 bilhões para R$ 122 bilhões (crescimento de 394%)
apresentados na Tabela 9. A evolução das Cooperativas de Crédito nestas regiões
geográficas pode ser relacionada com o seu histórico junto às Cooperativas
Agropecuárias, importantes para a evolução social econômica destas áreas em
especial.
Os dados revelam como os canais se organizaram de forma diferente para
distribuir crédito em cada região geográfica.
“Não Bancos” avançam fortemente no Sudeste e Nordeste
Interessante realçar o crescimento dos instrumentos “Não Bancários” na
distribuição de crédito, em especial na região Nordeste, que cresceu 763%, e Sudeste,
que cresceu 353%, que os dados SCR não permitem maior aprofundamento, porém
remetem a uma maior “bancarização digital” destas regiões (maior presença de
fintechs).
Tabela 9 - Evolução do Estoque de Crédito versus Região Geográfica
R$ (Bilhões de Reais)
Bancário

Região Geográfica

Participação

Cooperativas Não bancário

Total

Bancário

Cooperativas Não bancário

Total

2013
Norte

96

1,3

0,4

98

4%

0,1%

0,0%

4%

Nordeste

328

3

1,5

333

13%

0,1%

0,1%

13%

Centro-Oeste

236

7

1,2

245

9%

0,3%

0,0%

10%

Sudeste

1.340

17

8

1.366

54%

0,7%

0,3%

55%

Sul

429

25

7

460

17%

1,0%

0,3%

18%

2.429

53

18

2.501

97%

2,1%

0,7%

100%

Norte

189

11

3

203

4%

0,3%

0,1%

5%

Nordeste

559

10

13

582

13%

0,2%

0,3%

13%

Centro-Oeste

480

43

6

529

11%

1,0%

0,1%

12%

Sudeste

2.095

71

38

2.203

48%

1,6%

0,9%

50%

Sul

731

122

17

870

17%

2,8%

0,4%

20%

4.053

258

76

4.387

92%

5,9%

1,7%

100%

Total
2021

Total

Crescimento %

Região Geográfica
2013 vs 2021

Bancário

Variação % da Participação
Total

Bancário

108%

0,5%

Cooperativas Não bancário
0,2%

0,0%

0,7%

Total

97%

752%

593%

Nordeste

70%

260%

763%

75%

-0,4%

0,1%

0,2%

0,0%

Centro-Oeste

103%

477%

429%

116%

1,5%

0,7%

0,1%

2,3%

Sudeste

56%

317%

353%

61%

-5,9%

0,9%

0,5%

-4,4%

Sul

71%

394%

152%

89%

-0,5%

1,8%

0,1%

1,4%

67%

383%

323%

75%

-4,8%

3,7%

1,0%

Norte

Total

Cooperativas Não bancário

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)
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Observando a distribuição do estoque de crédito na Tabela 10 por porte de
Renda & Faturamento nota-se que, apesar do crescimento das Cooperativas e “Não
Bancários” nos clientes PF com renda de até 5 salários-mínimos (326% e 759%
respectivamente) os Banco continuam sendo o principal canal de distribuição de
crédito para a população de baixa renda, possuindo R$ 1.024 bilhões de estoque (94%
de todo estoque de crédito para esta faixa de renda).
Bancos Tradicionais ainda atuam fortemente nas rendas mais baixas
As Cooperativas cresceram fortemente nos clientes PJ “Não Micro” (750%) e
em clientes PF com renda superior a 5 salários-mínimos.
Tabela 10 - Evolução do Estoque de Crédito versus Porte
R$ (Bilhões de Reais)
Porte Renda & Faturamento

Bancário

Participação

Cooperativas Não bancário

Total

Bancário

Cooperativas Não bancário

Total

2013
PF - Até 5 Salários Mínimos

451

7

5

463

18%

0,3%

0,2%

19%

PF - Demais

656

30

5

692

26%

1,2%

0,2%

28%

PJ - Micro

130

5

0,8

136

5%

0,2%

0,0%

5%

PJ - Demais

1.192

11

7

1.210

48%

0,4%

0,3%

48%

Total

2.429

53

18

2.501

97%

2,1%

0,7%

100%

2021
PF - Até 5 Salários Mínimos

1.024

30

41

1.094

23%

0,7%

0,9%

25%

PF - Demais

1.320

119

23

1.461

30%

2,7%

0,5%

33%

81

15

1,5

98

2%

0,4%

0,0%

2%

PJ - Micro
PJ - Demais

1.628

94

12

1.734

37%

2,1%

0,3%

40%

Total

4.053

258

76

4.387

92%

5,9%

1,7%

100%

Porte Renda & Faturamento
2013 vs 2021

Crescimento %
Bancário

Cooperativas Não bancário

Variação % da Participação
Total

Bancário

Cooperativas Não bancário

Total

PF - Até 5 Salários Mínimos

127%

326%

759%

136%

5,3%

0,4%

0,7%

6,4%

PF - Demais

101%

292%

328%

111%

3,9%

1,5%

0,3%

5,7%

PJ - Micro

-38%

201%

91%

-28%

-3,4%

0,1%

0,0%

-3,2%

PJ - Demais

37%

752%

60%

43%

-10,6%

1,7%

0,0%

-8,9%

Total

67%

383%

323%

75%

-4,8%

3,7%

1,0%

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)

4.1.4 SCR : PANORAMA PARANAENSE
O Estado do Paraná possui um estoque de crédito de R$ 332 bilhões, com um
crescimento de 92% no período. O estado é uma das regiões com a maior participação
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de Cooperativas de Crédito no seu estoque SCR. Cerca de 12% (R$ 39 bilhões) são
créditos originados em Cooperativas e somente 2% em canais “Não Bancários”
(Tabela 11).
Tabela 11 - Crédito no Paraná - Evolução por Canais
R$ (Bilhões de Reais)
Canais

2013

Bancário

Participação

% Crescimento

2013

2021

Variação %

164

288

76%

95%

87%

-8%

8

39

412%

4%

12%

7%

2

5

236%

1%

2%

1%

173

332

92%

100%

100%

0%

Cooperativas
Não bancário
Total

2021

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)

O estoque de crédito, assim como no cenário nacional, cresce em especial no
financiamento de consumo das Pessoas Físicas (133% de crescimento, como
observado na Tabela 12 abaixo).
Tabela 12 - Crédito no Paraná - Evolução por Modalidade
R$ (Bilhões de Reais)
Modalidade da Linha de Crédito

2013

2021

Participação

% Crescimento

2013

2021

Variação %

PF - Rural e agroindustrial

21

45

117%

12%

14%

1,6%

PF - Demais

65

151

133%

38%

46%

8,0%

PJ - Rural e agroindustrial

11

12

11%

7%

4%

-2,8%

PJ - Demais

76

123

62%

44%

37%

-6,8%

173

332

92%

100%

100%

Total

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)

A Tabela 13 abaixo demonstra que o estado também apresenta um
crescimento mais forte do estoque de crédito nas Pessoas Físicas com renda entre 1
e 5 salários-mínimos (142% de crescimento no Estado contra 136% de nível nacional).
Tabela 13 - Crédito no Paraná - Evolução por Porte
R$ (Bilhões de Reais)
Porte Renda & Faturamento

2013

2021

Participação

% Crescimento

2013

2021

Variação %

PF - Entre 1 e 5 salários mínimos

33

80

142%

19%

24%

5,0%

PF - Demais Portes

52

116

121%

30%

35%

4,6%

PJ - Micro
PJ - Demais Portes
Total

8

8

-2%

5%

2%

-2,4%

79

128

62%

46%

38%

-7,2%

173

332

92%

100%

100%

Fonte: Preparado pelo autor (Dados do SCR BACEN)
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4.1.5 DADOS SCR : CONCLUSÕES E OPORTUNIDADES
O índice de endividamento nacional, a relação entre estoque de crédito e o PIB,
apresenta patamares baixos comparados a níveis internacionais. Isso revela potencial
de crescimento econômico através do financiamento dos meios de produção e de
consumo.
Os Bancos continuam como os grandes agentes de distribuição de crédito,
porém as Cooperativas e os agentes “Não Bancários” vem crescendo fortemente,
concorrendo diretamente com os meios tradicionais.
As linhas comerciais de financiamento ao consumo para Pessoas Físicas são
as que mais cresceram nos últimos anos, ultrapassando os financiamentos públicos e
as linhas de financiamento de Pessoas Jurídicas. Destaque para o financiamento PF
de atividades Rurais e Agroindústria, que apresentou um crescimento bem acima da
média nacional, em especial nas regiões Centro-Oeste e Sul, com o apoio do
crescimento das Cooperativas de Crédito. O crescimento do estoque também é
expressivo nas pessoas físicas de com renda de até 5 salários-mínimos.
Os dados SCR apontam para a expansão do acesso ao crédito, reforçando o
discurso do BACEN na sua agenda BC#. Os números apontam para uma maior
descentralização de estoque. O crescimento observado nos últimos anos está
pulverizado em diversos canais de distribuição, região geográfica e faixa de renda.
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4.2

DADOS PRIMÁRIOS DAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS
Esta pesquisa começa a tomar corpo e direção no início de 2021, ainda sob as

restrições de locomoção e isolamento sociais impostas pela pandemia COVID 19.
Neste período, já com o objetivo de identificar oportunidades vinculadas ao Bureau
Verde, inicia-se contato com uma série de cooperativas agrícolas paranaenses
buscando o melhor ambiente para este empreendimento.
De início a Cooperativa Copermate demonstrou interesse no assunto de
pesquisa e concordou em ceder informações para o bom andamento desta
investigação. Muitos dados foram cedidos via ligações telefônicas e mensagens de
texto entre celulares. Com a redução dos casos de Covid e aumento da cobertura
vacinal se fez possível agendar uma visitação a sede da Copermate. A visitação a
sede da Copermate se deu em 19 de Novembro de 2021, onde foi possível conduzir
uma entrevista não estruturada com duas pessoas chaves da organização, por
aproximadamente 4 horas, com o objetivo de confirmar os dados primários já
coletados via telefone e combinar um roteiro de entrevistas com pessoas chave da
organização. Na sequência do texto é apresentado os dados coletados nestas
interações com o público entrevistado.

4.2.1 DADOS COLETADOS NA COOPERATIVA COPERMATE
Durante a entrevista foi identificado que a Cooperativa Copermate é localizada
na cidade de Santa Maria do Oeste, PR, (Figura 1 - imagem da sede da cooperativa
abaixo) composta por pequenos produtores rurais, cerca de 200 associados, sendo a
sua maioria assentados oriundos de movimentos sociais (MST). Possui uma estrutura
gerencial com 5 pessoas, tratando de assuntos internos como as rotinas
administrativas e contábeis, em especial ao processo burocrático que envolve a
exportação da Erva-Mate.
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Figura 1 - Sede da Cooperativa Copermate

Fonte: Autor (2021)
O principal produto comercializado é a erva-mate (Figura 2), que a cooperativa
exporta utilizando o princípio do “comércio justo”, com o selo de “FairTrade” para
produtos orgânicos sustentáveis
Figura 2 - Produtos industrializados da Copermate

Fonte: Autor (2021)

61

O selo “Fair Trade” de produto orgânico é aferido pela empresa IBD (Figura 3)
para os agricultores que seguem um protocolo rígido de práticas sociais e ambientais.
A IBD periodicamente promove inspeções para certificar que os agricultores estão
respeitando o seu conjunto de regras (IBD, 2018).
Figura 3 - Selo IBD de Certificação Orgânica

Fonte: Autor (2021)
No que se refere ao objetivo máximo desta dissertação, que é responder como
Cooperativas Agrícolas podem preparar seus cooperados para se beneficiarem do
acesso ao crédito do Bureau Verde do BC, cabe comentar que nenhum entrevistado
tinha conhecimento da Agenda BC# nem do Bureau Verde do BACEN. Ficou evidente
que além do desconhecimento das atividades do regulador da indústria bancária
existe também uma aversão a tomada de crédito, entendida como uma atitude “não
saudável”, indo contra ao próprio conceito de Sustentabilidade dos entrevistados. Para
eles Sustentabilidade está conectado a uma certa independência. O pequeno produtor
rural não deveria necessitar de financiamentos para exercer a sua atividade,
afirmação esta que acabou direcionando o objeto técnico desta pesquisa para uma
pauta de informações que habilitem o cooperado a fazer uma escolha consciente de
tomar ou não uma operação de crédito, informações sobre atualidades nos produtos
de crédito público e em especial nos privados. .
A percepção dos entrevistados é que o financiamento público é cada vez mais
escasso, sendo muito difícil acessar as fontes subsidiados do governo. Já o

62

financiamento regular de atividades rurais consideradas convencionais, em especial
a de grãos como milho e soja, é muito mais usual e acessiva. Os bancos públicos e
privados já possuem processos bem estabelecidos para a distribuição destas linhas
de financiamento.
A produção orgânica não encontra a mesma facilidade de financiamento.
A percepção dos entrevistados na Copermate é que o financiamento rural é
mais comum para atividades convencionais de grãos consideradas como
“agroindústria” e para culturas agrícolas conectadas a esteiras produtivas e industriais.
O exemplo citado foi a cultura do tomate, que exige um certo investimento do agricultor
para a construção de estufas e defensivos agrícolas, porém com maior facilidade de
financiamento já que como a produção é compromissada com a indústria. O dilema
apresentado pelos entrevistados é que neste caso o pequeno agricultor acaba
tomando o risco de uma quebra de produção, que aparentemente é algo comum,
desistindo de produzir alimentos para seu próprio consumo e acaba sem renda e com
dívida bancária.
Durante a visita na Copermate os entrevistados sugeriram incluir no escopo da
investigação a Cooperativa Contestado, situada no município da Lapa, PR. A
percepção dos entrevistados é que esta segunda cooperativa possuía muita mais
experiência no tocante a histórico de acesso a crédito e é considerada como referência
em Agroecologia, que para os entrevistados é o método de produção agrícola mais
sustentável de todos.
Foi acertada nesta visita a Copermate uma entrevista semiestruturada com
pessoas chaves da organização, entrevista conduzida via ligação telefônica entre o
final de 2021 e início de 2022.
4.2.2 DADOS COLETADOS NA COOPERATIVA CONTESTADO
A Cooperativa Contestado (Figura 4 da sede abaixo) foi incluída no corpo desta
pesquisa logo após a indicação dos associados da Copermate. Os primeiros contatos
e dados coletados foram via troca de mensagens telefônicas e como no caso da
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Copermate uma visitação foi executada em 11 de Fevereiro de 2022, culminando em
uma entrevista não estruturada com dois integrantes-chave da organização.
Figura 4 - Sede da Cooperativa Contestado

Fonte: Autor (2022)
A Cooperativa Contestado possui uma história de fundação semelhante à da
Copermate. Fundada em 1999 através de movimentos sociais (MST), inicialmente
com 45 famílias, está lotada em uma área do cinturão verde próximo a cidade de
Curitiba, o que traz algumas oportunidades econômico-financeiras na produção e
distribuição de alimentos orgânicos.
É considerada como referência nas atividades relacionadas a Sustentabilidade,
em especial na Agroecologia(Figura 5 : imagem de área Agroecológica)
Figura 5 - Contestado Agroecologia

Fonte: Autor (2022).

64

As entrevistas da Contestado acabaram sendo definidoras das categorias de
análise, dado a riqueza de informação, e serviram para validar os dados capturados
na Copermate, pois tornou viável a triangulação de dados.
Quanto a experiência com crédito a Contestado confirmou as informações
coletadas na Copermate, ou seja, a percepção é que o financiamento público
subsidiado é cada vez mais escasso, e que o financiamento regular através das
instituições financeiras é voltado a agroindústria. Não há linha de crédito voltada a
agroecologia.
Não só os agricultores possuem dificuldade de financiamento. A própria
cooperativa tentou acessar linhas comerciais num passado próximo e não teve êxito,
a princípio os entrevistados lembram que os bancos estavam exigindo alguma
garantia ou documentação que a cooperativa não possuía naquele momento. A
solução foi executar uma série de pequenos empréstimos em nome dos cooperados.
O

conhecimento

acumulado

nas

entrevistas

livres

conduzidas

nas

Cooperativas Copermate e Contestado foi utilizado para enriquecer as categorias e
elementos de análise, e serão detalhadas no próximo passo durante a análise das
entrevistas semiestruturadas.
Com objetivo de responder as perguntas propostas nesta pesquisa os dados
primários coletados foram categorizados e analisados seguindo procedimento de
análise de conteúdo amplamente popularizado por Bardin, utilizando como parâmetro
o processo de análise sugerido por Silva e Fossá (2015).
As 4 categorias de análise foram definidas baseadas nas perguntas de
pesquisa e em leitura flutuante das transcrições das entrevistas com base no suporte
teórico deste projeto, conforme descrito na seção de Metodologia

4.3

CATEGORIAS DE ANÁLISE
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As categorias de análise foram criadas e nomeadas em conformidade com os
dados que as constituíram, infere-se aqui a subjetividade do pesquisador ao conceder
a identificação das categorias. Após a apresentação e discussão das categorias
iniciais, emergiram 8 elementos de análise. As categorias apresentadas nesta seção
emergiram inicialmente do agrupamento de 33 temas de análises iniciais. Tais
categorias estão pautadas nas narrativas dos entrevistados, referencial teórico e
observações.
4.3.1 A – CONCEITUAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE.
Sustentabilidade como sinônimo de Agroecologia, vida simples e baixo
endividamento.
O entendimento dos entrevistados é que a Agroecologia é o ápice da
Sustentabilidade, dado a conexão com a natureza e ao alto nível de independência
financeira, pois a Agroecologia como modalidade de produção exigiria baixo nível de
investimento e por consequência baixo nível de exigência de financiamento. O
agricultor fica livre das amarras comerciais para definir o que, como e quanto produzir.
O outro lado da moeda seria a menor geração de renda desta modalidade produtiva,
dado a uma demanda menor por produtos orgânicos. A menor geração de “caixa”
torna esta modalidade menos atraente a investimentos provindos de endividamento
bancário.
Importante ressaltar o histórico dos cooperados, muitos oriundos e ainda
vinculados ao Movimento Sem Terra (MST), que tiveram experiências difíceis com
endividamento no passado, em muitos casos ocasionando na perda da própria
propriedade rural em decorrência da incapacidade de honrar os pagamentos dos
financiamentos (experiências relatadas nas entrevistas da Copermate e da
Contestado).
A combinação de baixa rentabilidade financeira, vulnerabilidade econômica e
baixa demanda por orgânicos não estimula os cooperados a procurarem investimento
por parte de agentes financeiros.
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4.3.1.1 SUSTENTABILIDADE – ELEMENTOS DE ANÁLISE
O conceito de Sustentabilidade para os entrevistados acaba sendo verbalizado
como uma relação entre as necessidades de produção agrícola, preservação do meio
ambiente e equilíbrio social, porém com grande ênfase na sobrevivência digna do
pequeno produtor rural. Durante as entrevistas na Copermate frases como “Você tem
que ter auto sustento” e “Sustentabilidade é ter uma vida digna... e poder produzir para
o mercado” foram ouvidas em diversas formas, confirmando a relação entre o
pequeno produtor e a capacidade de sobreviver dignamente através de seus próprios
esforços.
Para vários entrevistados a materialização plena da sustentabilidade se dá
através do método de produção denominado de Agroecologia e Agrofloresta. O
conceito de agroecologia é bem disseminado na Contestado, onde cerca de 30% das
famílias assentadas praticam esta modalidade. A proximidade com Curitiba torna
economicamente viável a produção e distribuição de alguns produtos agrícolas
(comercio de produção orgânica), porém o foco maior da produção orgânica é para o
atendimento do programa PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Ele se
observa na Copermate com a diferença que nesta o foco é no desenvolvimento da
agrofloresta com a recuperação das matas perenes da Erva-Mate.
Agroecologia possui baixa rentabilidade financeira
O desafio relatado em ambas as cooperativas é a viabilidade econômica dos
modelos agroecológicos e agroflorestais, dado que estes modelos são considerados
pelos próprios cooperados como de baixa rentabilidade financeira (expressamente
relatado em entrevista na Contestado). Durante as entrevistas da Copermate o
entrevistado ENTREVISTA 2 relata que o aumento de rentabilidade do modelo
agroecológico é difícil dado que se faz necessário um aumento de produção, pois há
uma relação direta entre viabilidade financeira e volume produzido. E o aumento de
volume é difícil, pois o modelo agroecológico não utiliza agrotóxico e possui baixa
mecanização. E os entrevistados relatam que desconhecem se há investimento para
o avanço de agroecologia ou agrofloresta ou que existam linhas de financiamento
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específicas, que possam viabilizar a mecanização das lavouras ou a expansão da
área cultivada.
Agroecologia possui baixa risco socioeconômico pois exige pouco
investimento financeiro
As culturas sustentáveis, apesar de apresentar baixo retorno financeiro e exigir
mais esforço de cultivo por parte do agricultor, são citadas como culturas de baixo
risco socioeconômico pois exigem menor aporte financeiro, o que permite um melhor
controle da relação entre investimento e retorno. Durante a entrevista na Copermate
foram coletadas impressões como “quando estava em período de estiagem, a minha
erva está lá na roça. Ela pode ter segurado, mas não parou. A lavoura de milho que
tem em volta, que está nessa estiagem, já teve perda...” (ENTREVISTA 1) que
demonstra o risco econômico das culturas comerciais em relação às culturas perenes
agroflorestais.
A flutuação do desempenho econômico e financeiro das culturas comerciais
tradicionais tem um impacto muito severo nos pequenos produtores rurais, dado a
vulnerabilidade social, econômica e financeira deles, que por definição não possuem
acesso pleno aos meios de produção. Citações como “... nós viemos de condições
econômicas muito difíceis. A maioria das famílias que estão em assentamento ... vem
dessa situação de não ter a terra, de estar trabalhando para os fazendeiros em
condições difíceis” (ENTREVISTA 1) explicitam a origem dos pequenos agricultores
assentados em ambas as cooperativas.
A Copermate possui programas para estímulo de aumento de produtividade de
culturas sustentáveis, porque como coletado durante a entrevista “se você aumenta a
tua produtividade, a tua produção, as outras coisas tu tens uma renda maior do teu
trabalho, da tua produção e tu tens condições de melhorar na área social, na
educação, em tudo” (ENTREVISTA 2). Porém aponta como o maior limitador de
produção sustentável a baixa demanda por produtos orgânicos. As cooperativas
atendem ao programa PNAE, a Copermate possui acordos internacionais para
exportação de Erva-Mate e a Contestado distribui alimentos na região de Curitiba,
porém a demanda ainda não é forte suficiente para impor um ritmo que exija
investimentos externos.
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4.3.2 B – COOPERATIVAS VERSUS REQUISITOS ESG
ESG na prática: Busco por melhores condições sociais, ambientais e financeiras
As entrevistas evidenciam que as cooperativas trabalham juntos aos seus
cooperados buscando viabilizar negócios com entes públicos e privados buscando
sempre a melhoria da condição de vida. A falta de estrutura física impacta na
amplitude das ações ESG, porém é de consenso dos entrevistados que as ações
individuais precisam de motivação pessoal.
De posse de conhecimento e informação correta a cooperativa parece ter
vocação natural para ser o centro de educação e aculturamento dos associados.
4.3.2.1 AÇÕES DA COOPERATIVA – ELEMENTOS DE ANÁLISE
É consenso nos entrevistados que as cooperativas promovem ações de
Sustentabilidade, porém não possuem estrutura física, com pessoas e equipamentos,
nem cultural (em alguns casos) com o conhecimento de assuntos específicos como
os de Cultura de Crédito, para imprimir um ritmo mais intenso de transformação em
seus cooperados. Frases como “a Copermate tem dificuldade para retirar o tempo
para formação, de entender o processo, de ficar meio dia e escutando uma palestra
de entendimento, da forma como funciona” e “o que falta é formação... formação dos
cooperados” evidenciam a necessidade de atualização de conhecimento dos
cooperados sobre temas gerais.
Os entrevistados identificam a cooperativa, além de estrutura física que presta
fornecimento de insumos e maquinários, como centro de informação e de treinamento,
ou como citado várias vezes durante as entrevistas, como local de “formação” dos
associados.
Quando questionados sobre histórico de utilização de linhas de financiamento,
cálculo de rentabilidades, e outras técnicas financeiras em geral, citam que existe
oportunidade na disseminação deste tipo de informação pela cooperativa aos seus
associados.
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A percepção de que a Cooperativa pode ser um centro de informações sobre
cultura de crédito também foi identificada nas entrevistas com a Contestado.
Quando questionados sobre a nova agenda do Banco Central, em especial
sobre o Bureau Verde, os entrevistados alegam desconhecimento do assunto, porém
concordam que as cooperativas poderiam sim orientar os seus associados a tirarem
o melhor proveito dos benefícios da inovação do regulador, sempre ponderando que
a iniciativa deve partir dos próprios cooperados, explicitando que a cooperativa não
tem interesse em estimular endividamento dos associados, e que a decisão final das
ações é sempre de cunho pessoal dos cooperados.
As entrevistas relatam que as cooperativas tiveram sucesso em promover
ações com entidades privadas no passado, exemplo o processo de certificação
“FairTrade” da Copermate que viabiliza a exportação de produtos orgânicos. Trechos
como “O processo de certificação é estimulado. Tem uma intenção da diretoria do
conselho administrativo da cooperativa, porém ao mesmo tempo ele é bem estimulado
por uma necessidade de mercado.” ressaltam a ação da cooperativa.
O relacionamento dos cooperados com o mercado privado é visto com bons
olhos, a demanda por produtos orgânicos e certificações mantém um ciclo econômico
considerado estável pelos entrevistados, que demonstram domínio sobre o cálculo de
rentabilidade da operação rural e a viabilidade técnica dos projetos. Porém atualmente
as parcerias públicas com o Governo do Estado e Prefeituras é que garantem a
manutenção das cooperativas. Programas como o PNAE provem a renda de várias
famílias na Contestado e na Copermate.
As cooperativas possuem as estruturas e ferramentas de comunicação e
transparência de acordo com o Governança Cooperativa, evidenciadas nas
entrevistas como por exemplo o relato “Nós temos uma assembleia anual, que é
ordinária, que essa é com edital e tudo. E temos assembleias extraordinárias. Nós
temos uma coordenação, que tem representante de todos os assentamentos, de todos
os grupos de famílias. E temos a direção legal. Então, para nós, a direção legal se
reúne sozinha mesmo para encaminhamentos bastante práticos” (ENTREVISTA 3).
Foi identificado nas entrevistas que processo de certificação traz mais agentes
de validação e mais transparência a todos as ações que podem ser consideradas
como requisitos ESG do BACEN , relatos como “é feito o acompanhamento .[do].
destino do lixo, do uso de agrotóxico, que não pode .[ter], da limpeza do Herval
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mesmo, que tem que ser tudo dentro da exigência de uma normativa que existe”
(ENTREVISTA 2) e “Através da certificação nós já percebemos agora esse ano
[perguntas sobre questões ESG dos produtores agrícolas] que a certificadora acho
que está exigindo um pouco isso também” (ENTREVISTA 3) deixam claro a
necessidade de acompanhamento e transparência.
4.3.3 C - COMPROMISSO SOCIAL DA COOPERATIVA
Relacionamento das Cooperativas com os Requisitos ESG BACEN

As entrevistas trazem várias evidências de ações correlacionadas aos
requisitos ESG do BACEN. Muitas destas ações fazem parte do próprio DNA das
cooperativas, em especial as ações sociais. Fica evidente nas entrevistas que o
comércio de produtos “sustentáveis” se viabiliza através das certificações, que
impõem um conjunto de regra Ambiental e Social os cooperados, ou seja, os
mercados de produtos orgânicos já impõem uma série de requisitos ESG aos
pequenos produtores agrícolas.
4.3.3.1 REQUISITOS ESG – ELEMENTOS DE ANÁLISE
Os entrevistados apontaram evidências que ambas as Cooperativas
acompanham e estimulam atividades consideradas sustentáveis, que atendem aos
requisitos ESG do BACEN, nos pilares Ambiental, Econômicos e Sociais.
Pilar Ambiental
Nas entrevistas foram identificadas ações das cooperativas relacionadas à
sustentabilidade ambiental. Frases como “só o fato de você plantar a erva mate hoje,
mesmo em sistema convencional, ele, comparado com a produção de soja, é muito
mais sustentável porque, mesmo o convencional, utiliza muito menos agrotóxico. São
árvores ajudando o processo de reflorestamento” (ENTREVISTA 2) evidenciam que
os entrevistados entendem que existe um ranqueamento de impacto ambiental nas
atividades agrícolas, comparando a agroecologia, contra a produção orgânica, contra
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a convencional, e contra a agroindústria (basicamente grãos como soja e milho),
ranqueando nesta ordem as culturas de menor para maior impacto ambiental.
As cooperativas trabalham com certificações externas para validar a produção
orgânica. A Copermate utiliza a certificação externa “FairTrade” emitida pela empresa
IBD (IBD, 2018), para viabilizar a exportação da erva-mate para países como
Espanha, Alemanha e EUA. A Contestado utiliza a auto certificação “Rede de
Agroecologia Ecovida” (ECOVIDA, 2022) . Os processos de certificação impõem aos
produtores um conjunto de regras claras de conduta ambiental. Essa imposição de
regras fica explicita em várias falas, como exemplo “tem um grupo de produtores que
é acompanhado sim, porque nós temos a inspeção né que é feita pela empresa que
faz a inspeção que nós fazemos a comercialização do chamado orgânico né ... tem
que ter né a inspeção e passar tudo dentro dos padrões” (ENTREVISTA 3) .
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Pilar Econômico
Os

entrevistados

evidenciam

ações

das

cooperativas

voltadas

ao

desenvolvimento econômico dos seus associados alinhados ao impacto ambiental,
como exemplo o relato da entrevista “[A erva-mate] é uma fonte de renda bastante
importante, porque ela pode trabalhar essa questão da preservação ambiental, toda
essa questão, e uma opção de geração de renda”.
O grande desafio das cooperativas é entendido como a busca de novos
mercados, tanto na Copermate como na Contestado, para diminuir a sua dependência
de programas governamentais como também evidencia Maurício Ritter Mallmann em
sua pesquisa nos assentamentos agrícolas do Paraná (MALLMANN, 2018).
A vulnerabilidade econômica dos pequenos agricultores transparece nas falas
que exploraram os desafios de desenvolvimento deste pilar. A independência
“alimentar” dos cooperados ainda é a prioridade na produção dos pequenos
produtores, frases como “tem que produzir erva mate e gerar renda, ao mesmo tempo
tem que produzir alimento para alimentação da família” (ENTREVISTA 2) reafirmam
esta realidade de vulnerabilidade alimentar (confirmada em entrevista na Contestado).
Pilar Social
O movimento social que deu origem aos assentamentos e posteriormente às
cooperativas, o MST, deixou rastros bem marcados de luta por direitos e organização
social. Em ambas as cooperativas os entrevistados citaram várias ações de
Sustentabilidade nesta área. Desde o direito de mulheres, crianças e povos indígenas,
como o relatado em “Assim as mulheres também têm esse espaço. As crianças, os
jovens têm buscado formas de se encontrar e de saber dos direitos que têm também
dentro do movimento, na sociedade, de uma forma geral no cotidiano da vida. Então
se busca orientar dessa forma também” (ENTREVISTA 3) , até a questão dos uso de
EPIs e regras trabalhistas, como relatado em “foi feito um trabalho grande com eles
[com a empresa Gauiaqui dos EUA] nas questões dos EPIs né ... do uso dos EPIs. e
eles pegaram firme também na cooperativa e foram juntos lá ... e daí nos pegávamos
erva lá dos índios lá do Turvo, e eles tinham uma equipe técnica muito boa e foi
colocado a cooperativa junto pra. pra acompanhar mesmo se era executado mesmo
da forma que eles pediam” (ENTREVISTA 5).
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4.3.4 D - ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO COM O MERCADO DE CRÉDITO
4.3.4.1 ASSIMETRIA – ELEMENTOS DE ANÁLISE
Os entrevistados evidenciaram maior dificuldade de acessar crédito pra
operações ligadas a agroecologia, em parte por falta de conhecimento dos próprios
agentes financeiros. A concessão de crédito é direcionada para o que os entrevistados
chamam de agronegócio, em sua maioria culturas de grãos (soja ou milho) que
possuem amplo mercado de compra e venda. Para estas culturas convencionais os
entrevistados comentam já haver uma “esteira” de produção e comunicação ligando
os agentes financeiros aos produtores e comerciantes agrícolas. Isso pode ser
encontrado em vários trechos das entrevistas, como por exemplo “é muito difícil hoje
nós irmos atrás de crédito porque é uma (burocracia) .É um pacote. Ou estamos
levando o pacote ou não tem, tu estás fora.” (ENTREVISTA 1), e “eles [o pessoal da
agência bancária] não dão muita atenção para [crédito para agroecologia]. Eles já vão
direto com aquilo que eles estão acostumados a fazer [crédito para o agronegócio]”
(ENTREVISTA 3).
As limitações de acesso ao crédito transpassam as “esteiras” do agronegócio.
Alguns entrevistados apontam o histórico de vulnerabilidade econômica como
limitador à acesso de financiamentos como exemplo “.mas nós não temos acesso a
recursos. Eu tive algumas dificuldades porque eu tive problemas no meu CPF, então
aí dificultou um pouco o acesso a crédito nas linhas do banco” (ENTREVISTA 4) e
“outros é porque tem uns que estão endividados no banco, pegaram as vezes e
ficaram com pendência e outros pagaram renegociado e o banco não financia mais”
(ENTREVISTA 5).
Apesar das limitações de acesso ao crédito os entrevistados apresentam
evidências de que os cooperados possuem experiência na utilização das linhas de
financiamento, porém esse endividamento nem sempre é considerado saudável,
como citado em “quando [os cooperados] tiveram crédito direto via banco e . um
projeto de viabilidade só no papel, mas na realidade [acabou não sendo viável] não
conseguirem[pagar as dívidas] e estão bem assombrados” (ENTREVISTA 1) e “[o
investimento em] energia limpa, acaba ficando em segundo plano. [os cooperados]
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Acabam não indo atrás, não indo buscar. Até pelo fato de que [o financiamento] parece
caro, pelo menos no momento” (ENTREVISTA 2)
Os entrevistados também evidenciaram os problemas de infraestrutura digital
da comunidade, que impossibilidade a conexão plena dos associados às redes de
internet e por consequência as seus conteúdos e soluções. Citações como “Uma
manutenção dessas informações, da acessibilidade as redes sociais e não tem. Aí o
pessoal tem que ser unir nas casas, nas residências onde o pessoal tem Wi-fi ou subir
em algum lugar alto que pegue. E fica mais difícil já” (ENTREVISTA 1) e “quem tem
acesso à internet pelo acesso Wi-fi ...participa, mas trinta, quarenta por cento não
consegue. Não tem esse acesso”. (ENTREVISTA 2) são exemplos das dificuldades
de acesso aos conteúdos e soluções digitais.

4.4

PROPOSTA DE PRODUTO TÉCNICO
Um dos objetivos deste empreendimento, além de responder à pergunta de

pesquisa, é deixar um legado ao campo investigado, que neste caso são as
cooperativas Copermate e Contestado. A princípio o legado desenhado no início da
pesquisa seria um produto técnico que servisse de referência aos cooperados de
como se alinhar aos requisitos do Bureau Verde, em especial os requisitos ESG.
Durante o andamento da pesquisa ficou evidente que as cooperativas possuem
um arcabouço ESG já desenhado em seu próprio DNA. O quadro teórico evidencia
isso quando expõem já nos princípios do cooperativismo preocupações como gestão
democrática,

independência,

educação,

Intercooperação

e

principalmente

compromisso com a comunidade. Outras evidências podem ser encontradas no
embasamento teórico desta pesquisa, como a participação das pequenas
cooperativas em ações sociais ao redor do mundo. A Sustentabilidade, e portanto o
próprio conceito “ESG”, estão na base do cooperativismo.
O trabalho de campo, através das visitas e entrevistas, identificou que ambas
cooperativas possuem conhecimento sobre práticas sustentáveis, relacionadas a
natureza das suas ações, e também pelo fato de possuírem certificações de
sustentabilidade que necessitam o relacionamento com empresas especializadas de
certificação, via selo IBD (IBD, 2018), ou autorregulada como a Ecovida (ECOVIDA,
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2022). Os dados SCR BACEN combinados com as entrevistas apontam para um
cenário de concentração de crédito, mesmo nas baixas rendas. As entrevistas
executadas nas cooperativas não apontam para uma maior facilidade de acesso ao
crédito. O crescimento do estoque de crédito observado nas rendas abaixo de 5
salários-mínimos não foi percebido por estes pequenos agricultores. Pode-se concluir
que este crescimento do estoque de crédito atingiu uma população que não a das
cooperativas. Não há

esforço adicional do regulador em incluir os pequenos

agricultores no mercado de crédito, ou

seja os excluídos continuaram sendo

excluídos.
Adicionalmente fica evidente nas novas frentes do BACEN, com o
OpenBanking, os canais “Não Bancários” de distribuição e o Bureau Verde, vão ao
encontro dos canais digitais. A realidade dos pequenos produtores verbalizada nas
entrevistas parece estar muito aquém das médias urbanas nacionais, enfrentando
severas limitações de infraestrutura digital. O que deve provocar outra onda de
exclusão no processo de acesso ao crédito. Então dado o exposto acima o leitor pode
pergunta se cabe elaborar uma Cartilha Digital (texto/vídeo) com orientações aos
cooperados para adequação aos princípios e requisitos ESG da proposta do Bureau
Verde do Banco Central?
Cabe capacitar os cooperados para melhor dialogar com o mercado atual
e futuro de crédito.
Os dados SCR apontam para um mundo em transformação, onde novos canais
de distribuição de crédito avançam sobre a estrutura tradicional, trazendo com eles
novos produtos e formas de relacionamento. Se esta pesquisa não identificou
oportunidade de orientação relacionada aos requisitos BACEN ESG, por entender que
esta informação já é de domínio e da natureza das cooperativas, porém encontrou
uma necessidade latente de informação relacionada a gestão financeira pessoal,
entendimento de produtos de crédito e novos canais de serviços financeiros. Portanto
o legado técnico proposto para esta pesquisa é um conjunto de informações em
formato de treinamento contendo os tópicos descritos no Quadro 11 abaixo:
Quadro 11 - Produto Técnico: Tópicos e Conteúdo
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Tópicos
Gestão financeira pessoal

Conteúdo
Conceitos de matemática financeira (básicos e avançados)
Juros e o valor do dinheiro no tempo
Construção de um Fluxo de caixa familiar (Entradas e Saídas)

Entendimento de produtos de

Principais produtos de crédito (funcionamento e custo)

crédito

Exemplos:
- Cheque Especial
- Cartão de Crédito
- Financiamentos em Geral
Como Renegociar uma Dívida

Novos canais de serviços

Openbanking

financeiros

Bureau Positivo
Novos canais de crédito (Bancos Digitais e Fintechs)
Como proteger os seus dados pessoais

Fonte: Autor (2022)
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CONCLUSÕES
O Banco Central do Brasil, como regulador máximo das instituições financeiras

deste país, vem promovendo uma série de ações com o objetivo de expandir o acesso
ao crédito, e mais recentemente acenou com um pacote de instrumentos que chamou
de Agenda BC#, que tem como escopo incentivar empreendimentos sustentáveis no
Brasil.
Esta pesquisa teve como objetivo identificar como pequenos produtores
agrícolas podem se beneficiar destas mudanças propostas, e como parte da
metodologia de pesquisa houve um recorte cobrindo o impacto de umas das principais
ações propostas do BACEN, o Bureau Verde, em um conjunto definido de pequenos
agricultores associados a Cooperativa Copermate.
Durante os primeiros contatos com o campo de pesquisa já foi possível
identificar um dos princípios do cooperativismo, a Intercooperação. Os cooperados da
Copermate logo após entenderem o alvo desta investigação sugeriram a incorporação
da Cooperativa Contestado no corpo da pesquisa, dado o histórico dela com assuntos
relacionados a sustentabilidade e acesso a crédito.
Ao final do primeiro contato com o campo de pesquisa o objetivo já tomava
corpo como as Cooperativas Copermate e Contestado podem preparar seus
cooperados para se beneficiarem do acesso ao crédito do Bureau Verde do BC.
O referencial teórico sobre o cooperativismo e como as Cooperativas estão
organizadas já dava o tom da resposta desta pesquisa. As cooperativas por definição
são instrumentos de integração social e econômico, a razão da sua própria existência
é o compromisso de evolução da comunidade. Exemplos de ações de melhorias
sociais, ambientais e econômicas são pontuados ao redor do mundo, não há dúvida
do engajamento destas instituições com o propósito de evolução das comunidades.
Em paralelo, surge no horizonte ações de reguladores estatais que prometem
democratização e mais investimentos em empreendimentos sustentáveis. A proposta
do BACEN em criar um Bureau Verde como referência de produtor agrícola
sustentável para o mercado é louvável, e pode-se imaginar, baseado no histórico de
implementações de outras frentes como exemplo o OpenBaking, o Bureau Positivo de
Crédito e o apoio a novos canais digitais (”fintechs”) que este regulador vai
implementar a solução e impactar a distribuição de crédito no mercado.
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Os dados SCR BACEN apresentam um mercado de crédito ainda muito
baseado na estrutura tradicional dos Bancos Públicos e Privados, porém sinaliza uma
transformação, uma evolução para novos canais e produtos. As Cooperativas de
Crédito já concorrem com os Bancos nos principais produtos e praças da Região Sul
e Centro-Oeste, e os canais “Não Bancários” se fazem presentes nas regiões Sudeste
o Nordeste do país. Os números e as ações do BACEN fortalecendo canais digitais
de autosserviço bancário apontam para uma mudança de comportamento, de
relacionamento entre tomadores de crédito e entidades financeiras.
Essa transformação do mercado não é percebida nas entrevistas com os
cooperados de ambas as cooperativas. Os pequenos agricultores ainda estão
acompanhando uma lógica mais tradicional do sistema financeiro. Ainda dependem
das informações e processos tradicionais das agências bancárias, mesmo sabendo e
verbalizando nas entrevistas que os meios tradicionais de financiamento não atendem
a sua realidade. Que os agentes financeiros estão mais bem preparados para atender
as demandas do “agronegócio”, dos grandes financiamentos, dos grandes projetos
alimentados pelas esteiras da agroindústria.
O Bureau Verde deve sim ajudar a alocar mais recursos em empreendimentos
considerados sustentáveis. Porém existe um vício na lógica do BACEN, já exposto e
explorado no próprio quadro teórico desta pesquisa, pois o Bureau Verde traz
facilidades para quem já utiliza crédito. Não há novidades para quem está fora da
lógica existente, ou seja, acaba sendo uma solução concentradora de crédito.
O mercado de financeiro está mudando e os pequenos produtores agrícolas
não estão acompanhando esta mudança.
Os excluídos do modelo atual estão ficando cada vez mais excluídos.
Durante as entrevistas em ambas as cooperativas ficou evidente a necessidade
de aprofundamento nos conceitos de produtos e serviços de crédito, em especial nos
desenvolvimentos atuais do mercado financeiro. Em várias falas é citada a
necessidade de formação de profissionais, formação de conhecimento por parte da
cooperativa.
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Todo investimento de conhecimento nos cooperados é um investimento na
Cooperativa, e vice-versa
Neste caso pode-se combater a exclusão com informação. Fica evidente que
os cooperados poderiam tomar melhores decisões se estivessem de posse de
melhores informações. O relacionamento com instituições financeiras não está
reservado somente aos grandes produtores e investidores, em especial agora que o
acesso a melhor opção de crédito pode estar ao alcance das mãos, em uma simples
consulta ao celular.
Não foi escopo desta pesquisa se aprofundar na exclusão digital e nos seus
impactos, porém durante as entrevistas este assunto veio tona, revelando novas
camadas de exclusão e dificuldade de relacionamento com as novas soluções
apontadas pelo BACEN e pelas entidades financeiras.
A exclusão digital e o impacto no acesso a crédito ficam aqui registrados como
uma sugestão de pesquisa futura ao leitor.
Também foi apontada nas entrevistas a baixa rentabilidade financeira dos
modelos agroecológicos. Ficam aqui registradas também a sugestão de pesquisa
relacionadas a (i) ações para popularizar o consumo de produtos orgânicos, (ii) de
como aumentar o retorno econômico-financeiro dos pequenos produtores agrícolas,
em especial os optantes pela Agroecologia (ou Agrofloresta) e (iii) de quais ações
governamentais poderiam ser implementados visando aumentar ou minimamente
garantir uma demanda para o consumo de produtos produzidos em assentamentos
agrícolas.
Essa dissertação termina, porém o aprendizado continua. Ao pesquisador cabe
encontrar meios de distribuir e democratizar as informações relacionadas ao mercado
atual de crédito, aos pesquisados cabe o desafio de se relacionar com um mundo em
transformação, se adaptar e promover a mudança na sua comunidade, afinal de
contas como disse um cooperado da Contestado durante a entrevista:
“Nós somos a cooperativa!!!”
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APÊNDICE

7.1 SCR : Dicionário de dados
Campo
data_base

Descrição

Domínio

Data de processamento

Data

do arquivo
uf

Unidade Federativa

Sigla UF

tcb

Canais de distribuição

Bancário

de Crédito

Cooperativas
Não bancário

sr

Grade de Governança

S1

BACEN

S2
S3
S4
S5
(vazio)

cliente

Tipo de Pessoa

PF
PJ

ocupação

Ocupação

Pessoa

Física

PF - Aposentado/pensionista
PF - Autônomo
PF - Empregado de empresa privada
PF - Empregado de entidades sem fins lucrativos
PF - Empresário
PF - MEI
PF - Outros
PF - Servidor ou empregado público

cnae_secao

Classificação
de

Nacional

Classe CNAE IBGE

Atividades

Econômicas
cnae_subclasse

Classificação
de

Nacional

Subclasse CNAE IBGE

Atividades

Econômicas
porte

Classes de Renda
Faturamento

e

PF - Acima de 20 salários-mínimos
PF - Até 1 salário-mínimo
PF - Indisponível
PF - Mais de 1 a 2 salários-mínimos
PF - Mais de 10 a 20 salários-mínimos
PF - Mais de 2 a 3 salários-mínimos
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PF - Mais de 3 a 5 salários-mínimos
PF - Mais de 5 a 10 salários-mínimos
PF - Sem rendimento
PJ - Grande
PJ - Indisponível
PJ - Médio
PJ - Micro
PJ - Pequeno
modalidade

Agrupamento

de

produtos de crédito

PF - Cartão de crédito
PF - Empréstimo com consignação em folha
PF - Empréstimo sem consignação em folha
PF - Habitacional
PF - Outros créditos
PF - Rural e agroindustrial
PF - Veículos
PJ - Capital de giro
PJ - Capital de giro rotativo
PJ - Comércio exterior
PJ

-

Financiamento

infraestrutura/desenvolvimento/projeto

de
e

outros

créditos
PJ - Habitacional
PJ - Investimento
PJ - Operações com recebíveis
PJ - Outros créditos
PJ - Rural e agroindustrial
origem

Origem

do

Recurso

Com destinação específica

do

Sem destinação específica

custeador
financiamento
indexador

Tipo do indexador da

Flutuantes

taxa de juros cobrada

Índices de preços

nos financiamentos

Outros indexadores
Pós-fixado
Prefixado
TCR/TRFC

número de_

Quantidade

de

Número de operações (preenchido com 15 se menor

operações

operações

de

que 15)

de

Soma do saldo das operações de crédito divididos por

financiamento
a_vencer_até_90

Saldo

_dias

Atraso

por

Faixa

faixas de vencimento (Vencidos e a Vencer)
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a_vencer_de_91
_até_360_dias
a_vencer_de_36
1_até_1080_dias
a_vencer_de_10
81_até_1800_dia
s
a_vencer_de_18
01_até_5400_dia
s
a_vencer_acima_
de_5400_dias
vencido_acima_d
e_15_dias
carteira ativa
carteira_inadimpli
da_arrastada
ativo
problemático

7.2 ENTREVISTA COPERMATE

ENTREVISTA COPERMATE - Roteiro de Entrevista
Abaixo segue proposta inicial de roteiro de entrevista para coleta de dados
primários. Roteiro e perguntas poderão ser alterados em função das informações
coletadas na Etapa 1 Dados Secundários.

Abertura:
•

Apresentar os objetivos da pesquisa - identificar como as cooperativas agrícolas
podem capacitar seus cooperados para o bureau verde;
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•

Informar sobre o sigilo e o anonimato das pessoas e solicitar autorização para
gravar;

•

Solicitar um breve histórico sobre o entrevistado, sobre sua trajetória com
cooperativa.

Perguntas:
1. Qual é o seu entendimento sobre sustentabilidade? (pergunta aberta, deixar o
entrevistado concluir o seu entendimento sobre o assunto e solicitar 3 palavras
que resumam o descrito)
2. Você já esteve envolvido em alguma ação Sustentável pela COPERMATE?
a. Se SIM: Esta ação foi feita/patrocinada/provocada pelo COPERMATE?
i. Se SIM: Como foi a organização da ação?
ii. Se NÃO: Como a COPERMATE poderia ter cooperado mais com
a ação?
b. Se NÃO: Você acredita que a COPERMATE deveria promover ações
sustentáveis?
i. Se SIM: Quais ações e como ?
ii. Se NÃO: Que outra instituição deveria promover ações
Sustentáveis na região
3. Que tipo de investimento deveria ser feito se os cooperados e a cooperativa
tivessem mais acesso a crédito? (pergunta aberta, deixar o entrevistado concluir
o seu entendimento sobre o assunto e solicitar 3 palavras que resumam o
descrito)
4. Os cooperados têm conhecimento/histórico de crédito com linhas públicas?
a. Se SIM: A cooperativa teve alguma participação com isso?
b. Se NÃO: Você sabe qual é a maior barreira ao acesso ao crédito?
i. Se SIM: O que a cooperativa poderia fazer para eliminar estas
barreiras
5. A cooperativa consegue orientar os cooperados em relação a utilização
saudável de crédito?
a. Se SIM: Como a cooperativa faria isso?
b. Se NÃO: Por que não? Falta alguma coisa na cooperativa?
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6. Você conhece o Bureau Verde do BACEN?
a. Se SIM: Descreva por favor o que é o Bureau Verde e como ele pode
impactar a cooperativa?
i. Se Correto: Você sabe quais os critérios de elegibilidade do
Bureau Verde?
b. Se NÃO: O que você conhece sobre as iniciativas dos Bancos para
incrementar o financiamento de frentes sustentáveis?
7. A COPERMATE acompanha os seus cooperados em relação problemas sociais
relacionados a assédio e/ou discriminação baseados em etnia, raça, cor,
crença, gênero?
a. Se SIM: Você poderia me dar algum exemplo de como a Cooperativa
tratou de um conflito?
b. Se NÃO: Você sabe se existe algum tipo de problema relacionado a isso?
i. Se SIM: Alguém trata destes conflitos na região? A cooperativa
tem alguma participação?
8. A COOPERMATE acompanha se os cooperados utilizam mão de obra infantil,
se existe um padrão de segurança nas atividades, como exemplo uso
equipamentos de segurança?
a. Se SIM: Vocês já registraram algum incidente?
i. Se SIM: Para quem é reportado os incidentes?
b. Se NÃO: Você lembra se alguém já inspecionou os cooperados?
9. A cooperativa acompanha a atividade dos cooperados em relação a
desmatamento, utilização correta do solo, poluição dos recursos hídricos?
a. Se SIM: Por favor descreva como é o relacionamento da cooperativa
neste quesito?
b. Se NÂO: Qual é o maior papel da cooperativa junto aos cooperados?
10. A cooperativa conhece a situação legal dos cooperados? Se as propriedades
estão inseridas em reservas ambientais, se os cooperados possuem alguma
autuação por trabalho infantil e/ou escravo nos últimos anos?
a. Se SIM: Como a cooperativa coleta e gerencia estas informações?
b. Se NÂO: Não acompanha por falta de recursos/parcerias ou outros
motivos?
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11. Como é a exploração da Erva Mate pelos cooperados? A cooperativa incentiva
e trabalha para a manutenção da cultura perene?
a. Se SIM: Como a cooperativa age para incentivar a manutenção da cultura
perene?
12. Quais seriam as melhorias que os cooperados poderiam fazer se tivessem
acesso a mais fontes de financiamentos?
13. Você acredita que os cooperados responderiam este tipo de questionário
(questões ESG) para a cooperativa se isto trouxer algum benefício para eles?
14. Você acredita que os cooperados estariam dispostos a dar uma gama maior de
informação para outras organizações, como exemplo para uma empresa
financeira, se isto trouxer algum benefício para eles?
15. Quem mais você acredita que poderia ser entrevistado para cooperar com esta
pesquisa?

7.3 ENTREVISTA COPERMATE - TEMAS E CITAÇÕES –
Temas de
Elementos de
Análise

Conceito

Citações coletadas nas entrevistas semiestruturadas

Norteador

realizadas com a Cooperativa COPERMATE

01 -

Identifica qual é o

“Sustentabilidade na agricultura é ...pela agroecologia ou produção orgânica”

Sustentabilidade -

entendimento dos

“É ter uma vida digna, viver com dignidade aqui na terra, no lote e poder produzir

Entendimento

cooperados sobre

para o mercado”

o

“essa questão da sustentabilidade deve incorporar todas as relações humanas e

conceito

de

Sustentabilidade

relações, mesmo que envolva questões de capitais, e toda essa questão em torno da vida
do planeta”
“ter um balanceamento entre o que produzimos e o que consumimos.”
“é agroecologia junto à preservação ambiental mesmo e preocupação com o próximo"
“sustentabilidade seria você estar ... trabalhando de uma forma [sustentável] na
propriedade, na família e também da cooperativa com sua vida ... em busca de melhoria
para cada associado”
“Seria gestão, que teria que ter uma boa gestão. A produção. E o planejamento.”
“o meu modo de pensar é onde você trabalha produção para a família, para a pessoa e
preserva também o meio ambiente em volta dele. Ou pelo menos trabalhe com o mínimo
cuidado com a natureza”
“Você tem que ter auto sustento”
“sustentabilidade pra mim é você fazer uma coisa na sequência da outra né, garantindo
o andar do negócio , um sustentando o outro”

2 - Agroecologia e

Explicita

Sustentabilidade

para

que

o
os

“Sustentabilidade na agricultura é por que... ... nós optamos pela agroecologia ou
produção orgânica”
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(Agro

–

Agroecologia)

cooperados

“Não sei se você tem esse conceito [conceito de sustentabilidade], mas a agroecologia

Agroecologia

é

sinônimo

de

Sustentabilidade

é uma palavra que ao mesmo tempo tem vários conceitos [relacionados a
sustentabilidade]”
“Mas é agroecologia junto à preservação ambiental mesmo e preocupação com o
próximo.” [conceituação de sustentabilidade]
“Tem todo esse cuidado da Copermate em termos de produção agroecológica,
produção orgânica. ....Isso ajuda no processo de sustentabilidade.”

3 - Baixo retorno

Relata

a

“Mas nós precisávamos ter uma produção maior para nós termos uma rentabilidade

financeiro

percepção de que

maior. E daí isso é difícil porque ... nós não temos implementos agrícolas, é tração

Agroecologia (Agro

da

a

animal ainda, então é muito manual o nosso serviço. E como nós não usamos

– Agroecologia)

possui

Agroecologia
baixa

agrotóxicos, não usamos químicos, então daí vai para enxada também.”

baixo

“Então nós vemos que é um campo que não é trabalhado quase aqui na região, que não

dos

tem nenhuma política, nenhum incentivo no sentido de fomentar essa produção e te

rentabilidade
financeira
4 - Baixo incentivo

Indica

financeiro

incentivo

na

Agroecologia (Agro

agentes

– Agroecologia)

financeiros

ao

financiamento

da

ajudando agora”

Agroecologia

.

“Que daí às vezes nós comentamos com ..eles dizem[agências bancárias]: "mas tem

linha de crédito para agroecologia". Mas nós daqui não temos muito
conhecimento sobre isso, se existe mesmo, se não existe”
“Hoje quase não se tem acesso a crédito para a agroecologia, para a agricultura
orgânica.”
“Hoje, quem quer acessar crédito nessas linhas, gado de corte, produção de leite, soja
ou milho, é fácil. Eu converso com o técnico aqui que vai cobrar 2%
do projeto para fazer o projeto e consegue fazer. Acho que mais de ter linhas para esse
tipo de investimento mais agroecológico que não tem”

5 - Vulnerabilidade

Explicita

ESG dos pequenos

vulnerabilidade

estão em assentamento, que são associadas da Copermate ou das

produtores

rurais

social, econômica

cooperativas do movimento vem dessa situação de não ter a terra, de estar trabalhando

–

e financeira dos

para os fazendeiros em condições difíceis”

pequenos

“erva mate que tem momentos difíceis. ...nós temos dificuldade de ter um preço justo”

produtores

“Porque ele [agroecologia com erva-mate] daria um valor mais ou menos parecido,

agrícolas

para um pouco mais, mas eu teria menos risco [comparado com agronegócio]”

(Agro
Vulnerabilidade)

a

“porque nós viemos de condições econômicas muito difíceis. A maioria das famílias que

“quando estava em período de estiagem, a minha erva está lá na roça. Ela pode ter
segurado, mas não parou. A lavoura de milho que tem em volta, que está nessa estiagem,
já teve perda. E se continuar, perde mais”
“o pessoal procura investir mais em outras coisas que dê retorno rápido [ao invés da
erva-mate] .... pra ir suprindo as necessidades financeira da família”
“se tratando de pequena agricultura o pessoal já tem pouca terra ... daí começou a
investir .. numa produção de erva-mate que dá um retorno longo, ele [produtor] não tem
aonde se sustentar durante o período até começar a dar retorno a erva”
“tem que plantar aos pouquinhos e ir ampliando de acordo for arrecadando... então
por isso que é devagar ... o processo de plantio da erva-mate aqui, por causa dessa
dificuldade que o pessoal tem financeiramente”
6 - Escala produtiva

Indica

versus rentabilidade

necessidade

de

maior”

da

aumento

de

“Porque se você aumenta a tua produtividade, a tua produção, as outras coisas tu tens

produção visando

uma renda maior do teu trabalho, da tua produção e tu tens condições de melhorar na

o

área social, na educação, em tudo”

agroecologia

(Agro
Rentabilidade)

–

aumento

rentabilidade

a

de

“Mas nós precisávamos ter uma produção maior para nós temos uma rentabilidade
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7 - Necessidade de

Indica

crédito

necessidade

para

a

baixa
de

Agroecologia (Agro

Crédito

para

a

– Agrobusiness)

Agroecologia dado

.”Geralmente os créditos para a produção mais orgânica tem pouca dificuldade de
acesso. Porque ele utiliza menos insumo e os créditos, querendo ou não, estão muito
destinados à produção de soja ou à produção do milho”

a utilizar menos
insumos
8

-

Crédito

-

Necessidade

Identifica

‘”No nosso caso aqui seria [investimento em] implementos agrícolas.”

oportunidades de

“acho que no caso da erva mate [o investimento] seria aumentar a quantidade de área

investimento

mesmo de produção"

parte

por
da

Cooperativa e dos

“acho que o crédito, se tiver esse foco da sustentabilidade, pode incorporar tecnologia
e produção diferenciados [para ampliar a área de produção de erva-mate]”

Cooperados
9 - Copermate -

Identifica

as

Limitações

principais

“[a] cooperativa assim é pequena, pouca gente ainda. São poucos, vamos dizer assim,
que têm conhecimento técnico sobre a questão da agricultura mesmo”

limitações

de

“Talvez nós precisássemos era ter mais conhecimento e ter um grupo mais afinado no

atuação

da

sentido de por linhas de crédito nesse sentido e ver se elas existem mesmo ou não”

Cooperativa

“Eu lembro que foi aprovada uma lei da agroecologia naquele período, mas na hora de
colocar em prática a Copermate até não se desafiou muito de ir atrás desses créditos”
“[orientação sobre cultura de crédito aos cooperados] Ela [Copermate] tem feito. Eu
acho que consegue, mas ainda tem limitação [de conhecimento e estrutura]. Acho que
precisa melhorar.”
“[Copermate e cooperados em geral] tem dificuldade para retirar o tempo para
formação, de entender o processo, de ficar meio dia e escutando uma
palestra de entendimento, da forma como funciona ..”

10 - Copermate –

Identifica

a

“Você acredita que a cooperativa pode ajudar a levar .. informação [de crédito aos

Missão & Valores

percepção

de

cooperados] ou acha que já não é o trabalho da cooperativa? Orador : Ajuda. Eu acho

quais

as

que ajuda também.”

são

reponsabilidades

“Você sabe se a Copermate ... acompanha .. algum problema [de discriminação] nos

da Copermate

cooperados? Orador : Não. Acho que não. Isso seria por parte das agências
credoras..?]”
“Você acredita que a cooperativa consegue [orientar os cooperados em relação a
utilização saudável de crédito] ? Orador : Ela tem feito. Eu acho que consegue, mas
ainda tem limitação. Acho que precisa melhorar. Ela faz e consegue.”
“[Copermate mantém] contato com o cooperado? Orador : Teve vários. Agora, nos
últimos anos ali, dois anos e pouco para cá, está meio travado, devido essa pandemia....”
“Você acredita que hoje a cooperativa consegue orientar os cooperados [em relação a
utilização de crédito]? Orador : Sim. Eu diria que a melhor forma que hoje de ser bem
aproveitado o crédito para se pagar via cooperativa [com erva-mate]) .. com
levantamento da própria propriedade”
“O trabalho da cooperativa é mais no sentido de ajudar o produtor, de organizar, de
fazer essa parte de organização. Quem diz se pode ter certificado é a certificadora”
“Não necessariamente, a cooperativa poderia se envolver em repasses, mas nós já
ajudamos em projetos, já ajudamos em orientação”
“nós temos uma grande facilidade para pegar um crédito, isso nós conversamos nas
nossas reuniões, com os assentados”
“Mas será que [a Copermate] teria um papel .. de educação financeira? Orador :Sim,
com certeza.”
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11 - Copermate -

Identifica

Oportunidades

oportunidades

quais

Copermate

a

pode

explorar

“o fornecimento de insumos para a produção agroecológica porque isso é muito difícil
de nós conseguirmos”
“se a Copermate tivesse uma forma de organizar um espaço onde pudesse disponibilizar
para pequenos

agricultores insumos da agroecologia, até materiais, orientações

técnicas, isso ajudaria muito”
“se a Copermate pudesse disponibilizar um departamento ou um setor dentro da
cooperativa que pudesse fomentar esse trabalho [aquisição de equipamentos], nossa, eu
acho que ajudaria muito o desenvolvimento da região.”
“nós precisássemos era ter mais conhecimento e ter um grupo mais afinado no sentido
de por linhas de crédito nesse sentido e ver se elas existem mesmo ou não”
“...busca de mercado mesmo. Mercado”
“me parece que teria que ter uma linha de crédito que fosse estruturada junto com o
plano de ação da cooperativa. A cooperativa poderia ser também, como poderia dizer...
parceira”
“[se a] cooperativa acompanhasse a aplicação do crédito. O que acontece hoje é que
tem alguns créditos, mas cada agricultor vai lá e faz da sua forma...”
“Sempre que dialogamos sobre crédito .. tem essa percepção. ..quando pegar o crédito,
se é necessário ou não pegar o crédito. Porque às vezes pode ser um problema o
agricultor pegar o crédito”
“Parece que falta um pouco da cooperativa para começar a construir isso [orientação
de crédito] já nas agências bancárias”
“COPERMATE precisa também disso. Ver como pega essa informação [de linhas de
crédito para agroecologia], vai atrás, estrutura um projeto e começa a estimular junto
aos sócios”
“eu acho que a COPERMATE não tem ido atrás também. Não sei, de repente pode ter
surgido alguma linha de crédito que possa não ser o ideal, mas que possa ser algo que
possa ser trabalhado”
“já vem se trabalhando, dessas partes da erva mate, do chá de ervas medicinais, de
exportação e tal. Daria, precisaria de nós estarmos encaixando a cooperativa em outras,
diversidades de produtos para comercialização”
“eu acredito que eu auxiliaria essa parte [da] escoação do produto, de conseguir o
transporte, porque como são pequenos produtores, muitas vezes conforme a produção
que tu fazes, tu não tens como levar até a indústria e também não tem a viabilidade”
“.. nós não somos uma cooperativa de crédito. No entanto, nós
estamos pegando algo nesse sentido [intermediando produção para o Estado e para
Importação]”
12 - Oportunidades

Identifica

as

‘a Copermate. Podia [ajudar a orientar]... Porque quando nós vamos para algum

– Orientação

oportunidades de

espaço ou consegue algum material de orientação [sobre agroecologia], nossa, ajuda

orientação

aos

bastante”

Cooperados

nos

“Mas falta assim ter orientações técnicas [sobre agroecologia] porque nós estamos

assuntos

fazendo aqui com a cara e a coragem, com aquilo que nós sabemos.”

relacionados
Bureu

ao

Verde,

Crédito e ESG

“[Orientação em relação à crédito ] me parece que falta mesmo.... Parece que falta um
pouco da cooperativa para começar a construir isso já nas agências bancárias”
“acho que a COPERMATE não tem ido atrás também. Não sei, de repente pode ter
surgido alguma linha de crédito que possa não ser o ideal, mas que possa ser algo que
possa ser trabalhado”
“[Orientação técnica] muitas vezes tem isso e tem associado que dispensa, acha que não
precisa. E depois quando vai correr atrás e já passou”
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13 - Cooperados –

Diferencia

Iniciativa Própria

iniciativa

a
dos

próprios

“Você acredita que a cooperativa pode ajudar? Orador A: Talvez sim. Mas é que
precisaria também ter vários agricultores (interessados)”
“Você imagina que a cooperativa, hoje, já consegue orientar os cooperados, não é?

cooperados

em

Orador : Sim, hoje consegue. Se tiver interesse por parte dos cooperados. Acredito que

relação

aos

tem grande possibilidade ...”

esforços

da

cooperativa

“O que que falta para isso acontecer? [a cooperativa buscar informações no bancos]
Orador : Olha, eu diria que falta a iniciativa da parte além da cooperativa, do próprio
associado de buscar interesse..”
“Porque fica difícil de você ofertar uma coisa ali [financiamento a produção] que às
vezes não estava na cabeça do cara e ele não vai se interessar por aquilo”
“a cooperativa vai atrás de encaminhar, ver, de fazer e orienta só que alguns
[cooperados] dão outros escutam e não conseguem avançar”

14 - Copermate –

Identifica ações de

“.. nós buscávamos parcerias, principalmente na Europa..”

Parcerias

parceria

“E nós temos o certificado do IBD.”

com

Empresas

ou

oportunidades de

“Nós temos uma parceria, a CCA tem uma parceria com a fundação Mundo KID

parcerias com o

que é do País Basco, e nós temos um processo de acompanhamento à gestão”

mercado privado

“O processo de certificação é estimulado. Tem uma intenção da diretoria do
conselho administrativo da cooperativa, porém ao mesmo tempo ele é bem estimulado
por uma necessidade de mercado.”
“Quem estimulou a Copermate? Orador : Foi empresa. A empresa Air Point, na
Alemanha..”
“..Vamos construir algo novo porque isso aqui além de voltar para o banco, e temos que
ter essas garantias, ele vai dar mais trabalho, mas terá essa questão da sustentabilidade
vinculada. Que é um pouco dessa concepção que está sendo construída na FINAPOP”
“..no caso da Copermate é mais tranquilo porque ela tem essas empresas que acabam
fazendo essa questão do Fair Trade..”
“E não teve essa sustentabilidade [projeto anterior de agricultura familiar]. Daí, já até
está desativada. Parou. Então, hoje, nós precisaríamos ter mais parceria, mais
empresa”
“nós fizemos uma parceria grande, uma parceria nos últimos anos com uma empresa
americana, tal de Guaiaqui, ela ... a gente beneficia chá mate pra eles “
“Pelo que eu entendi... onde tem parceria tem controle ? Orador: Aham”

15 - Copermate –

Identifica ações de

“ aqui no Estado do Paraná 30% da merenda escolar tem que ser orgânica, .... Teve

Parcerias

parceria

ou

várias cooperativas e associações que participaram da chamada pública e a

oportunidades de

[Copermate] acabou ganhando porque tinha um produtor, que no caso éramos nós,

parcerias

com certificado de produção orgânica”

governo

com

o

com

entidades públicas

“E essa área de reserva [reserva ambiental da Copermate] ele [prefeito] está passando
para o município. E isso o prefeito tem dito agora no rádio, nos meios de comunicação.
Que ele [prefeito] vai receber um milhão e 400 mil por ano de ICMS ecológico”
“a Copermate buscou...um projeto aqui do Governo do Estado... . Foi assinado acho
que há duas semanas agora os termos lá da liberação dor recurso”
“[22 famílias] Vão ter acesso a em torno de cinco mil mudas por família para plantar
nos lotes”
“E agora nesse último período teve um programa bastante importante do governo do
estado do Paraná, através da Seab, que é o chamado Cooperas Paraná”
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16

-

Cálculo

da

Evidencia que os

“... [qual é a] viabilidade técnica do projeto? ... Tem que entender como desenvolvê-lo

da

cooperados

para ter o retorno [financeiro]”

agroecologia (Agro

calculam a relação

“de cara tu tens que ver as tuas entradas, a tua receita e as tuas despesas”

– Rentabilidade)

custo

retorno

“E aí nós já estamos vendo o preço também, quanto que está sendo pago o quilo da

para tomar as suas

cebola, o quilo da batata doce. Então quando chega ao final do ano nós também já temos

decisões

uma quantidade, o que rendeu, o que não rendeu. Então um pouco está sendo feito, mas

rentabilidade

x

de

investimento

eu acho que isso podia ser bem melhor”
“Então acho que é um programa bastante importante. Você vê a geração de renda...”
“a quantidade de valor que ele tira naquela área é superior ao que o... a sobra que tem
da produção de soja [comparado com a erva-mate]”
“[após o] quarto ano que vai começar a dar uma renda mais anual, mais estabilizada.
Então, ela está aí já esse tempo e tentando melhorar a relação, a vida e também
financeira”
“Mas muitas vezes nós precisamos do dinheiro da erva para devolver ao banco [para
cobrir o investimento feito nas culturas convencionais]”
“...[se eu erva-mate ] plantar, eu levaria mais ou menos cinco anos para começar a ter
um certo retorno. Eu comprando a muda pronta ou tendo a muda já pronta para plantar
na lavoura, são quatro anos para começar a ter um retorno mais ou menos significativo”
“ [a erva-mate orgânica] agrega mais valor ... nós temos uma margem que nós
trabalhamos em cima.. dos valores a mais do que a erva convencional”

17 - Governança -

Evidencia

as

“A cooperativa, tirando agora esse período da pandemia, ela tem reunião com o público

Transparência

ações

ou

dela, principalmente dos assentamentos, mas também os agricultores familiares. Ela tem

instrumentos

de

reunião a cada três, quatro meses”

comunicação

da

“[Orador externo a administração da Copermate]Sempre trabalhamos ali mais no

Cooperativa

relacionamento com os assentados, associados e no conselho fiscal ali também,

voltada

a

observando os andamentos, mas na parte de geração administrativa, financeira, não

transparência dos

acompanhamos, só pegamos os relatórios e damos os pareceres”

seus atos

“Como funciona a comunicação da cooperativa com os associados? Orador : Eu acho
que o quadro de associados se reúne em assembleia”
“Nós temos uma assembleia anual, que é ordinária, que essa é com edital e tudo. E
temos assembleias extraordinárias. Nós temos uma coordenação, que tem representante
de todos os assentamentos, de todos os grupos de famílias. E temos a direção legal.
Então, para nós, a direção legal se reúne sozinha mesmo para encaminhamentos
bastante práticos”
“a Copermate pega a proposta e encaminha para a comunidade e a comunidade define
lá e a Diretoria já encaminha a aplicação do recurso”
“A comunidade apresenta a proposta [de investimento com o bônus do Fair Trade] e
quem define é a Diretoria da Copermate ... existe a reunião de Diretoria da Copermate
e apresenta .. as propostas, e a Diretoria define . Depois em Assembleia é informado
aos sócios como foi aplicado [os recursos]”

18 - Certificações &

Identifica qual a

“Através da certificação nós já percebemos agora esse ano [perguntas sobre questões

Acompanhamentos

importância

ESG dos produtores agrícolas] que a certificadora acho que está exigindo um pouco

Externos

conexão

(Certificação)

certificação para o

“É porque quando nós conseguimos o certificado para todos, a produção vegetal do

comércio

lote, então, por exemplo, nós vendemos vários produtos”

e

a
da
da

isso também”

produção

“[cooperativa acompanha a] poluição de recursos hídricos? Orador: Sim. Essa questão

sustentável

[impactos ambientais], quem está certificado, todos esses trabalham mais presente
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“Nós procuramos, da Coopermate, nós recebemos certificação pelo IBD, que é a única
certificadora que certifica produtos para exportação”
“Mas o certificado fica mais no poder da cooperativa. Porque o produtor vai usar ele
para vender merenda escolar, então a cooperativa tem que passar uma declaração, algo
nesse sentido, de que o produtor é certificado”
“Se não tiver o certificado ou alguém que faça a inspeção, [o agricultor convencionais]
...acaba usando agrotóxicos
“tem a questão do Fair Trade [certificado IBD], que é o comercio justo, é
comercializada a erva mate coletada dos produtores assentados e enviado para o
exterior para a Europa e parte desse comércio desta erva que você vende volta de novo
para os assentados em forma de questão social “
“do uso dos EPIs.. e eles [certificadora] pegaram firme também na cooperativa e foram
juntos lá ... e daí nos pegávamos erva lá dos índios lá do Turvo, e eles tinham uma equipe
técnica muito boa e foi colocado a cooperativa junto pra.. pra acompanhar mesmo se
era executado mesmo da forma que eles pediam”
“é feito o acompanhamento ..[do].. destino do lixo, do uso de agrotóxico, que não pode
.[ter], da limpeza do Herval mesmo, que tem que ser tudo dentro da exigência de uma
normativa que existe”
19
ESG

-

Copermate-

Evidencia

“eles [produtores agrícolas] conseguiram aprovar o projeto [junto ao estado do PR]

relacionamento da

porque nós [Copermate] estávamos no projeto com produção orgânica”

Copermate

“[A reserva florestal] Até agora fomos nós que cuidamos. Agora para frente é o

com

ações

município que cuida. Então isso vai ajudar muito o município, porque imagina, o

correlacionadas

município que depende de recursos e tem uma entrada dessa [recursos estaduais

com

relacionados à reserva florestal], porque se a fazenda fosse um latifúndio não teria isso.

o

conceito

ESG do BACEN

O fazendeiro jamais iria [repassar para o município]”
“Porque aqui é uma região que tinha muita erva nativa. Hoje já é bem pouco assim
[erva-mate nativa]. ... Nos assentamentos mesmo tinham bem poucos [que cultivavam a
erva-mate]. Aqui no assentamento não tinha nenhum pé de erva-mate quando nós
entramos aqui. Hoje já tem”
“Tem todo esse cuidado da Copermate em termos de produção agroecológica,
produção orgânica”
“A certificação orgânica é uma ação que ajuda a buscar perspectivas diferentes para
os agricultores”
“principalmente hoje a COPERMATE tem esse trabalho junto aos indígenas, não sei se
você sabe, mas ela tem um trabalho que é de comercialização [da erva-mate orgânica
dos indígenas]”
“Os indígenas estão, nesse caso, comercializando a erva [com a Copermate] que ao
mesmo tempo preserva as aldeias, a área de preservação que eles estão”
“[A Copermate] estimula e se avalia que é uma fonte de renda bastante importante,
porque ela pode trabalhar essa questão da preservação ambiental, toda essa questão,
e também uma opção de geração de renda.”
“Nós [Copermate] estaremos disponibilizando uma quantidade de mudas [de ervamate] para os agricultores, a contrapartida deles vai ser todo o trabalho de fazer
plantio, extratos culturais, esperar de 3 a 4 anos para começar a ter renda”
“a ideia é aumentar, incentivar o povo a ter essa cultura [de agroecologia] que é uma
cultura que tem o custo mais barato para produzir”
“Foi até construído [atendendo] a demanda das comunidades locais para estar
recolhendo os resíduos, os lixos, essas coisas para que seja reciclado”
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“É feito várias orientações, ..de incentivar o povo a não jogar [lixo] em qualquer lugar
.. e preservar as naturezas com plantio de árvores e proteção à fonte [de água]”
“Eu acho que nessa linha mais da certificação orgânica [ação da Copermate na
comunidade]”
“Ela [a Copermate] vê bastante essa questão da preservação do meio ambiente. O
cuidado, o não uso de agrotóxicos. ...”
“quando falamos do agronegócio, nós [agricultores] temos uma grande facilidade para
pegar um crédito, isso nós [da Copermate] conversamos nas nossas reuniões, com os
assentados”
“a coorperativa tem algum acompanhamento ...em relação à discriminação?
Orador : ... A cooperativa, pelo simples fato de reunir, de fazer discussão, ela diminui
também, ajuda.”
“[o bônus do comercio da erva-mate orgânica] É investido mais na questão social, no
coletivo, no produtor que mora lá na comunidade ... as vezes tem uma deficiência de na
comunidade, de se organizar de construir alguma coisa, esse prêmio de comercio justo
vem para beneficiar os assentados,”
“a Copermate senta com os produtores [e] com a Diretoria e define.. se [o investimento
solicitado pela comunidade] é viável mesmo, que vai beneficiar, analisa bem a proposta
para daí investir ...Mais ela [a proposta] tem que ser coletiva, ela não pode ser
individual ... a Copermate pega a proposta e .. encaminha a aplicação do recurso”
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Ambiental

ESG

–

Identifica

ações

relacionadas

JÁ

“E nós temos o certificado [produção sustentável] do IBD”
“Ela [Copermate] sabe quais cooperados que estão fazendo correção ou os cooperados

EXECUTADAS

que estão eventualmente desmatando? Orador : Tem. Tem porque é dentro do território,

com as exigências

do espaço onde que atua

ESG

“Mas como é uma área de (reserva) então isso nós sempre discutíamos desde o início

Ambientais

do BACEN

do movimento, nas criações das cooperativas, dos assentamentos, enfim, de que nós
tínhamos de preservar o que tinha. E, além disso, ainda, se nós pudermos ampliar nós
temos que ampliar.”
“a concepção do projeto é isso né [projeto de plantio de erva-mate]. A questão de
melhorar a renda, mas ao mesmo tempo também plantar em sistemas agroflorestais para
que também tenha essa conexão com o meio ambiente. Então acho que é um programa
bastante importante. Você vê a geração de renda e diversificação da propriedade, mas
também uma preservação ambiental”
“[A Copermate] sempre está se dialogando em torno dessa questão mesmo de evitar
desmatamento, essa questão desse cuidado com utilização de agrotóxico, todas essas
questões”
“[A Copermate] ela pode trabalhar essa questão da preservação ambiental, toda essa
questão, e também uma opção de geração de renda”
“só o fato de você plantar a erva mate hoje, mesmo em sistema convencional, ele,
comparado com a produção de soja, é muito mais sustentável porque, mesmo o
convencional, utiliza muito menos agrotóxicos. São árvores ajudando o processo de
reflorestamento”
“A sustentabilidade nessa área da erva mate, também tendo parceria com mais produtos
ligados mais ..orgânica e produtos e ervas medicinais”
“Hoje, para você fazer um projeto .. por exemplo, você tem que
apresentar que não está usando em área de reservas, que não está poluindo água, que
não está, entende. Então, que eles já têm algo nesse sentido, que são alguns cuidados”
“Se eu não tiver uma reserva permanente, por exemplo, eu não tenho acesso ao crédito”
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“um grande problema (que está dando) em que envolve, em grande parte, um quadro do
associado, é o uso do agrotóxico. Esse é um dos mais preocupantes”
“tem um grupo de produtores que é acompanhado sim, porque nós temos a inspeção né
que é feita pela empresa que faz a inspeção que nós fazemos a comercialização do
chamado orgânico né ... tem que ter né a inspeção e passar tudo dentro dos padrões”
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-
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-

Identifica

ações

relacionadas

JÁ

“É porque quando nós conseguimos o certificado para todos, a produção
vegetal do lote, então, por exemplo, nós vendemos vários produtos. Nós temos batata

EXECUTADAS

doce, temos mandioca, cenoura, beterraba, banana, pêssego, cebola e aí vai. Então tem

com as exigências

vários produtos. Então nós do ano passado para cá, nós tivemos que começar a dizer

ESG Econômicos

quais os produtos que nós vamos ter para comercializar, para vender e um pouco de

do BACEN

quantidade, no ano nós vamos... E aí nós já estamos vendo o preço também, quanto que
está sendo pago o quilo da cebola, o quilo da batata doce. Então quando chega ao final
do ano nós também já temos uma quantidade, o que rendeu, o que não rendeu”
“E aí buscamos e construir alternativas de proteção que diminuam essa agressão [ao
meio ambiente] ... E ao mesmo tempo tem que gerar renda para o agricultor ou quem
vive na terra”
“[A Copermate] busca por mercado [para venda dos produtos] que ajuda a preservar
e que garanta a renda do Agricultor”
“tem que produzir erva mate e gerar renda, ao mesmo tempo tem que produzir alimento
para alimentação da família”
“porque a concepção do projeto [de plantio de erva-mate] é isso né. A questão de
melhorar a renda ....Você vê a geração de renda e diversificação da propriedade, mas
também uma preservação ambiental.”
“[A erva-mate] é uma fonte de renda bastante importante, porque ela pode trabalhar
essa questão da preservação ambiental, toda essa questão, e também uma opção de
geração de renda”
“a quantidade de valor que ele tira naquela área [com o projeto da erva-mate] é
superior ao que o... a sobra que tem da produção de soja”
“Sim, ela agrega mais valor [a erva-mate ecológica] ... nós temos uma margem que nós
trabalhamos em cima.. dos valores a mais do que a erva convencional”

22 - ESG - Social

Identifica

ações

“Eu acho que no início [do assentamento] era mais difícil. Nossa. Era bem mais

JÁ

complicado por ser de assentamento, sem-terra. Eu acho que a discriminação era muito

relacionadas
EXECUTADAS

maior. Eu acho que hoje assim é mais tranquilo”

com as exigências

“[Equipamentos de Segurança e mão de obra infantil] Isso é uma coisa que o MST

ESG Sociais do

acompanha também. Tem várias questões de violência. Sempre é procurado falar sobre

BACEN

isso. Há espaços de discussão sobre essa questão de não...”
“Teve o encontro dos sem terrinha, por exemplo, as crianças. Então através das escolas
.. procura trabalhar essa questão do direito da criança, dos deveres também. Mas
principalmente dos direitos das crianças “
“Assim as mulheres também têm esse espaço. As crianças, os jovens têm buscado formas
de se encontrar e de saber dos direitos que têm também dentro do movimento, na
sociedade, de uma forma geral no cotidiano da vida. Então se busca orientar dessa
forma também”
“A COPERMATE, com a maioria dos sócios, ela surge a partir dessa luta que ela tem,
a luta do MST. O MST sempre faz esse debate, contra qualquer tipo de discriminação"
“hoje a COPERMATE tem esse trabalho junto aos indígenas”
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“Ela [a Copermate], geralmente [trabalha], com esses que estão no sistema
[agroecológico] que tem um acompanhamento mais presente, sim. Eles já trabalham
com essa questão [do trabalho infantil]”
“é importante estimular as crianças a aprender o trabalho com a terra... Mas que ... tem
que ter momento para lazer, para brincadeira e todas essas questões. E nós sempre
estamos dialogando nesse sentido. Então, isso sempre é buscado colocar como um dos
pilares da cooperativa também”
“Ao menos o que eu tenho visto nos assentamentos é que isso já quase não existe mais.
Essa questão do trabalho árduo de crianças com doze anos, treze anos. Mas, eu acho
que é sempre importante continuar fazendo esse diálogo”
“Aqui na região não tenho conhecimento para te falar bem real [de assédio ou
discriminação em geral]”
“Isso aí eu também eu diria que tem mais a parte da própria unidade, da indústria que
tem todas as formas de EPI e é repassado também com os associados para que sigam
essas orientações também, na propriedade”
“[Nos casos de problemas com equipamento de segurança] A orientação é procurar,
por exemplo, a rede pública de saúde”
“[Situações de trabalho infantil ou desmatamento] Algumas coisas vieram e não chegam
até lá. Mas maior parte consegue ter, conhece, procura orientar. E faz da ...da melhor
forma possível”
“A cooperativa, pelo simples fato de reunir, de fazer discussão, ela diminui [as situações
de discriminação e assédio] também, ajuda”
“uma das garantias que nós temos nos assentamentos, foi que todas as crianças estão
na escola. Não há criança que não vá para a escola.”
“[o bônus do Fair Trade] não é retorno individual para o assentado lá da comunidade
né que ele mora, tem uma demanda por exemplo na escola digamos assim né, ou o posto
de saúde que tá precário, a comunidade pede”
“foi feito um trabalho grande com eles [com a empresa Gauiaqui dos EUA] nas
questões dos EPIs né ... do uso dos EPIs.. e eles pegaram firme também na cooperativa
e foram juntos lá ... e daí nos pegávamos erva lá dos índios lá do Turvo, e eles tinham
uma equipe técnica muito boa e foi colocado a cooperativa junto pra.. pra acompanhar
mesmo se era executado mesmo da forma que eles pediam”
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–

para

ESG

Identifica

a

“Você acredita que os cooperados responderiam esse tipo de questionário para a

disponibilidade

cooperativa se isso trouxer algum benefício para eles? Orador : Eu acredito que sim”

dos

“Então tudo isso nos ajuda. Eu acredito que não teria dificuldade em responder para

cooperados

responderem

instituições se sofre discriminação, como é que essas coisas acontecem.”

questões

“Eu acho que sim [que os cooperados responderiam questões ESG]. Eu acho que sim.

relacionadas

ao

ESG do BACEN

Hoje tem muito menos essa questão mesmo da alimentação. Na minha época eu lembro
que começávamos a trabalhar com dez, doze anos. Hoje os pais têm essa percepção da
importância de as crianças estudarem”
“..é uma situação bem difícil, eu acredito que parte [dos cooperados] faria. Outros
ficariam em dúvida e prefeririam não responder”
“Pois olhe eu acho que acho que sim [que os cooperados responderiam questões ESG]
... pessoal quando é para favorecer o pessoal corre atrás”

24 - Bureau Verde

Aponta

o

“[já ouviu fala do Bureau Verde?] Orador : Primeira vez”

desconhecimento

“Como que eles vão identificar esses agricultores?[agricultores sustentáveis]“

sobre

” Você já ouviu falar em uma coisa chamada Bureau Verde? Orador : Não, não.”

as

novas

regulamentações

“.. você já ouviu falar de uma coisa chamada Bureau Verde, do Banco Central?

99

da agenda BC# do

Orador : Olha, eu não estou lembrando agora”

BACEN

“... Você já ouviu falar desse Birô Verde ? Orador :É novo... acho que não”

(Bureau

Verde)
25 - Facilidade de

Indica

que

o

acesso ao crédito

agronegócio

para

convencional

empreendimento

modelo

agropecuário

esteira de crédito

Ou estamos levando o pacote ou não tem, tu estás fora.”

convencional (Agro

já estabelecido e

“Mas nós daqui não temos muito conhecimento sobre isso, se existe mesmo, se não

– Agrobusiness)

conhecido

existe. Se você chega na agência, por exemplo, em um banco, o pessoal lá não sabe

“nós temos bastante dificuldade com a agência, porque como não tem agricultores ou
pequenos agricultores quase nessa linha, é mais um agronegócio, então dificulta mais

é
com

pelas

ainda para nós”
“é muito difícil hoje nós irmos atrás de crédito porque é uma (burocracia) .É um pacote.

partes (agências e

muito sobre isso.”

cooperados)

“eles [o pessoal da agência bancária] não dão muita atenção para [crédito para
agroecologia].. Eles já vão direto com aquilo que eles estão acostumados a fazer
[crédito para o agronegócio]”
“.. mas principalmente a agência já vem com os pacotes prontos. Até porque, o que
acontece, me parece que os créditos da soja ou milho, como é uma grande quantidade
de operação e valores maiores, as agências também não fazem muito esforço de fazer”
“quem quer acessar crédito nessas linhas, gado de corte, produção de leite, soja ou
milho, é fácil. Eu converso com o técnico aqui que vai cobrar 2% do projeto para fazer
o projeto e consegue fazer.”
“essa facilidade que tem na produção de grãos, uma quantidade que já está estruturada
dentro do banco”
“É a esteira. Eu tive essa conversa com o Luiz já. É a esteira do agro. A esteira
está pronta, facilita tudo”
“Se você quiser plantar amanhã, na próxima semana você vai [ter]...[se] você tem
volume, você consegue com facilidade insumos e toda essa [financiamento]...
“porque o incentivo maior que tem hoje no crédito é para média e grande agricultura”
‘O investimento hoje que tu tens acesso fácil é na linha de plantio de soja, de milho,
coisas aí que para nós, com pequena propriedade, como associados dessa cooperativa
nossa, mas ligada a agricultura familiar, nós não temos esse crédito para diversidade.”
‘[financiamentos] mais nessa linha do agronegócio, quem opera mesmo a soja, o leite e
essa questão mais que aparece, que você levantou, a energia limpa, acaba ficando em
segundo plano. Acabam não indo atrás, não indo buscar. Até pelo fato de que parece
caro, pelo menos no momento.”
“se você tratar como agronegócio, [financiamento] é mais fácil, porque são coisas que
o banco também está lidando todo dia”
“quando falamos do agronegócio, nós temos uma grande facilidade para pegar um
crédito”
“nesse momento acabam acessando mais para a produção de leite e de soja mesmo, ou
milho.”
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Identifica

as

“..mas nós não temos acesso a recursos. Eu tive algumas dificuldades porque eu tive

dificuldades

de

problemas no meu CPF, então aí dificultou um pouco o acesso a credito nas linhas do

acesso à linhas de

banco”

crédito

“[Informação da Copermate sobre crédito] Ajudaria muito porque é muito difícil hoje
nós irmos atrás de crédito porque é uma (burocracia) É um pacote”
“não temos muito conhecimento sobre isso [linhas de crédito para agroecologia], se
existe mesmo, se não existe. Se você chega na agência, por exemplo, em um banco, o
pessoal lá não sabe muito sobre isso”
“nós chegamos na agência nós temos dificuldade de ter informações
concretas lá na agência [sobre linhas de crédito]”
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“Geralmente as cooperativas da agricultura familiar, e é o caso da Copermate, eles
não têm muita garantia de crédito”
“Hoje quase não se tem acesso a crédito para a agroecologia, para a agricultura
orgânica"
“agência já vem com os pacotes prontos [oferta de linhas de crédito]. Até porque, o que
acontece, me parece que os créditos da soja ou milho, como é uma grande quantidade
de operação e valores maiores, as agências também não fazem muito esforço de fazer”
“Acho que mais de [o banco] ter linhas para esse tipo de investimento mais
agroecológico que não tem”
“O investimento hoje que tu tens acesso fácil é na linha de plantio de soja, de milho,
coisas aí que para nós, com pequena propriedade, como associados dessa cooperativa
nossa, mas ligada a agricultura familiar, nós não temos esse crédito para diversidade.
Você vai nos bancos lá e não tem essa linha de crédito
“Se eu entrar no banco [utilizar uma linha de crédito], eu tenho um espaço longo para
poder dar retorno e, por mais que eu tenha ainda um tempo maior para começar a pagar
essa coisa toda”
“Porque os investimentos que tem é juro alto. Se pegar dentro da linha dos Pronaf não
tem pra erva-mate porque o PRONAF envolve mais a linha dos alimentos”
“outros é por causa que tem uns que estão endividados no banco, pegaram as vezes e
ficaram com pendência e outros pagaram renegociado e o banco não financia mais”
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o

“Todo mundo tem ideia de quais são as linhas de crédito que são oferecidas pelo

histórico

de

governo e como que faz para se habilitar essas linhas? Orador : Olha. Eu acho que

experiência

de

totalmente não. Mas o pessoal tem informações no convencional. No convencional, no

utilização

de

agronegócio”

crédito por parte

“quando [os cooperados] tiveram crédito direto via banco e .. um projeto de

dos cooperados e

viabilidade só no papel, mas na realidade [acabou não sendo viável] não

da cooperativa

conseguirem[pagar as dívidas] e estão bem assombrados”
“[o investimento em] energia limpa, acaba ficando em segundo plano. [os cooperados]
Acabam não indo atrás, não indo buscar. Até pelo fato de que [o financiamento] parece
caro, pelo menos no momento”

28

-

Crédito

–

Fontes Privadas

Identifica

o

“..Caixa Econômica também libera créditos para agricultores, que até pouco tempo

conhecimento dos

atrás não se ouvia falar disso. Era só o Banco do Brasil. É a única coisa assim de nova

cooperados

em

que nós até temos comentado aqui de dar uma passada na Caixa Econômica para ver

relação às fontes

com o pessoal que linhas de crédito, o que eles exigem, como é que funciona. Mas nós

privadas de crédito

ainda não fomos lá para ver.”
“você conhece alguma frente, algum programa de algum outro banco, público ou
privado, que tenha, que visa isso, visa financiar as frentes sustentáveis?
Orador : Não tenho conhecimento.”
“Ouvimos falar que tem tanto seria pelo Banco do Brasil, pelo pessoal que é mais ligado
a agricultura familiar hoje”
“Olha eu não tenho informação real mas parece a CRESOL tem alguma coisa, mais
não sei te dizer..”

29

-

Crédito

Fontes Privadas

–

Identifica

o

“..o pessoal tem informações no convencional. No convencional, no agronegócio”

conhecimento dos

“Teria que ver bem quantos cooperados que acessam [crédito público], mas grande

cooperados

parte já acessou, se não acessam ou estão acessando”

em
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relação às fontes

“O assentado, para ter acesso ao PRONAF... precisa identificar a reserva em que está

privadas de crédito

o seu lote”

30 - Potencial de

Relata

a

“Não há necessidade de estar reunido muito porque uma das coisas que é difícil hoje é

acesso ao mundo

dificuldade

de

nós estarmos nos deslocando de um lado para outro e se reunindo. Mas hoje com a

digital

deslocamento dos

internet eu acho que é mais fácil de repassar.”

cooperados
nestes

momento

de pandemia e o
potencial

de

distribuir
informações para
cooperados
31 - Dificuldade de

Identifica

as

“Uma manutenção dessas informações, da acessibilidade as redes sociais e não tem. Aí

acesso ao mundo

limitações

de

o pessoal tem que ser unir nas casas, nas residências onde o pessoal tem Wi-fi ou subir

digital

utilizar vias digitais

em algum lugar alto que pegue. E fica mais difícil já”

para

distribuir

“Acho que tem algumas limitações... por causa o pessoal hoje, os sócios, se for pegar

informações entre

hoje o corpo de sócios da Copermate ele é um pessoal bem é mais mais antigo né, é

a cooperativa e os

pela região que são meio meio sistemático ainda não tem essa questão dos celular da

cooperados dado

internet nas mãos, não sabem usar direito ainda ... acho que com o tempo tem que ser

a

trabalhado isso .. pra facilitar ainda mais”

falta

de

conhecimento dos
envolvidos
32 - Dificuldade de

Relata que parte

“Eu acho que umas 80% tem. Ela não é tão boa porque depende muito do local. A nossa

acesso ao mundo

dos

tem dias que está ruim, tem dias que está boa.”

digital

não possui acesso

“Esses outros 20 ainda não conseguem? Orador A: Eu acho que tem, mas assim que

a internet

funciona com melhor qualidade eu acho que uns

cooperados

80% é mais tranquilo.”
“quem tem acesso à internet que via dados móveis, via Wi-fi que conseguiu colocar que
tem um posto já mais ampliado um pouco. Daí o pessoal participa, mas trinta, quarenta
por cento não consegue. Não tem esse acesso”.
33 - Dificuldade de

Evidencia

acesso ao mundo

iniciativas

digital

sucesso

“Teve uma iniciativa por parte da prefeitura com alguns anos atrás, mas não fluíram.
sem

Nem a própria sede onde tem as escolinhas rurais ainda ou mesmo ... assentamento que

de

tem o posto de saúde e tal. Tem muita dificuldade para isso, de instalar. Não sei se é

conectar pessoas

logística ou a empresa que foi... que não teve esse respaldo que era preciso e não

ao mundo digital

consegue fazer esse trabalho.”
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ANEXOS

8.1 Anexo A - Consulta Pública 82/2021 : Resolução CMN
RESOLUÇÃO CMN Nº , DE 2021
Define critérios de sustentabilidade aplicáveis à concessão de crédito rural.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em de 2021, tendo em vista as
disposições do art. 4º, inciso VI, da referida Lei, dos arts. 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de
1965, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, do art. 78A da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e da Resolução nº 3.876, de 22 de junho de 2010,
RESOLVEU:
Art. 1º Ficam aprovados os critérios de sustentabilidade aplicáveis à concessão de operações de crédito
rural.
Art. 2º As informações referentes aos Subprogramas, ao Sistema de Produção, a produtos e variedades
ou a campos do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor) relativas ao
empreendimento rural elencadas no Anexo a esta Resolução integrarão o conjunto de informações que
poderão ser utilizadas para, observadas as disposições dos arts. 3º e 4º, classificar a respectiva
operação como operação de crédito rural sustentável.
Parágrafo único. A operação perderá a classificação de operação de crédito rural sustentável em
decorrência de ações de monitoramento e fiscalização das instituições financeiras ou das ações de
supervisão do Banco Central do Brasil, caso:
I - venha a ser enquadrada, a qualquer tempo, em qualquer das hipóteses de que tratam os arts. 3º e
4º desta Resolução;
II - seja verificada, a qualquer tempo, a inobservância ao critério de sustentabilidade que fundamentou
a classificação da operação como operação de crédito rural sustentável.
Art. 3º Quando financiados com crédito rural, receberão sinalização de risco socioambiental e não
poderão receber a classificação de operação de crédito rural sustentável os empreendimentos:
I - cujas glebas estejam total ou parcialmente inseridas em áreas embargadas, conforme registros
atualizados e disponibilizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio);
II - cujas glebas estejam total ou parcialmente inseridas em áreas de Preservação Permanente, de
Reserva Legal ou de Reserva Particular do Patrimônio Natural, de que trata a Lei nº 12.651, de 25 de
maio de 2012;
III - cujos beneficiários tenham sido autuados por trabalho informal ou infantil nos últimos 3 (três) anos,
conforme relação disponibilizada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia. Resolução CMN nº , de 2021
Art. 4º O Banco Central disporá sobre a caracterização de empreendimentos com restrições de acesso
ao crédito rural em razão de dispositivos legais ou infralegais atinentes a questões socioambientais.
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2021.
Roberto de Oliveira Campos Neto
Presidente do Banco Central do Brasil

8.2 Anexo B - Consulta Pública 82/2021 : Critérios de Sustentabilidade
Critérios de Sustentabilidade aplicáveis a operação de crédito rural

Programa

Subprogramas elegíveis
Recuperação de pastagens
Sistemas orgânicos
Plantio direto
Integração lavoura-pecuária-

Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeitos
Estufa na Agricultura (Programa ABC)

floresta e sistemas agroflorestais
Florestas
Adequação e/ou regularização
ambiental
Tratamento de dejetos
Dendê
Fixação biológica de nitrogênio
Floresta

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Agroecologia

(Pronaf)

Eco (energia renovável e
sustentabilidade ambiental)
Sistema de produção x

Códigos elegíveis
Plantio direto

Tipo de agricultura

Orgânica
Agroecológica
Integração lavoura-pecuária
Sistemas agroflorestais
Integração lavoura-pecuária-

Integração/consórcio

floresta/sistema agro-silvo-pastoril)
Integração lavoura-floresta
Integração pecuária-floresta

Tipo de cultivo/exploração
Irrigação

Cultivo mínimo
Cultivo protegido
Gotejamento

Modalidade

Produto
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Açaí
Andiroba
Cacau
Cana-de-açúcar
Castanha-do-brasil
Cedro
Citronela (Cymbopogon nardus)
Cupuaçu
Formação de culturas perenes

Dendê
Erva-mate
Jatobá
Jacarandá
Madeira
Noz
Oliva
Seringueira
Taperebá

Florestamento e reflorestamento

(exceto tratos culturais)

Produto financiado

Variedade

(exceto comercialização)
Adubação intensiva do solo
Adubação orgânica/mineral, calagem, substratos inertes
(pedra, areia, vermiculita, silte, argila etc.)
Aquisição de sistemas para rastreabilidade de bovinos e
bubalinos
Biodigestor, esterqueira, tanques de oxidação biológica e
tratamento de água e esgoto
Cana-de-açúcar
Capim
Construção/recuperação

(exceto variedade semente)
barragem/tanque,

sistemas

captação de água
Correção intensiva do solo
Equipamentos e utensílios para agricultura de precisão
Equipamentos para geração de energia renovável
Estufas/viveiros (iluminação artificial, mudas, sementes,
sacos, talagarças, bandejas, vasos)
Implantação de tecnologias de energia renovável, ambiental e
pequenas aplicações hidroenergéticas
Madeira
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Pastagem
Seringueira

(exceto mudas)

Sistemas de captação, retenção e aproveitamento de água
Variedade
Álcool para fins carburantes
Cultivo protegido
Recuperação ambiental
Campos novos
Certificação orgânica ou agroecológica
Certificação de rastreabilidade
Código de outorga de água
Percentual de reserva do imóvel rural com cobertura vegetal
nativa acima dos limites legais
Percentual de energia renovável utilizada (gerada na
propriedade)
Adesão ao Programa de Gerenciamento de Riscos no
Trabalho

administrado

pela

Secretaria

Especial

(verificação automática pelo Sicor)

de

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia

8.3 Anexo C - Consulta Pública 85/2021 : Riscos ESG BACEN
RESOLUÇÃO CMN Nº , DE 2021
Dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e sobre as
ações com vistas à sua efetividade.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em de 2021, com base no disposto
nos arts. 4º, incisos VI e VIII, da referida Lei, 2º, inciso VI, e 9º da Lei nº 4.728, de 14 de julho de
1965, 20, § 1º, da Lei nº 4.864, de 29 de novembro de 1965, 7º da Lei nº 6.099, de 12 de setembro de
1974, 1º, inciso II, da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, 1º, § 1º, e 12, inciso V, da Lei
Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, e 6º do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969,
RESOLVEU:
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática
(PRSAC) e sobre as ações com vistas à sua efetividade.
CAPÍTULO I
DO OBJETO E DO ESCOPO DE APLICAÇÃO
Art. 2º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil enquadradas no Segmento 1 (S1), no Segmento 2 (S2), no Segmento 3 (S3), no Segmento 4
(S4) e no Segmento 5 (S5), de que trata a Resolução nº 4.553, de 30 de janeiro de 2017, devem
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estabelecer a PRSAC e implementar ações com vistas à sua efetividade, nos termos desta
Resolução.
Parágrafo único. A PRSAC e as ações de que trata o caput devem ser:
I - compatíveis com o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos
produtos, dos serviços, das atividades e dos processos da instituição; e
II - adequadas à dimensão e à relevância da exposição ao risco social, ao risco ambiental e ao risco
climático, de que trata a Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, para instituição enquadrada
no S1, no S2, no S3 ou no S4, ou de que trata a Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 2017, para
instituição enquadrada no S5.
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA (PRSAC) E DAS
AÇÕES COM VISTAS À SUA EFETIVIDADE
Art. 3º Para fins desta Resolução, a PRSAC de que trata o art. 2º consiste no conjunto de princípios e
diretrizes de natureza social, de natureza ambiental e de natureza climática a serem observados pela
instituição na condução dos seus negócios e das suas atividades, bem como na sua relação com as
partes interessadas.
§ 1º Para fins do disposto no caput, considera-se:
I - natureza social, o respeito e a proteção dos direitos e garantias fundamentais e dos interesses
coletivos; Resolução CMN nº , de 2021
II - natureza ambiental, a preservação e a reparação do meio ambiente, incluindo sua recuperação,
quando possível; e
III - natureza climática, a contribuição positiva da instituição:
a) na transição para uma economia de baixo carbono, em que a emissão de gases do efeito estufa é
reduzida ou compensada; e
b) quando possível, na redução dos impactos ocasionados por condições ambientais extremas, que
possam ser associadas a mudanças em padrões climáticos.
§ 2º Adicionalmente aos princípios e diretrizes de que trata o caput, devem constar da PRSAC,
quando houver:
I - identificação de produtos, serviços ou setores econômicos sujeitos a restrições nos negócios
realizados pela instituição em decorrência de aspectos sociais, ambientais ou climáticos;
II - relação de produtos e serviços oferecidos pela instituição que contribuam positivamente em
aspectos sociais, ambientais ou climáticos;
III - relação de pactos, acordos ou compromissos nacionais ou internacionais de natureza social,
ambiental ou climática de que a instituição seja signatária; e
IV - mecanismos utilizados para promover a participação de partes interessadas no processo de
estabelecimento e de revisão da PRSAC.
§ 3º Para fins desta Resolução, são partes interessadas:
I - os clientes e usuários dos produtos e serviços da instituição;
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II - a comunidade interna à instituição;
III - os fornecedores e os prestadores de serviços terceirizados relevantes; e
IV - as demais pessoas impactadas pelos produtos, serviços e atividades da instituição, segundo
critérios por ela definidos.
§ 4º Para fins do estabelecimento da PRSAC devem ser considerados:
I - o impacto social, ambiental e climático dos produtos e serviços oferecidos pela instituição;
II - os objetivos estratégicos da instituição, bem como as oportunidades de negócios relacionadas a
aspectos sociais, ambientais e climáticos; e
III - as condições de competitividade e o ambiente regulatório em que a instituição atua.
Art. 4º As ações de que trata o art. 2º devem ser monitoradas continuamente e avaliadas quanto à
sua contribuição para a efetividade da PRSAC.
Parágrafo único. Para fins da avaliação de que trata o caput, devem ser estabelecidos critérios claros,
objetivos e passíveis de verificação.
Resolução CMN nº , de 2021
CAPÍTULO III
DA GOVERNANÇA
Art. 5º A instituição deve indicar diretor responsável pelo cumprimento do disposto nesta Resolução.
§ 1º As atribuições do diretor mencionado no caput abrangem:
I - prestação de subsídio e participação no processo de tomada de decisões relacionadas ao
estabelecimento e à revisão da PRSAC, auxiliando o conselho de administração;
II - implementação de ações com vistas à efetividade da PRSAC;
III - monitoramento e avaliação das ações implementadas;
IV - aperfeiçoamento das ações implementadas, quando identificadas eventuais deficiências; e
V - responsabilidade pela adequada divulgação de que trata o art. 10.
§ 2º Desde que assegurada a inexistência de conflito de interesses, admite-se que o diretor de que
trata o caput desempenhe outras funções na instituição, incluindo, quando aplicável, a
responsabilidade pela divulgação de informações nos termos dos arts. 56 e 56-A da Resolução nº
4.557, de 2017.
§ 3º O regimento interno, ou equivalente, deve dispor, de forma expressa, sobre as atribuições do
diretor de que trata o caput.
§ 4º A instituição deve designar o diretor de que trata o caput perante o Banco Central do Brasil.
Art. 6º A constituição de comitê de responsabilidade social, ambiental e climática, vinculado ao
conselho de administração, é:
I - obrigatória, para instituição enquadrada no S1 ou no S2; e
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II - facultativa, para instituição enquadrada no S3, no S4 ou no S5.
§ 1º As atribuições do comitê de que trata o caput abrangem:
I - propor recomendações ao conselho de administração sobre o estabelecimento e a revisão da
PRSAC;
II - supervisionar a atuação e o desempenho do diretor de que trata o art. 5º, relativamente às
atribuições estabelecidas por esta Resolução;
III - avaliar o grau de aderência das ações implementadas à PRSAC e, quando necessário, propor
aperfeiçoamentos;
IV - supervisionar a diretoria da instituição quanto à observância da PRSAC na condução de suas
atividades; e
V - manter registros de suas deliberações e decisões.
§ 2º A composição do comitê de que trata o caput deve ser divulgada no sítio da instituição na
internet.
Resolução CMN nº , de 2021
§ 3º Na hipótese de não constituição do comitê de que trata o caput, a diretoria de instituição
enquadrada no S3, no S4 ou no S5 deve assumir as atribuições mencionadas no § 1º, incisos I, II, III
e V.
§ 4º O comitê de responsabilidade social, ambiental e climática deve coordenar suas atividades com
o comitê de riscos, de que trata a Resolução, nº 4.557, de 2017, de modo a facilitar a troca de
informações.
Art. 7º Compete ao conselho de administração, para fins do disposto nesta
Resolução:
I - aprovar e revisar a PRSAC, com o auxílio do diretor de que trata o art. 5º e do comitê de
responsabilidade social, ambiental e climática;
II - assegurar a aderência da instituição à PRSAC e às ações com vistas à sua efetividade;
III - assegurar a compatibilidade e a integração da PRSAC às demais políticas estabelecidas pela
instituição, incluindo, quando existentes, políticas de crédito, de gestão de recursos humanos, de
gerenciamento de riscos e de gerenciamento de capital;
IV - assegurar a correção tempestiva de deficiências relacionadas à PRSAC;
V - estabelecer a organização e as atribuições do comitê de responsabilidade social, ambiental e
climática;
VI - garantir que a estrutura remuneratória adotada pela instituição não incentive comportamentos
incompatíveis com a PRSAC; e
VII - promover a disseminação interna da PRSAC e das ações com vistas à sua efetividade.
§ 1º A revisão da PRSAC, de que trata o caput, inciso I, deve ser feita no mínimo a cada três anos ou
quando da ocorrência de eventos considerados relevantes pela instituição, incluindo:
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I - oferta de novos produtos ou serviços relevantes;
II - modificações relevantes em atividades, produtos ou serviços oferecidos pela instituição;
III - mudanças significativas no modelo de negócios da instituição;
IV - reorganizações societárias significativas;
V - mudanças políticas, legais, regulamentares, tecnológicas ou de mercado, incluindo alterações nas
preferências de consumo, que impactem de forma relevante os negócios da instituição, positiva ou
negativamente; e
VI - alterações relevantes em relação ao disposto no art. 2º, parágrafo único, inciso II.
§ 2º Na inexistência do conselho de administração, aplicam-se à diretoria da instituição as
competências a ele atribuídas por esta Resolução.
Resolução CMN nº , de 2021
Art. 8º Compete à diretoria da instituição conduzir suas atividades em conformidade com a PRSAC e
com as ações implementadas com vistas à sua efetividade.
Art. 9º Os processos relativos ao estabelecimento da PRSAC e à implementação de ações com vistas
à sua efetividade devem ser avaliados periodicamente pela auditoria interna da instituição.
CAPÍTULO IV
DA DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA E
DAS
AÇÕES COM VISTAS À SUA EFETIVIDADE
Art. 10. Devem ser divulgados ao público externo, em local único e de fácil identificação no sítio da
instituição na internet, em seção específica das informações relativas ao gerenciamento do risco
social, do risco ambiental e do risco climático:
I - obrigatoriamente, a PRSAC;
II - obrigatoriamente, as ações implementadas com vistas à efetividade da PRSAC, bem como os
critérios para a sua avaliação; e
III - facultativamente, a avaliação das ações quanto à sua contribuição para a efetividade da PRSAC.
Parágrafo único. As informações divulgadas nos termos do caput devem ser tempestivamente
atualizadas na ocorrência de:
I - revisão da PRSAC, de que trata o art. 7º, inciso I;
II - alterações relevantes nas ações implementadas com vistas à efetividade da PRSAC ou nos
critérios para a sua avaliação;
III - alterações relevantes na avaliação das ações quanto à sua contribuição para a efetividade da
PRSAC, na hipótese da divulgação de que trata o caput, inciso III; e
IV - inconsistências ou erros nas informações anteriormente divulgadas.
CAPÍTULO V
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DO CONGLOMERADO PRUDENCIAL E DO SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO
Art. 11. A PRSAC de que trata o art. 2º deve ser unificada para as instituições integrantes de um
mesmo conglomerado prudencial, definido nos termos da Resolução nº 4.280, de 31 de outubro de
2013.
§ 1º A PRSAC unificada e as ações com vistas à sua efetividade devem considerar aspectos sociais,
ambientais e climáticos relacionados ao conglomerado e a cada instituição individualmente.
§ 2º O Banco Central do Brasil deve ser informado sobre a indicação da instituição integrante do
conglomerado prudencial responsável pelo disposto nesta Resolução, à qual compete:
I - designar o diretor de que trata o art. 5º; e
Resolução CMN nº , de 2021
II - constituir, para o conglomerado, o comitê de responsabilidade social, ambiental e climática, nos
termos do art. 6º, quando aplicável.
§ 3º As competências do conselho de administração e da diretoria estabelecidas por esta Resolução
aplicam-se, respectivamente, ao conselho de administração e à diretoria da instituição indicada na
forma do § 2º.
Art. 12. A PRSAC de que trata o art. 2º deve ser unificada para as instituições integrantes de um
mesmo sistema cooperativo de crédito.
§ 1º A PRSAC unificada deve ser estabelecida pela confederação de centrais ou pelo banco
cooperativo, ou, na inexistência desses, pela cooperativa central integrante do respectivo sistema
cooperativo de crédito.
§ 2º A PRSAC unificada deve considerar aspectos sociais, ambientais e climáticos relacionados à
atuação das instituições integrantes do respectivo sistema cooperativo de crédito.
§ 3º As atribuições de que tratam os arts. 6º e 7ª associadas ao estabelecimento e à revisão da
PRSAC aplicam-se, respectivamente, ao comitê de responsabilidade social, ambiental e climática,
quando constituído, e ao conselho de administração de instituição mencionada no § 1º.
§ 4º O estabelecimento da PRSAC unificada não exime a responsabilidade da administração de cada
instituição integrante do sistema cooperativo de crédito, incluindo as instituições mencionadas no §
1º, da implementação de ações com vistas à efetividade da PRSAC, bem como:
I - da designação, perante o Banco Central do Brasil, do diretor de que trata o art. 5º, a quem se
aplicam as atribuições mencionadas naquele artigo, incluindo a responsabilidade pela adequada
divulgação da PRSAC unificada e das demais informações de que trata o art. 10; e
II - do exercício das atribuições de que tratam os arts. 6º ao 8º que não estejam associadas ao
estabelecimento e à revisão da PRSAC.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. Deve ser mantida à disposição do Banco Central do Brasil, por cinco anos, a documentação
relativa ao estabelecimento da PRSAC e à implementação de ações com vistas à sua efetividade.
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Art. 14. Caso identificada inadequação ou insuficiência nos controles e nos procedimentos relativos
ao estabelecimento da PRSAC e à implementação de ações com vistas à sua efetividade, o Banco
Central do Brasil poderá determinar aperfeiçoamentos.
Art. 15. Fica revogada a Resolução nº 4.327, de 25 de abril de 2014.
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.
Roberto de Oliveira Campos Neto
Presidente do Banco Central do Brasil

