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AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO

40 PONTOS FRACOS
• POUCAS AÇÕES DE MARKETING EM 

CONJUNTO

58 PONTOS FORTES
• BOA ACEITAÇÃO DO 

COOPERATIVISMO NO PARANÁ

• AÇÕES DE MARKETING PARA AS 
COOPERATIVAS

• AUMENTO DA CAPILARIDADE DE 
ATUAÇÃO

• DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NICHOS 
DE MERCADO

32 OPORTUNIDADES



PRC 100 | Pilares Estratégicos

PRC 100
2016-2020

1. Atingir 

faturamento 

de  R$ 100 bi

2. Desenvolver       
mercados,                
produtos 
e serviços

3. Aperfeiçoar

o modelo

de cooperação

4. Ter infraestrutura
dimensionada para 
suportar o PRC 100

5. Fortalecer

a autogestão
do sistema

cooperativista

FINANCEIRO MERCADO
GOVERNANÇA 

& GESTÃO
COOPERAÇÃO INFRAESTRUTURA
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48% 
da receita das 
cooperativas agro 
tem origem em 
produtos com 
valor agregado



PRC 100 | Desenvolver as pessoas

Turma | Cascavel | 
28 participantes

Turma | Castro | 
35 participantes





Há mais de 22 anos o Grupo Datacenso é referenciado como excelência em serviços

de Pesquisa e Inteligência de Mercado.

Concentramos nossas operações em 3 núcleos:

Associados à AEPM (Associação de Empresas de Pesquisas de Mercado)

SOBRE O GRUPO DATACENSO



CURITIBA – PR |CASCAVEL – PR | PONTA GROSSA - PR | CAXIAS DO SUL – RS 

CRÍCIUMA – SC | SÃO PAULO – SP | BRASÍLIA – DF | ASSUNCIÓN - PY

ESCRITÓRIOS DO GRUPO DATACENSO



PROFESSOR DR. CLAUDIO SHIMOYAMA

• CEO do grupo Datacenso Pesquisa e Inteligência de Mercado;

• Doutor em Gestão de Negócios pela Universidade Federal de Santa Catarina /UFSC;

• Mestre em Engenharia de Informação e Inovações Tecnológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina /UFSC;

• Pós-graduado em Engenharia Econômica, Marketing e Propaganda, com especialização em Estatística Aplicada e Desenvolvimento Executivo em

Marketing pelo Baldwin Wallace University (Ohio-EUA);

• Economista formado pela Faculdade Católica de Administração e Economia – FAE;

• Professor de MBA FGV MANAGEMENT e ONLINE, das disciplinas Marketing e Pesquisa de Mercado;

• Palestrante Motivacional em diversos temas atuais;

• Consultor de Marketing. Consultor Econômico da ACP- Associação Comercial do Paraná;

• Filiado a Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA);

• Diretor Técnico da AEPM – Associação de Empresas de Pesquisa de Mercado.

• Conselheiro do CORECON-PR – Conselho Regional de Economia do Paraná;

• Diretor da ADVB-PR - Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil;

• Ex-Diretor da ABIPEME – Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado e Ex-Conselheiro do SBPM – Sociedade Brasileira de

Pesquisa de Mercado.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA





RESUMO EXECUTIVO
IMAGEM E POSICIONAMENTO DO 
COOPERATIVISMO PARANAENSE   
E SUAS MARCAS



• Avaliar a imagem e posicionamento do cooperativismo e das suas marcas (produtos e
serviços) junto aos consumidores paranaenses e compradores supermercadistas.

✓ Compreender os fatores de influência no processo de escolha de uma marca de produtos e 
serviços ligados ao cooperativismo e concorrência direta;

✓ Avaliar a existência de conflito na imagem de marcas de cooperativas (produtos e serviços) e 
concorrência em função das necessidades dos públicos- alvo;

✓ Levantar o grau de conhecimento e preferência pelas marcas das cooperativas e 
concorrência;

✓ Levantar a probabilidade de consumir as marcas do cooperativismos e motivos;

✓ Levantar o NPS – Net Promoter Score (percentual de promotores e detratores); e

✓ Levantar o IGS – Índice Geral de Satisfação com as marcas de cooperativas.

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS DO ESTUDO



Estudo QUANTITATIVO
✓ Pesquisa presencial com famílias paranaenses das classes A, B, C e D que compram e

consomem produtos e serviços das cooperativa e não consumidores de produtos e serviços
de cooperativas.

✓ Total de 1.023 pesquisas presenciais (523 consumidores e 500 não consumidores) em pontos
de venda (supermercados paranaenses) entre os dias 22 e 31 de agosto de 2017 nas cidades
de Curitiba, Ponta-Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e
Pato Branco.

METODOLOGIA DO RESUMO EXECUTIVO



Consumidor (14,0%) e   
Não consumidor 

(25,6%)

Consumidor (27,0%) e   
Não consumidor (13,0%)

Consumidor 

14,0%
Não consumidor

25,6%

DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL POR PÚBLICO E REGIÃO

CONSUMIDORES

523
entrevistados

NÃO CONSUMIDORES

500
entrevistados

Consumidor 

19,9%
Não consumidor

19,6%

Consumidor 

27,0%
Não consumidor

13,0%

Consumidor 

20,5%
Não consumidor

19,8%

Consumidor 

18,7%
Não consumidor

22,0%



RESULTADO DA PESQUISA 
QUANTITATIVA JUNTO AOS 
CONSUMIDORES PARANAENSES



MARCAS
Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons Não cons Cons Não cons Cons Não cons Cons Não cons Cons Não cons Cons Não cons

Frimesa (PR) 39,8% 30,7% 38,0% 28,0% 30,7% 16,5% 53,0% 40,2% 33,0% 21,5% 41,6% 40,1%

Copacol (PR) 17,7% 17,8% 17,0% 14,7% 22,4% 15,5% 10,8% 13,0% 19,6% 21,5% 19,4% 23,4%

Coamo (PR) 8,1% 12,4% 6,8% 11,3% 9,1% 12,1% 11,5% 19,8% 8,8% 8,5% 5,7% 7,8%

Cocamar (PR) 7,9% 10,8% 6,3% 3,3% 8,1% 15,5% 2,9% 2,2% 25,2% 32,5% 4,8% 1,9%

Aurora (SC) 4,8% 4,4% 8,5% 4,7% 7,9% 7,8% 4,5% 6,2% 0,5% 2,0% 1,0% 1,9%

Confepar (PR) 3,8% 5,9% 0,3% 1,3% 15,7% 22,8% 0,3% 0,3% 3,8% 4,9% 1,8% 3,3%

Unimed (PR) 3,6% 4,9% 3,2% 8,7% 3,6% 4,9% 3,5% 4,0% 4,0% 6,1% 3,9% 3,0%

Lar (PR) 2,4% 1,7% 1,5% 2,7% 0,2% - 4,0% 1,5% - - 5,1% 4,1%

Coopavel (PR) 2,4% 2,6% 1,6% 5,3% - - 1,0% 1,5% - - 7,2% 6,7%

Sicredi (PR) 1,9% 1,8% 0,3% - 0,5% 1,0% 3,3% 3,4% 1,3% 0,8% 3,8% 2,2%

Copagro (SC) 1,2% 0,3% 4,3% 2,7% - - - - - - - -

Juriti (SC) 1,0% 1,4% 2,9% 8,7% 0,5% 0,5% - - 0,3% - 0,5% 1,1%

Castrolanda (PR) 0,9% 0,8% 2,3% 2,7% 0,2% 0,5% - - - - 1,0% 1,5%

Terra Viva (SC) 0,9% 0,8% 1,7% 0,7% - 1,5% 0,8% 0,3% 1,5% 1,6% 0,3% 0,4%

Alegra (PR) 0,8% 0,3% 3,1% 0,7% - 1,0% - - - - - -

Piá (RS) 0,6% 0,8% 0,6% 1,3% - - 1,4% 2,2% 0,8% - 0,1% -

Uniodonto (PR) 0,5% 0,2% 0,6% 0,7% 0,9% 0,5% 0,2% - 0,5% - 0,5% -

Copagril (PR) 0,4% 0,3% 0,1% - - - 0,5% 0,3% - - 1,3% 0,7%

Sicoob (PR) 0,4% 0,6% 0,1% 0,7% - - 0,8% 1,5% 0,8% - 0,6% 0,4%

Santa Clara (RS) 0,3% 1,1% 0,5% 2,0% - - 0,8% 2,8% - - - 0,4%

Bom Jesus (PR) 0,2% 0,2% - - - - - - - - 0,8% 0,7%

Cresol (PR) 0,1% 0,2% - - - - 0,6% 0,6% - - - -

C. Vale (PR) 0,1% - - - 0,2% - - - - - 0,3% -

Dentaluni (PR) 0,1% - 0,2% - - - - - - - 0,1% -

Coaprocor (PR) - - - - - - - - - - 0,1% -

Coasul (PR) - - - - - - 0,2% - - - - -

Witmarsum (PR) - - 0,1% - - - - - - - - -

Cocari (PR) - 0,1% - - - - - - - 0,4% - -

Frísia (PR) - 0,1% - - - - - - - - - 0,4%

TOTAL DE CITAÇÕES 3.266 1194 874 150 580 206 628 323 397 246 787 269

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

MARCAS DE COOPERATIVAS CITADAS PELO MERCADO (Espontânea Múltipla)
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Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

✓No geral, as principais 
cooperativas citadas pelo 
mercado, tanto para os 
consumidores e não 
consumidores paranaenses, 
foram: Frimesa, Copacol, Coamo e 
Cocamar, sendo que todas fazem 
parte do Sistema Ocepar.

✓Há um destaque para a Confepar 
(Ocepar) na região Norte.

✓Mesmo sendo uma pesquisa 
voltada mais com foco nos pontos 
de venda (supermercados), o 
Sicredi aparece entre as marcas 
mais citadas.

MARCAS DE COOPERATIVAS + CITADAS PELO MERCADO (Espontânea Múltipla)
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PALAVRAS

Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons.

União/Junção 18,7% 18,4% 21,3% 15,4% 23,1% 26,5% 18,4% 15,5% 19,2% 18,0% 11,2% 16,2%

Grupo/Grupo de pessoas/Conjunto 9,4% 11,8% 2,8% - 20,2% 20,4% 4,1% 14,5% 21,9% 10,9% 3,7% 9,1%

Cooperar/Cooperação/Colaboração 7,8% 5,8% 6,4% 6,2% 8,7% 5,1% 8,2% 10,0% 8,2% 5,5% 8,4% 2,0%

Associação 4,8% 4,4% 2,8% 4,6% 2,9% 3,1% 6,1% 5,5% 6,8% 4,7% 6,5% 4,0%

Cooperado 2,7% 1,8% 2,8% 3,1% 5,8% 3,1% 1,0% 1,8% - 1,6% 2,8% -

Cocamar 2,5% 5,0% 0,7% - 1,0% - - - 15,1% 19,5% - -

Produtor/Produtor rural 2,3% 1,0% 2,8% - 2,9% - 1,0% 0,9% 4,1% 0,8% 0,9% 3,0%

Empresa 1,9% 2,8% 1,4% 7,7% 1,9% - - 2,7% 5,5% 2,3% 1,9% 3,0%

Coamo 1,9% 1,8% 2,1% 6,2% 1,9% 1,0% 3,1% 0,9% 2,7% 2,3% - -

Parceria 1,5% 0,8% 1,4% - 1,9% - 2,0% 0,9% - 0,8% 1,9% 2,0%

Cooperativismo 1,5% 0,6% - - 1,0% - 2,0% 0,9% - 1,6% 4,7% -

Sociedade 1,3% 2,6% - - - 3,1% 3,1% 2,7% - 1,6% 1,9% 5,1%

Agricultura 1,1% 1,2% 0,7% 1,5% 1,0% - 2,0% 1,8% - 0,8% 1,9% 2,0%

Produtos/Produtos rurais 1,1% 0,8% 2,8% - - 2,0% 1,0% 0,9% - - 0,9% 1,0%

Sicredi 1,0% 2,0% 2,1% 3,1% 1,0% 1,0% - 3,6% - 0,8% 0,9% 2,0%

Organização 1,0% 1,4% - 1,5% - - 3,1% 2,7% - - 1,9% 3,0%

Associados 1,0% 1,0% 1,4% 1,5% - - 1,0% 0,9% - 1,6% 1,9% 1,0%

Ajuda 1,0% 0,4% 0,7% - - - - 0,9% 1,4% 0,8% 2,8% -

Pessoas 0,8% 1,0% - - - - 2,0% 1,8% - 0,8% 1,9% 2,0%

Leite 0,8% 0,8% - - 2,9% 4,1% - - 1,4% - - -

Confiança 0,8% 0,4% - 1,5% - - 1,0% - - - 2,8% 1,0%

Força 0,8% 0,2% - - - - 1,0% - 1,4% - 1,9% 1,0%

Família 0,8% - - - 1,0% - - - 1,4% - 1,9% -

Alimento/Comida 0,6% 1,8% 0,7% 1,5% 1,0% 3,1% - 0,9% - - 0,9% 4,0%

Benefícios 0,6% 0,6% 0,7% 1,5% - - - 0,9% - - 1,9% 1,0%

Copacol 0,6% 0,4% 0,7% - 1,9% - - - - - - 2,0%

✓ As palavras que a vem à mente, quando pensam em Cooperativa, mais citadas, tanto para os consumidores paranaenses quanto para os não
consumidores, são: união/junção; grupo/grupo de pessoas; cooperar/cooperação; e associação.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

PALAVRAS QUE VEM À MENTE QUANDO OS PARANAENSES PENSAM EM 
COOPERATIVA (Espontânea Única) 
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Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

PALAVRAS QUE VEM À MENTE QUANDO OS PARANAENSES PENSAM EM 
COOPERATIVA (Espontânea Única) 
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COOPERATIVAS
Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons.

Frimesa (PR) 56,8% 33,8% 62,4% 36,9% 54,8% 24,5% 66,3% 45,5% 38,4% 18,0% 55,1% 48,5%

Copacol (PR) 44,0% 24,6% 51,1% 20,0% 62,5% 27,6% 29,6% 20,0% 21,9% 14,8% 44,9% 42,4%

Coamo (PR) 33,3% 35,8% 31,9% 30,8% 46,2% 39,8% 31,6% 40,9% 43,8% 46,9% 16,8% 15,2%

Cocamar (PR) 29,6% 34,0% 24,1% 1,5% 33,7% 45,9% 8,2% 6,4% 93,2% 88,3% 9,3% 4,0%

Sicredi (PR) 15,3% 18,2% 14,2% 24,6% 4,8% 5,1% 29,6% 35,5% 12,3% 7,0% 15,9% 22,2%

Unimed (PR) 13,2% 11,0% 17,0% 21,5% 5,8% 8,2% 16,3% 11,8% 12,3% 7,8% 13,1% 10,1%

Lar (PR) 11,3% 7,8% 5,0% 7,7% 1,0% - 14,3% 2,7% - 0,8% 34,6% 30,3%

Confepar (PR) 10,5% 9,8% - - 47,1% 48,0% 2,0% 0,9% 2,7% - 1,9% 1,0%

Coopavel (PR) 10,1% 8,8% 5,0% 9,2% 1,0% - 6,1% 4,5% - 1,6% 36,4% 31,3%

Cocari (PR) 7,3% 6,8% 15,6% 3,1% 3,8% 4,1% 10,2% 13,6% 2,7% 9,4% - 1,0%

Sicoob (PR) 6,3% 9,4% 5,7% 12,3% 1,9% 1,0% 11,2% 22,7% 6,8% 4,7% 6,5% 7,1%

Castrolanda (PR) 5,4% 2,0% 14,9% 6,2% - 1,0% 1,0% - - - 5,6% 6,1%

Aurora (SC) 2,5% 2,4% 0,7% 3,1% 9,6% 6,1% 1,0% 1,8% - 0,8% 0,9% 1,0%

C.Vale (PR) 1,9% 1,4% - 3,1% 1,9% 1,0% 2,0% 0,9% 1,4% 2,3% 4,7% -

Coopertradição (PR) 1,7% 2,2% - - - - 9,2% 10,0% - - - -

Cresol (PR) 1,7% 3,6% - - - - 9,2% 16,4% - - - -

Copagril (PR) 1,5% 0,8% 0,7% - - - 1,0% - - - 5,6% 4,0%

Integrada (PR) 1,3% 1,2% - - 6,7% 6,1% - - - - - -

Uniodonto (PR) 1,3% 1,0% 2,1% 1,5% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 1,4% - 0,9% 2,0%

Juriti (SC) 1,0% 1,4% 3,5% 10,8% - - - - - - - -

Camisc (PR) 0,8% 0,6% - - - - 4,1% 2,7% - - - -

Frísia (PR) 0,8% 0,2% 2,8% 1,5% - - - - - - - -

Coasul (PR) 0,6% 1,8% - - - - 3,1% 8,2% - - - -

Alegra (PR) 0,4% - 1,4% - - - - - - - - -

Agronorte (Não Coop.) 0,2% - - - 1,0% - - - - - - -

Bela Agrícola (Não Coop.) 0,2% - - - 1,0% - - - - - - -

Coagru (PR) 0,2% - - - - - - - 1,4% - - -

✓ Para os consumidores paranaenses, os nomes que vem à mente quando pensam em Cooperativa são: Frimesa (Top Of Mind), Copacol, Coamo e Cocamar. E para os
não consumidores, são: Coamo (Top Of Mind), Cocamar, Frimesa e Copacol. Por região, há um destaque para o Sicredi na região Sudeste e para a Confepar no Norte.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

NOMES QUE VEM À MENTE QUANDO OS PARANAENSES PENSAM EM 
COOPERATIVA (Espontânea Múltipla) 
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NOMES QUE VEM À MENTE QUANDO OS PARANAENSES PENSAM EM 
COOPERATIVA (Espontânea Múltipla) 

blanc



DEFINIÇÃO  DE COOPERATIVA
Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

É uma associação de pessoas com um objetivo comum e em benefício
mútuo

45,5% 46,2% 24,1% 52,3% 40,4% 41,8% 37,8% 28,2% 60,3% 38,3% 75,7% 76,8%

União dos produtores/União dos cooperados/Um grupo de
cooperados unidos

5,9% 4,6% 5,0% 4,6% 5,8% 1,0% 1,0% 4,5% 12,3% 9,4% 7,5% 2,0%

União de produtores rurais para baratear os custos e melhorar o preço
para o consumidor final/União de produtores para fortalecer e vender
seus produtos a preços melhores

4,4% 1,2% 3,5% - 10,6% 3,1% 7,1% 2,7% - - - -

Associação de produtores/Grupo de produtores 3,8% 7,8% 2,1% 6,2% 1,0% 5,1% 9,2% 7,3% 5,5% 9,4% 2,8% 10,1%
União de pequenos produtores que juntos tem mais força/Grupo de
pessoas que se ajudam para conseguirem crescer juntas/União de
pessoas que se ajudam e todos estão no mesmo patamar/União das
pessoas em prol do ganho de todos

2,9% 2,0% 5,0% 3,1% 1,0% 3,1% 5,1% 0,9% - 3,1% 1,9% -

Pessoas unidas com o mesmo foco, visando lucro para todos/Grupo de
pessoas que lutam pelo mesmo objetivo, ter lucro/As pessoas se
associam para ter um lucro corporativo

2,5% 2,0% 3,5% 1,5% 1,0% 2,0% - 2,7% 4,1% 3,1% 3,7% -

União de produtores que se juntam para vender seus produtos/Grupo
de empresas ou associados que se unem tanto para produção quanto
para venda de produtos

2,1% 1,0% 4,3% 1,5% 1,9% 1,0% 2,0% 1,8% - 0,8% 0,9% -

São empresas iguais as outras comuns 1,9% 4,0% - 6,2% 4,8% 4,1% - - 4,1% 7,8% 1,9% 2,0%
Pessoas que trabalham juntas e dividem a renda por igual/Divisão dos
dividendos mais justa

0,8% 0,6% 0,7% - 2,9% 3,1% - - - - - -

União de pessoas para ter variedade de produtos/União de pessoas 
para diversificar produtos

0,8% 0,2% 1,4% - - - 1,0% 0,9% - - 0,9% -

Grande indústria de produção alimentícia/Indústria de alimentos de 
produtos rurais/Empresas onde se fabricam alimentos

0,6% 1,6% 0,7% 4,6% - 2,0% 1,0% 1,8% - 0,8% 0,9% -

✓ Para a quase a metade dos consumidores e não consumidores paranaenses, uma cooperativa é uma associação de pessoas com um objetivo comum e
em benefício mútuo.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

DEFINIÇÃO DE COOPERATIVA PARA OS CONSUMIDORES (Espontânea Múltipla)
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DEFINIÇÃO DE COOPERATIVA PARA OS CONSUMIDORES (Espontânea Múltipla)
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26,0%

40,2%

49,2%

52,6%

90,8%

91,7%

27,0%

39,2%

56,3%

56,4%

90,2%

95,0%

As Cooperativas são entidades sem fins lucrativos, voluntárias e
filantrópicas que desenvolvem ações sociais.

As Cooperativas se restringem a produtos e serviços voltados para os
produtores rurais.

As Cooperativas trabalham em prol de uma sociedade mais justa

As Cooperativas são organizações sustentáveis ambiental e socialmente.

Existem Cooperativas nas mais diversas áreas, como agricultura, crédito,
habitacional, educação, saúde, transporte, etc.

As Cooperativas são associações de pessoas que desenvolvem atividades
com base nos esforços de seus cooperados.

Consumidor Não Consumidor

✓ As frases que os consumidores e não consumidores paranaenses mais concordam, são: “As Cooperativas são associações de pessoas que desenvolvem
atividades com base nos esforços de seus cooperados.” e “Existem Cooperativas nas mais diversas áreas, como agricultura, crédito, habitacional,
educação, saúde, transporte, etc.”

✓ E as frases que menos concordam são: “As Cooperativas são entidades sem fins lucrativos, voluntárias e filantrópicas que desenvolvem ações sociais.” e
“As Cooperativas se restringem a produtos e serviços voltados para os produtores rurais.”

blanc
blanc

GRAU DE CONCORDÂNCIA DOS PARANAENSES COM ALGUMAS FRASES - GERAL 
PARANÁ (Estimulada Única)

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.



FRASES
Paraná
2008

Paraná 2017

Cons. Não cons.

As Cooperativas são associações de pessoas que desenvolvem atividades com base
nos esforços de seus cooperados.

90,9% 95,0% 91,7%

Existem Cooperativas nas mais diversas áreas, como agricultura, crédito,
habitacional, educação, saúde, transporte, etc.

90,5% 90,2% 90,8%

As Cooperativas são organizações sustentáveis ambiental e socialmente. - 56,4% 52,6%

As Cooperativas trabalham em prol de uma sociedade mais justa. - 56,3% 49,2%

As Cooperativas se restringem a produtos e serviços voltados para os produtores
rurais.

36,0% 39,2% 40,2%

As Cooperativas são entidades sem fins lucrativos, voluntárias e filantrópicas que
desenvolvem ações sociais.

70,3% 27,0% 26,0%

✓ Comparando o grau de concordância de algumas frases de 2008 com 2017, nota-se que os paranaenses continuam concordando com as frases “As
Cooperativas são associações de pessoas que desenvolvem atividades com base nos esforços de seus cooperados.” e “Existem Cooperativas nas mais
diversas áreas, como agricultura, crédito, habitacional, educação, saúde, transporte, etc.”

✓ Continuam descordando com a frase “As Cooperativas se restringem a produtos e serviços voltados para os produtores rurais.”
✓ E em relação a frase “As Cooperativas são entidades sem fins lucrativos, voluntárias e filantrópicas que desenvolvem ações sociais”, este ano o grau de

concordância caiu significativamente em relação a 2008.

blanc
GRAU DE CONCORDÂNCIA DOS PARANAENSES COM ALGUMAS FRASES -

COMPARATIVO (Estimulada Única)

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.



COOPERATIVAS
Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons.

Frimesa (PR) 79,5% 54,0% 84,4% 55,4% 70,2% 28,6% 86,7% 72,7% 64,4% 33,6% 86,0% 83,8%

Coamo (PR) 77,1% 71,8% 76,6% 75,4% 81,7% 63,3% 77,6% 76,4% 71,2% 71,9% 76,6% 72,7%

Cocamar (PR) 76,9% 74,6% 72,3% 67,7% 90,4% 81,6% 65,3% 53,6% 95,9% 97,7% 67,3% 65,7%

Copacol (PR) 76,9% 60,8% 77,3% 64,6% 80,8% 57,1% 68,4% 59,1% 58,9% 42,2% 92,5% 87,9%

Sicredi (PR) 66,3% 62,2% 62,4% 66,2% 49,0% 44,9% 87,8% 82,7% 47,9% 42,2% 81,3% 79,8%

Coopavel (PR) 54,5% 51,0% 46,8% 50,8% 59,6% 45,9% 56,1% 56,4% 27,4% 27,3% 76,6% 80,8%

Sicoob (PR) 52,0% 55,2% 43,3% 55,4% 41,3% 46,9% 72,4% 70,9% 32,9% 42,2% 68,2% 62,6%

Unimed (PR) 48,6% 46,6% 46,1% 60,0% 27,9% 31,6% 62,2% 45,5% 24,7% 22,7% 75,7% 84,8%

Lar (PR) 42,4% 35,2% 30,5% 36,9% 16,3% 6,1% 64,3% 47,3% 9,6% 7,8% 86,0% 84,8%

Seara (*) 34,6% 29,0% 38,3% 33,8% 26,0% 20,4% 40,8% 32,7% 9,6% 11,7% 49,5% 52,5%

Batavo (*) 33,7% 28,4% 41,8% 36,9% 23,1% 23,5% 35,7% 31,8% 12,3% 7,8% 45,8% 50,5%

Cocari (PR) 33,5% 34,4% 29,8% 16,9% 50,0% 31,6% 24,5% 28,2% 49,3% 53,1% 19,6% 31,3%

Sadia (*) 32,9% 29,4% 31,2% 32,3% 16,3% 14,3% 41,8% 31,8% 16,4% 18,0% 54,2% 54,5%

Confepar (PR) 31,0% 22,0% 21,3% 20,0% 74,0% 63,3% 25,5% 15,5% 9,6% 8,6% 21,5% 7,1%

Perdigão (*) 27,7% 25,2% 27,0% 26,2% 13,5% 10,2% 36,7% 34,5% 6,8% 7,0% 48,6% 52,5%

Tirol (*) 27,3% 27,6% 28,4% 27,7% 16,3% 26,5% 33,7% 30,9% 4,1% 9,4% 46,7% 48,5%

Castrolanda (PR) 26,0% 14,2% 48,9% 32,3% 13,5% 12,2% 15,3% 12,7% 8,2% 3,9% 29,9% 19,2%

C. Vale (PR) 26,0% 18,8% 17,0% 13,8% 22,1% 18,4% 27,6% 22,7% 16,4% 12,5% 46,7% 26,3%

Uniodonto (PR) 20,1% 19,4% 26,2% 30,8% 16,3% 22,4% 17,3% 18,2% 9,6% 8,6% 25,2% 24,2%

Agrária (PR) 16,4% 15,2% 18,4% 16,9% 12,5% 24,5% 22,4% 22,7% 5,5% 9,4% 19,6% 4,0%

Uniprime (PR) 14,1% 9,0% 14,9% 10,8% 15,4% 18,4% 15,3% 11,8% 5,5% 1,6% 16,8% 5,1%

Frísia (PR) 10,5% 5,0% 26,2% 13,8% 1,9% 5,1% 4,1% 0,9% 1,4% 1,6% 10,3% 8,1%

DeltalUni (PR) 8,0% 6,4% 14,9% 23,1% 5,8% 9,2% 7,1% 5,5% - 0,8% 7,5% 1,0%

TOTAL DE ENTREVISTAS 523 500 141 65 104 98 98 110 73 128 107 99

✓ Para os consumidores paranaenses, as marcas que sabem que são Cooperativas, mais citadas são: Frimesa, seguido de Coamo, Cocamar, Copacol, Sicredi.
E para os não consumidores, são: Cocamar, Coamo, Sicredi, Copacol e Frimesa. Algumas marcas que foram estimuladas e citadas não são de cooperativas.

Legenda:
(*) Marcas que não são cooperativas

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
MARCAS QUE OS PARANAENSES TEM CONHECIMENTO QUE SÃO DE 

COOPERATIVAS (Estimulada Múltipla com Cartão)



Legenda:
(*) Marcas que não são cooperativas

blanc
MARCAS QUE OS PARANAENSES TEM CONHECIMENTO QUE SÃO DE 

COOPERATIVAS (Estimulada Múltipla com Cartão)



FREQUÊNCIA

Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons.

Pouca frequência 4,8% 16,6% 4,3% 10,8% 9,6% 22,4% 5,1% 15,5% - 17,2% 3,7% 15,2%

Média frequência 24,7% 28,0% 32,6% 29,2% 24,0% 18,4% 23,5% 28,2% 12,3% 42,2% 24,3% 18,2%

Frequente 52,4% 34,6% 53,9% 26,2% 51,0% 29,6% 55,1% 38,2% 65,8% 35,2% 40,2% 40,4%

Muita frequência 14,9% 7,6% 7,1% 4,6% 12,5% 14,3% 11,2% 5,5% 20,5% 1,6% 27,1% 13,1%

Nenhuma 1,5% 5,2% 1,4% 15,4% - 1,0% 2,0% 9,1% - 2,3% 3,7% 2,0%

Não sabe 1,7% 8,0% 0,7% 13,8% 2,9% 14,3% 3,1% 3,6% 1,4% 1,6% 0,9% 11,1%

TOTAL DE ENTREVISTAS 523 500 141 65 104 98 98 110 73 128 107 99
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Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
NÍVEL DE FREQUÊNCIA QUE OS CONSUMIDORES COSTUMAM COMPRAR 

PRODUTOS DE COOPERATIVAS (Estimulada Única)



FREQUÊNCIA Paraná 2008
Paraná 2017

Cons. Não cons.
Pouca frequência 31,4% 4,8% 16,6%
Média frequência

26,9%
24,7% 28,0%

Frequente 52,4% 34,6%
Muita frequência 15,6% 14,9% 7,6%
Nenhuma 26,0% 1,5% 5,2%
Não sabe - 1,7% 8,0%
TOTAL DE ENTREVISTAS 814 523 500

✓A maioria dos consumidores paranaenses costuma comprar produtos de Cooperativas
frequentemente. Percebe-se que parte dos não consumidores paranaenses costuma comprar
com certa frequência. Comparando com 2008, houve um crescimento significativo daqueles
que costumam comprar com frequência.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
NÍVEL DE FREQUÊNCIA QUE OS CONSUMIDORES COSTUMAM COMPRAR 

PRODUTOS DE COOPERATIVAS (Estimulada Única)



PLANO DE SAÚDE
Paraná
2008

Paraná 2017

Cons. Não cons.

Possui 48,6% 40,0% 32,6%

Não possui 51,4% 60,0% 67,4%

TOTAL DE ENTREVISTAS 814 523 500

✓ A pesquisa de 2017 mostra que, a maior parte dos paranaenses continua não tendo plano de saúde, com crescimento em relação a 2008.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
PERCENTUAL DE PARANAENSES QUE POSSUEM PLANOS DE SAÚDE

(Espontânea Única)



✓ A pesquisa de 2017 mostra que o maior percentual de respostas é para o Plano Unimed.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc

PLANOS DE SAÚDE QUE OS PARANAENSES POSSUEM (Espontânea Única)



✓ A pesquisa de 2017 mostra que o maior percentual de respostas é para o Plano Unimed.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc

PLANOS DE SAÚDE QUE OS PARANAENSES POSSUEM (Espontânea Única)



A maioria dos paranaenses não possui plano odontológico. E para quem possui, a marca Uniodonto foi a mais citada. 

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc

PLANOS ODONTOLÓGICOS QUE OS PARANAENSES POSSUEM (Espontânea Única)



A maioria dos paranaenses não possui plano odontológico. E para quem possui, a marca Uniodonto foi a mais citada. 

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc

PLANOS ODONTOLÓGICOS QUE OS PARANAENSES POSSUEM (Espontânea Única)



MARCAS

Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons. Não cons. Cons. Não cons Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons.

Caixa Econômica Federal 28,7% 33,2% 33,3% 21,5% 30,8% 36,7% 24,5% 30,9% 30,1% 43,0% 23,4% 27,3%

Itaú 16,8% 16,8% 14,9% 26,2% 15,4% 13,3% 18,4% 15,5% 17,8% 13,3% 18,7% 20,2%

Sicredi 11,9% 4,2% 2,1% 0,0% 2,9% 2,0% 21,4% 10,0% 6,8% 1,6% 28,0% 6,1%

Bradesco 11,5% 12,4% 12,1% 13,8% 16,3% 15,3% 7,1% 10,0% 15,1% 10,2% 7,5% 14,1%

Banco do Brasil 10,3% 14,0% 12,1% 13,8% 10,6% 7,1% 11,2% 12,7% 11,0% 18,8% 6,5% 16,2%

Santander 6,1% 4,8% 9,9% 13,8% 8,7% 6,1% 1,0% 0,9% 2,7% 2,3% 5,6% 5,1%

Sicoob 2,7% 1,4% 0,7% 1,5% 0,0% 0,0% 5,1% 4,5% 4,1% 0,0% 4,7% 1,0%

Cresol 0,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Não informou 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Não possui 11,3% 12,2% 14,9% 9,2% 15,4% 18,4% 7,1% 11,8% 12,3% 10,9% 5,6% 10,1%

TOTAL DE ENTREVISTAS 523 500 141 65 104 98 98 110 73 128 107 99

Outras cooperativas

Legenda:

Sistema Ocepar

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
MARCAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM QUE OS PARANAENSES POSSUEM 

CONTA (Espontânea Única)



COOPERATIVAS Paraná 2008
Paraná 2017

Cons. Não cons.

Sicredi 1,6% 11,9% 4,2%

Sicoob 0,7% 2,7% 1,4%

TOTAL DE ENTREVISTAS 814 523 500

✓O estudo mostra que, para os consumidores paranaenses, os principais bancos que possuem conta são: CEF, Itaú, Sicredi (Ocepar) e Bradesco. Para os não
consumidores, são: CEF, Itaú, Bradesco e BB.

✓ Comparando com a pesquisa de 2008, percebe-se que houve crescimento significativo de quem possui conta no Sicredi.

Outras cooperativas

Legenda:

Sistema Ocepar

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
MARCAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM QUE OS PARANAENSES POSSUEM 

CONTA (Espontânea Única)



PERCEPÇÃO

Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Sim 39,0% 24,4% 46,8% 20,0% 29,8% 25,5% 53,1% 31,8% 23,3% 20,3% 35,5% 23,2%

Não 58,9% 72,2% 52,5% 76,9% 70,2% 74,5% 43,9% 67,3% 76,7% 78,1% 57,9% 64,6%

Não sabe 2,1% 3,4% 0,7% 3,1% - - 3,1% 0,9% - 1,6% 6,5% 12,1%

TOTAL DE ENTREVISTAS 523 500 141 65 104 98 98 110 73 128 107 99

✓ A maioria dos consumidores e não consumidores paranaenses não percebe alguma diferença entre produtos e serviços de Cooperativas e de outras
empresas similares.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
PERCENTUAL DE CONSUMIDORES QUE PERCEBE ALGUMA DIFERENÇA ENTRE 

PRODUTOS E SERVIÇOS DE COOPERATIVAS E DE OUTRAS EMPRESAS SIMILARES 
(Espontânea Única)
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✓ A maioria dos consumidores e não consumidores paranaenses não percebe alguma diferença entre produtos e serviços de Cooperativas e de outras
empresas similares.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
PERCENTUAL DE CONSUMIDORES QUE PERCEBE ALGUMA DIFERENÇA ENTRE 

PRODUTOS E SERVIÇOS DE COOPERATIVAS E DE OUTRAS EMPRESAS SIMILARES 
(Espontânea Única)



DIFERENÇAS

Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons. Cons. Não cons.

Qualidade dos produtos/A qualidade e o sabor muda muito, tem sabor da
região/Os produtos de cooperativa são mais saudáveis e a qualidade é
melhor/Qualidade, sabor, suavidade no tempero e tem menos sal na
fabricação/Produtos mais naturais e frescos

46,1% 43,4% 28,8% 46,2% 64,5% 44,0% 42,3% 48,6% 52,9% 38,5% 63,2% 39,1%

Preço mais justo/Preço mais acessível/Geralmente são mais em conta/Os
produtos de cooperativas entram mais facilmente em promoção

38,2% 35,2% 31,8% 15,4% 48,4% 44,0% 51,9% 42,9% 35,3% 42,3% 23,7% 17,4%

Qualidade com preço menor, mais acessível/Qualidade dos produtos e preços
menores

13,7% 3,3% 36,4% 15,4% - - 1,9% - 5,9% - 5,3% 8,7%

As embalagens das cooperativas são melhores/Cuidam com as
embalagens/Produtos embalados a vácuo, possuem ótima apresentação
destacando-se no ponto de venda/Embalagens mais coloridas

3,9% 2,5% 1,5% - 3,2% - 1,9% - 5,9% 3,8% 10,5% 8,7%

Tem melhor controle de qualidade/Processo rigoroso de qualidade 3,4% 1,6% 1,5% - 6,5% - 3,8% 2,9% - 3,8% 5,3% -

Prazo de validade maior 2,9% 1,6% 1,5% - - - 5,8% - - - 5,3% 8,7%

De cooperativas não tem tanto produto químico, agrotóxico/Menos índice de
conservantes/Os produtos são mais orgânicos

2,5% 1,6% - - - - 5,8% - 11,8% - - 8,7%

As cooperativas passam mais confiança/Produtos mais confiáveis que os outros 2,0% 2,5% - - 9,7% - 1,9% - - - - 13,0%

O processo de higienização é bem melhor, são mais cuidadosos/Alto padrão de
higiene na fabricação

2,0% 1,6% 1,5% - 3,2% - 3,8% - - 3,8% - 4,3%

A qualidade das cooperativas é inferior as demais empresas/Acho que os
empanados as vezes tem cheiro ruim. Acho que é por causa do transporte feito
de forma errada. Falta refrigeração/O óleo da Cocamar tem qualidade inferior
as outras empresas. Cheira forte

1,5% 9,8% 1,5% - 3,2% 8,0% 1,9% 17,1% - 15,4% - -

Base: Consumidor: 204 entrevistas; Não Consumidor: 122 entrevistas.

blanc
DIFERENÇAS PERCEBIDAS PELOS PARANAENSES ENTRE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 

COOPERATIVAS E DE OUTRAS EMPRESAS SIMILARES (Espontânea Múltipla)



blanc
DIFERENÇAS PERCEBIDAS PELOS PARANAENSES ENTRE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 

COOPERATIVAS E DE OUTRAS EMPRESAS SIMILARES (Espontânea Múltipla)



FATORES

Paraná
Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Qualidade dos produtos 97,7% 93,3% 98,6% 94,2% 92,3% 83,5% 98,9% 96,1%
100,0

%
92,7% 99,0%

100,0
%

Confiança e credibilidade nas Marcas 94,0% 88,0% 91,5% 96,1% 85,6% 81,1% 96,8% 90,5%
100,0

%
87,4% 99,0% 88,2%

Variedade dos produtos 89,7% 85,1% 90,1% 84,6% 88,5% 85,6% 92,6% 85,3% 95,9% 86,8% 83,5% 82,6%

Facilidade de encontrar os produtos no Ponto de 
Venda

88,7% 86,2% 85,1% 81,1% 93,3% 85,6% 90,5% 87,4% 95,8% 93,3% 82,4% 79,3%

Preços praticados nos produtos e promoções 
oferecidas

83,2% 78,3% 79,4% 80,8% 70,2% 72,5% 92,6% 86,4% 84,7% 72,9% 92,1% 80,5%

Propaganda e promoção sobre as marcas 73,7% 76,6% 67,4% 66,7% 75,0% 74,4% 78,7% 78,4% 73,6% 78,4% 76,5% 80,2%

✓ Em relação ao grau de satisfação com alguns fatores sobre produtos de Cooperativas, para os consumidores paranaenses, dos 6 fatores analisados, 5
(83%), apresentaram índice de satisfação acima do mínimo aceitável (80%).

✓ Para os não consumidores, 4 (67%) apresentaram índice de satisfação acima do mínimo aceitável (80%). Excelente resultado!

*Índice mínimo aceitável: 80%

Satisfatório

Legenda:

Excelente

Atenção

blanc
GRAU DE SATISFAÇÃO DOS PARANAENSES COM ALGUNS FATORES SOBRE 

PRODUTOS DE COOPERATIVAS (Estimulada Única)

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.
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✓ Em relação ao grau de satisfação com alguns fatores sobre produtos de Cooperativas, para os consumidores paranaenses, dos 6 fatores analisados, 5
(83%), apresentaram índice de satisfação acima do mínimo aceitável (80%).

✓ Para os não consumidores, 4 (67%) apresentaram índice de satisfação acima do mínimo aceitável (80%). Excelente resultado!

blanc
GRAU DE SATISFAÇÃO DOS PARANAENSES COM ALGUNS FATORES SOBRE 

PRODUTOS DE COOPERATIVAS (Estimulada Única)

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.



PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS
Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Divulgação dos produtos e marcas de cooperativas para os
consumidores/Falta divulgação para as pessoas saberem quais são os
produtos de cooperativas/Faltam propagandas sobre as cooperativas e
seus produtos

33,8% 33,3% 41,7% 60,0% 42,6% 28,9% 23,7% 38,6% 10,0% 16,0% 19,4% 14,3%

Melhorar o preço/Melhorar os preços que estão muito caros/Precisam
melhorar o preço para o consumidor final/Preço pode ser mais acessível
por ser cooperativa

21,0% 22,4% 19,4% 20,0% 24,1% 35,6% 15,8% 4,5% 20,0% 44,0% 25,0% 9,5%

Falta de promoções dos produtos/Poucas promoções dos
produtos/Parte promocional é fraca

19,0% 10,9% 31,9% 10,0% 5,6% 4,4% 36,8% 29,5% - - - -

Melhorar qualidade dos produtos/A qualidade as vezes muda um pouco,
fica inferior as outras marcas/Alguns produtos deixam a desejar na
qualidade. Ex.: carne

4,8% 3,0% 2,8% - 9,3% 4,4% 5,3% 2,3% 10,0% 8,0% - -

Melhorar a variedade de produtos 4,3% 7,3% 6,9% - 5,6% 13,3% 2,6% 9,1% - - - 9,5%
Melhorar as embalagens/Melhorar as embalagens, tem que ser mais
resistentes e chamativas/Melhorar o visual das embalagens

2,9% 1,8% 2,8% - 3,7% 2,2% 5,3% - - - - 9,5%

A cooperativas deveriam pagar um pouco mais para o produtor rural em
época de altas safras/Pagar mais pelos produtos dos agricultores em
épocas de safras altas

2,4% 1,2% - - - - - 2,3% - - 13,9% 4,8%

Salário dos colaboradores muito baixo, principalmente dos trabalhadores
braçais/Repasse de valores para o associado muito baixo

2,4% 1,2% - - 1,9% - - 2,3% - - 11,1% 4,8%

A mudança de diretoria demora muito para acontecer, fica centralizado na
mão dos mesmos/A presidência e a diretoria permanecem muito tempo
em seus cargos, deveria ser mais rotativo/Alternância da direção da
cooperativa, pois tem presidente ha mais de 20 anos usufruindo dos
lucros

2,4% 0,6% - - - - 2,6% - - - 11,1% 4,8%

✓ Os principais pontos que podem ser melhorados nas cooperativas, segundo os paranaenses, são: divulgação dos produtos e marcas de cooperativa para
os consumidores, seguido de melhorar o preço e falta de promoções dos produtos.

Base: Consumidor: 210 entrevistas; Não Consumidor: 165 entrevistas.

blanc
PRINCIPAIS PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS NAS COOPERATIVAS, 

SEGUNDO OS PARANAENSES (Espontânea Múltipla)



blanc
PRINCIPAIS PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS NAS COOPERATIVAS, 

SEGUNDO OS PARANAENSES (Espontânea Múltipla)



ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO (IGS) 

Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Muito insatisfeito 0,4% 1,9% - 5,7% - 1,1% 1,0% 2,8% - 0,8% 0,9% 1,1%

Insatisfeito - 0,6% - - - - - - - 2,4% - -

Nem insatisfeito, nem satisfeito 3,3% 7,8% 4,3% 1,9% 2,9% 15,1% 5,2% 5,5% 2,7% 6,4% 0,9% 8,6%

Satisfeito 56,3% 58,8% 53,9% 62,3% 59,6% 46,2% 44,8% 46,8% 57,5% 69,6% 66,0% 68,8%

Muito satisfeito 40,0% 30,9% 41,8% 30,2% 37,5% 37,6% 49,0% 45,0% 39,7% 20,8% 32,1% 21,5%

Índice Geral de Satisfação (IGS) 
(Satisfeito + Muito satisfeito)

96,3% 89,6% 95,7% 92,5% 97,1% 83,9% 93,8% 91,7% 97,3% 90,4% 98,1% 90,3%

✓ A maioria dos consumidores e não consumidores paranaenses está satisfeita com os produtos e serviços de COOPERATIVAS que utiliza, com alto grau de
satisfação.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO (IGS) JUNTO AOS PARANAENSES COM OS 
PRODUTOS E SERVIÇOS QUE UTILIZAM DE COOPERATIVAS (Estimulada Única)
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Muito insatisfeito Insatisfeito Nem insatisfeito, nem
satisfeito

Satisfeito Muito satisfeito Índice Geral de
Satiafação (IGS)

Consumidor Não Consumidor

✓ A maioria dos consumidores e não consumidores paranaenses está satisfeita com os produtos e serviços de COOPERATIVAS que utiliza, com alto grau de
satisfação.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO (IGS) JUNTO AOS PARANAENSES COM OS 
PRODUTOS E SERVIÇOS QUE UTILIZAM DE COOPERATIVAS (Estimulada Única)



ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO 
(IGS) 

Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

PROMOTOR - Muito provável 
(nota 9 e 10)

54,9% 46,4% 63,0% 55,4% 43,4% 41,4% 57,4% 54,7% 57,5% 41,6% 50,9% 42,4%

NEUTRO - Provável (nota 7 e 8) 37,6% 38,8% 34,1% 41,1% 41,4% 36,8% 31,9% 32,1% 39,7% 42,4% 42,5% 42,4%
DETRATOR - Pouco provável 
(nota 1 a 6)

7,5% 14,8% 2,9% 3,6% 15,2% 21,8% 10,6% 13,2% 2,7% 16,0% 6,6% 15,2%

NPS (Promotor- Detrator) 47,5% 31,5% 60,1% 51,8% 28,3% 19,5% 46,8% 41,5% 54,8% 25,6% 44,3% 27,2%

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc

ÍNDICE NET PROMOTER SCORE (NPS)

✓ O Índice NPS das Cooperativas foi de 48% para os consumidores paranaenses e é considerado um bom resultado, próximo do ideal que é ficar igual a
50% ou superior. Por região, o índice NPS das regiões Centro Sul e Noroeste (consumidor) é considerado ótimo.

✓ Verifica-se que para 55% dos consumidores e 46% dos não consumidores é altamente provável que indicaria os produtos e serviços de Cooperativas
(notas 9 e 10, promotor=encantado). Este grupo de consumidores e não consumidores, além de ser fiel, leal, indica conhecidos para as Cooperativas, ou
seja, trás novos clientes para a empresa. Este grupo faz publicidade positiva. A cada 10 consumidores e não consumidores, 5 são promotores.

✓ E 8% dos consumidores e 15% dos não consumidores deram nota até 6, pertencem ao grupo de detrator (relacionamento ruim com as Cooperativas).
Este grupo de clientes pode estar falando mal da empresa, fazendo publicidade negativa. A cada 10 consumidores, 0,8 é detrator e a cada 10 não
consumidores, 1 é detrator.

✓ As Cooperativas têm que fazer um trabalho no grupo dos neutros (notas entre 7 e 8) (38% de consumidor e 39% de não consumidor), para transformá-
los em promotores. E transformar o detrator pelo menos em neutro.



LEMBRANÇA
Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Sim 62,1% 55,0% 47,5% 40,0% 53,8% 42,9% 62,2% 61,8% 83,6% 68,8% 74,8% 51,5%
Não 37,9% 45,0% 52,5% 60,0% 46,2% 57,1% 37,8% 38,2% 16,4% 31,3% 25,2% 48,5%
TOTAL DE ENTREVISTAS 523 500 141 65 104 98 98 110 73 128 107 99

6
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5
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%

4
5

,0
%

Sim Não

Consumidor Não Consumidor

LEMBRANÇA
Paraná 
2008

Paraná 2017

Cons.
Não 
cons.

Sim 67,0% 62,1% 55,0%

Não 33,0% 37,9% 45,0%

TOTAL DE ENTREVISTAS 814 523 500

✓ Assim como em 2008, em 2017, a maioria dos consumidores e não consumidores paranaenses lembra de ter visto ou ouvido alguma propaganda de
Cooperativa nos últimos meses. Nas regiões Centro Sul e Norte (consumidor), a maior parte não lembra de ter visto.

Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
PERCENTUAL DE CONSUMIDORES PARANAENSES QUE LEMBRAM DE TER VISTO OU 

OUVIDO ALGUMA PROPAGANDA DE COOPERATIVA NOS ÚLTIMOS MESES 
(Espontânea Única)



COOPERATIVAS
Paraná Centro Sul Norte Sudoeste Noroeste Oeste

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Cons.
Não 

cons.
Cons.

Não 
cons.

Sicredi (PR) 45,2% 46,2% 35,8% 46,2% 44,6% 42,9% 65,6% 61,8% 29,5% 39,8% 50,0% 39,2%
Unimed (PR) 21,2% 18,5% 29,9% 19,2% 26,8% 28,6% 18,0% 23,5% 13,1% 13,6% 18,8% 11,8%
Frimesa (PR) 18,5% 10,5% 17,9% 19,2% 14,3% - 19,7% 10,3% 3,3% 1,1% 32,5% 31,4%
Cocamar (PR) 16,0% 25,8% 3,0% 3,8% 14,3% 21,4% 1,6% - 65,6% 69,3% 1,3% -
Coamo (PR) 14,2% 22,9% 19,4% 26,9% 10,7% 28,6% 4,9% 16,2% 32,8% 35,2% 5,0% 3,9%
Sicoob (PR) 14,2% 21,1% 4,5% 11,5% 17,9% 19,0% 23,0% 39,7% 11,5% 10,2% 15,0% 21,6%
Copacol (PR) 12,9% 4,7% 19,4% 7,7% 8,9% - 6,6% 4,4% 3,3% 1,1% 22,5% 13,7%
Lar (PR) 6,5% 5,5% - - - - 13,1% 2,9% - 1,1% 16,3% 23,5%
Coopavel (PR) 5,2% 4,7% 3,0% 3,8% - - 1,6% 2,9% - - 17,5% 19,6%
Castrolanda (PR) 3,1% 0,7% 11,9% 3,8% - - - - - - 2,5% 2,0%
Cresol (PR) 2,5% 2,2% - - - - 13,1% 8,8% - - - -
Aurora (SC) 1,5% 1,1% 1,5% 3,8% 1,8% - 3,3% 1,5% - - 1,3% 2,0%
Confepar (PR) 1,2% 1,5% - - 7,1% 9,5% - - - - - -
Uniodonto (PR) 0,9% 2,2% 1,5% - 3,6% 2,4% - - - 3,4% - 3,9%
Frísia (PR) 0,9% 0,7% 4,5% 3,8% - - - 1,5% - - - -

Alegra (PR) 0,9% 0,4% 4,5% - - 2,4% - - - - - -

Uniprime (PR) 0,6% 0,7% - - 1,8% - - 1,5% - 1,1% 1,3% -

Integrada (PR) 0,6% 0,4% - - 3,6% 2,4% - - - - - -

Coopertradição (PR) 0,6% 0,4% - - - - 3,3% 1,5% - - - -

C. Vale (PR) 0,6% - - - - - - - - - 2,5% -

Camisc (PR) 0,6% - - - - - 3,3% - - - - -

Copagril (PR) 0,6% - - - - - - - - - 2,5% -

Polly (PR) 0,6% - - - 3,6% - - - - - - -

Cocari (PR) 0,3% 1,1% 1,5% - - - - - - 3,4% - -

Cativa (PR) 0,3% 0,7% - - 1,8% 4,8% - - - - - -

Primato (PR) 0,3% - - - - - - - - - 1,3% -

Agrária (PR) - 0,4% - 3,8% - - - - - - - -

TOTAL DE ENTREVISTAS 325 275 67 26 56 42 61 68 61 88 80 51

Base: Consumidor: 325 entrevistas; Não Consumidor: 275 entrevistas.

blanc
COOPERATIVAS QUE OS PARANAENSES LEMBRAM DE TER VISTO OU OUVIDO 

ALGUMA PROPAGANDA NOS ÚLTIMOS MESES (Espontânea Múltipla)



✓ As Cooperativas que os
consumidores paranaenses
lembram de ter visto ou
ouvido alguma propaganda
nos últimos meses, mais
citadas, são: Sicredi,
Unimed, Frimesa e
Cocamar. E para os não
consumidores paranaenses
que lembram, as mais
citadas foram: Sicredi,
Cocamar, Coamo e Sicoob.
Todas as mais citadas
pertencem ao Sistema
Ocepar.

blanc
COOPERATIVAS QUE OS PARANAENSES LEMBRAM DE TER VISTO OU OUVIDO 

ALGUMA PROPAGANDA NOS ÚLTIMOS MESES (Espontânea Múltipla)



Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE MÍDIA JUNTO AOS CONSUMIDORES PARANAENSES 

(estimulada única)



Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE MÍDIA JUNTO AOS CONSUMIDORES PARANAENSES 

(estimulada única)



Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE MÍDIA JUNTO AOS CONSUMIDORES PARANAENSES 

(estimulada única)



Base: Consumidor: 523 entrevistas; Não Consumidor: 500 entrevistas.

blanc
AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE MÍDIA JUNTO AOS CONSUMIDORES PARANAENSES 

(estimulada única)



RESULTADO DA PESQUISA 
QUALITATIVA ATRAVÉS DE 
ENTREVISTAS DE PROFUNDIDADE 
JUNTO AOS COMPRADORES 
SUPERMERCADISTAS



Estudo QUALITATIVO
✓ Sessenta e uma entrevistas presenciais de profundidade, com diretores de cooperativas e

compradores supermercadistas paranaenses.

✓ Coleta de dados entre os dias 22 e 31 de agosto de 2017.

METODOLOGIA DO RESUMO EXECUTIVO



PRINCIPAIS FORNECEDORES FREQ. %
Coca-Cola (Femsa) 34 66,7%
Ambev 22 43,1%
Frimesa 18 35,3%
Nestlé 10 19,6%
Destro 9 17,6%
Unilever 7 13,7%
BRF 6 11,8%
Atacadão 5 9,8%
Coamo 5 9,8%
Copacol 5 9,8%
Lar 4 7,8%
Muffato 4 7,8%
Tirol 4 7,8%
Virginia Comercial de 
Alimentos

4 7,8%

Astra 3 5,9%
Atacado Maringá 3 5,9%
Cantu Alimentos 3 5,9%
Danone 3 5,9%
Parati 3 5,9%
Perdigão 3 5,9%
Sabor Sul 3 5,9%

Três Corações 3 5,9%

Anaconda 2 3,9%

Argus 2 3,9%

Batavo 2 3,9%

Bocchi 2 3,9%

Buriti 2 3,9%

Cocamar 2 3,9%

PRINCIPAIS FORNECEDORES FREQ. %

Coopavel 2 3,9%
Deycon 2 3,9%
JBS 2 3,9%
Galo 2 3,9%
Itaipava 2 3,9%
Mili 2 3,9%
Miolar Alimentos 2 3,9%
Mondelez 2 3,9%
Ribeiro Carnes 2 3,9%
Seara 2 3,9%
Sepac Papéis 2 3,9%
Superpão Atacado 2 3,9%
Aba Comércio de Alimentos 1 2,0%
Açucar Santa Isabel 1 2,0%
Adega Brasil 1 2,0%
Alto Alegre 1 2,0%
Alto Mar Pescados 1 2,0%
Arroz Frias 1 2,0%
Assunor 1 2,0%
Badotti Alimentos 1 2,0%
Bertinatto Carnes 1 2,0%
Big Frango 1 2,0%
Boi Nobre Casa de Carnes Nobres 1 2,0%
Brilhante Atacadista 1 2,0%
C. Vale 1 2,0%
Candura Água Sanitária 1 2,0%
Cargil 1 2,0%
Caseirinho Alimentos 1 2,0%

Base: 51 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc

PRINCIPAIS FORNECEDORES POR VOLUME DE COMPRA (Espontânea Múltipla)



✓ Segundo a pesquisa, os 
principais fornecedores por 
volume de compra, são: Coca-
Cola (Femsa), Ambev, Frimesa, 
Nestlé e Destro.

✓ Percebe-se que, 75% dos 
compradores 
supermercadistas  citaram 
cooperativas.

blanc

PRINCIPAIS FORNECEDORES POR VOLUME DE COMPRA (Espontânea Múltipla)



PALAVRAS FREQ. %
Qualidade 12 23,5%
União/União de grupos/União 
de produtores

10 19,6%

Grupo de pessoas/Grupo de 
associados

7 13,7%

Parceria/Parceria de trabalho 5 9,8%
Coopavel 3 5,9%
Preço 3 5,9%
Variedade 3 5,9%
Associação/Associados 3 5,9%
Preço acessível/Preço 
baixo/Preço competitivo

3 5,9%

Cooperação/Cooperação de 
sócios

3 5,9%

Cooperados/Cooperativismo 3 5,9%
Atendimento 2 3,9%
Coamo 2 3,9%
Regional 2 3,9%
Seriedade 2 3,9%
Fornecedor 2 3,9%
Conjunto/Conjunto de ideias 2 3,9%
Logística/Logística facilitada 2 3,9%
Agricultura 1 2,0%
Benefício para o agricultor 1 2,0%
Campo 1 2,0%
Carnes 1 2,0%
Cocamar 1 2,0%
Colaboradores 1 2,0%
Compromisso 1 2,0%
Confiança 1 2,0%

PALAVRAS FREQ. %

Crescimento 1 2,0%

Direto do produtor 1 2,0%

Diversificação de renda 1 2,0%

Evolução 1 2,0%

Farinha 1 2,0%

Força 1 2,0%

Frimesa 1 2,0%

Frutas 1 2,0%

Grãos 1 2,0%

Indústria 1 2,0%

Leite 1 2,0%

Ofertas 1 2,0%

Padronização de trabalho 1 2,0%

Praticidade de entrega 1 2,0%

Produção 1 2,0%

Produtos de qualidade 1 2,0%

Sul 1 2,0%

Sustentabilidade 1 2,0%

Tendência de mercado 1 2,0%

Valorização do agricultor 1 2,0%

Vendas 1 2,0%

Não sabe 1 2,0%

Nenhuma 1 2,0%

TOTAL DE ENTREVISTAS 51 -

✓ As principais palavras que 
vem a mente dos 
compradores 
supermercadistas quando 
pensam em Cooperativa 
(DNA da marca), são: 
qualidade, união, grupo de 
pessoas e parceria. 

Base: 51 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc

PALAVRAS QUE VEM À MENTE QUANDO PENSA EM COOPERATIVA (Espontânea 
Múltipla)

DNA da Marca



PALAVRAS FREQ. %
Qualidade 12 23,5%
União/União de grupos/União 
de produtores

10 19,6%

Grupo de pessoas/Grupo de 
associados

7 13,7%

Parceria/Parceria de trabalho 5 9,8%
Coopavel 3 5,9%
Preço 3 5,9%
Variedade 3 5,9%
Associação/Associados 3 5,9%
Preço acessível/Preço 
baixo/Preço competitivo

3 5,9%

Cooperação/Cooperação de 
sócios

3 5,9%

Cooperados/Cooperativismo 3 5,9%
Atendimento 2 3,9%
Coamo 2 3,9%
Regional 2 3,9%
Seriedade 2 3,9%
Fornecedor 2 3,9%
Conjunto/Conjunto de ideias 2 3,9%
Logística/Logística facilitada 2 3,9%
Agricultura 1 2,0%
Benefício para o agricultor 1 2,0%
Campo 1 2,0%
Carnes 1 2,0%
Cocamar 1 2,0%
Colaboradores 1 2,0%
Compromisso 1 2,0%
Confiança 1 2,0%

PALAVRAS FREQ. %

Crescimento 1 2,0%

Direto do produtor 1 2,0%

Diversificação de renda 1 2,0%

Evolução 1 2,0%

Farinha 1 2,0%

Força 1 2,0%

Frimesa 1 2,0%

Frutas 1 2,0%

Grãos 1 2,0%

Indústria 1 2,0%

Leite 1 2,0%

Ofertas 1 2,0%

Padronização de trabalho 1 2,0%

Praticidade de entrega 1 2,0%

Produção 1 2,0%

Produtos de qualidade 1 2,0%

Sul 1 2,0%

Sustentabilidade 1 2,0%

Tendência de mercado 1 2,0%

Valorização do agricultor 1 2,0%

Vendas 1 2,0%

Não sabe 1 2,0%

Nenhuma 1 2,0%

TOTAL DE ENTREVISTAS 51 -

✓ As principais palavras que 
vem a mente dos 
compradores 
supermercadistas quando 
pensam em Cooperativa 
(DNA da marca), são: 
qualidade, união, grupo de 
pessoas e parceria. 

Base: 51 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc

PALAVRAS QUE VEM À MENTE QUANDO PENSA EM COOPERATIVA (Espontânea 
Múltipla)

DNA da Marca



COOPERATIVAS FREQ. %
Frimesa (PR) 31 60,8%
Coamo (PR) 30 58,8%
Cocamar (PR) 23 45,1%
Copacol (PR) 16 31,4%
Lar (PR) 15 29,4%
Confepar (PR) 8 15,7%
Coopavel (PR) 5 9,8%
Piá (RS) 2 4,0%
Aurora (SC) 1 2,0%
C. Vale (PR) 1 2,0%
Castrolanda (PR) 1 2,0%
Cocari (PR) 1 2,0%
Frísia (PR) 1 2,0%
Sicoob (PR) 1 2,0%
Terra Viva (SC) 1 2,0%
TOTAL DE ENTREVISTAS 51 -

✓ As principais COOPERATIVAS que são fornecedoras da empresa dos compradores supermercadistas paranaenses, mais citadas foram: Frimesa, seguida
da Coamo, Cocamar, Copacol e Lar, todas pertencentes ao Sistema Ocepar.

Base: 51 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc

PRINCIPAIS COOPERATIVAS QUE SÃO FORNECEDORAS DA EMPRESA (Espontânea 
Múltipla)



MOTIVOS FREQ. %
Qualidade dos produtos/Produtos de qualidade com boa aceitação pelo consumidor/Qualidade dos produtos com
preços baixos/Produtos de qualidade e procedência conhecida e confiável, por ser direto do produtor. Passa por um
processo rigoroso de inspeção/Produtos mais selecionados

30 58,8%

Preço/Preço baixo/Preço competitivo/Preço baixo por ser direto do produtor/Preço mais baixo que a concorrência 29 56,9%
Pela procura dos clientes, pedem pelas marcas, então tem que ter, vende bem/Por serem procurados, tem preferência
dos clientes/Marca conhecida e bem procurada/Tem boa aceitação, o cliente procura/Aceitação do consumidor final

16 31,4%

Variedade dos produtos 11 21,6%

Boa negociação em preço e prazo/Fácil negociação de preço/Fácil negociação com o vendedor 9 17,6%

Bom atendimento/Atendimento amigável com parceria/Tem atendimento diferenciado 7 13,7%
Agilidade na entrega/Entrega mais rápida por ser da região 6 11,8%
Por ser regional/Empresa regional, isso facilita a negociação/Produtos da região vendem mais 4 7,8%
Consegue preço menor comprando em maior quantidade/Diferencial no preço por comprar em grande quantidade, e
por isso consegue vender por um preço menor no mercado

3 5,9%

Tem marcas fortes e bem conhecidas/Tem produtos nacionalmente conhecidos 3 5,9%
Confiança nos produtos/Confiança nas cooperativas 2 3,9%
Embalagem de qualidade/Produtos com embalagens adequadas 2 3,9%

Pontualidade na entrega 2 3,9%
A própria cooperativa faz o marketing do produto na TV e os clientes vem até a loja para comprar os produtos 1 2,0%

Atendimento sendo direto facilita a negociação de preço e prazo para pagar 1 2,0%
Competitividade 1 2,0%
Desenvolvimento social 1 2,0%

✓ Os principais motivos que levam a empresa, dos compradores supermercadistas paranaenses, a comprar produtos de Cooperativas são: qualidade dos
produtos; preço; e pela procura dos clientes, pedem pelas marcas, então tem que ter, vende bem.

Base: 51 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc

PRINCIPAIS MOTIVOS QUE LEVAM A COMPRAR PRODUTOS DE COOPERATIVAS 
(Espontânea Múltipla)



MOTIVOS FREQ. %
Qualidade dos produtos/Produtos de qualidade com boa aceitação pelo consumidor/Qualidade dos produtos com
preços baixos/Produtos de qualidade e procedência conhecida e confiável, por ser direto do produtor. Passa por um
processo rigoroso de inspeção/Produtos mais selecionados

30 58,8%

Preço/Preço baixo/Preço competitivo/Preço baixo por ser direto do produtor/Preço mais baixo que a concorrência 29 56,9%
Pela procura dos clientes, pedem pelas marcas, então tem que ter, vende bem/Por serem procurados, tem preferência
dos clientes/Marca conhecida e bem procurada/Tem boa aceitação, o cliente procura/Aceitação do consumidor final

16 31,4%

Variedade dos produtos 11 21,6%

Boa negociação em preço e prazo/Fácil negociação de preço/Fácil negociação com o vendedor 9 17,6%

Bom atendimento/Atendimento amigável com parceria/Tem atendimento diferenciado 7 13,7%
Agilidade na entrega/Entrega mais rápida por ser da região 6 11,8%
Por ser regional/Empresa regional, isso facilita a negociação/Produtos da região vendem mais 4 7,8%
Consegue preço menor comprando em maior quantidade/Diferencial no preço por comprar em grande quantidade, e
por isso consegue vender por um preço menor no mercado

3 5,9%

Tem marcas fortes e bem conhecidas/Tem produtos nacionalmente conhecidos 3 5,9%
Confiança nos produtos/Confiança nas cooperativas 2 3,9%
Embalagem de qualidade/Produtos com embalagens adequadas 2 3,9%

Pontualidade na entrega 2 3,9%
A própria cooperativa faz o marketing do produto na TV e os clientes vem até a loja para comprar os produtos 1 2,0%

Atendimento sendo direto facilita a negociação de preço e prazo para pagar 1 2,0%
Competitividade 1 2,0%
Desenvolvimento social 1 2,0%

✓ Os principais motivos que levam a empresa, dos compradores supermercadistas paranaenses, a comprar produtos de Cooperativas são: qualidade dos
produtos; preço; e pela procura dos clientes, pedem pelas marcas, então tem que ter, vende bem.

Base: 51 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc

PRINCIPAIS MOTIVOS QUE LEVAM A COMPRAR PRODUTOS DE COOPERATIVAS 
(Espontânea Múltipla)



84,3%

15,7%

0,0%

Melhorando Igual Piorando

✓ Para grande parte dos compradores supermercadistas paranaenses, os produtos, serviços e marcas das COOPERATIVAS do Paraná, vem melhorando nos
últimos.

Base: 51 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
SENTIMENTO DOS COMPRADORES SUPERMERCADISTAS EM RELAÇÃO AOS 

PRODUTOS, SERVIÇOS E MARCAS DAS COOPERATIVAS, QUANTO AO SEU 
DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS ANOS (Espontânea Única)



MOTIVOS FREQ. %

Trouxeram inovação, produtos novos, aumentaram o mix de produtos/Cada dia aumenta mais a variedade de produtos,
estão inovando com produtos novos/Inovação, novos produtos, mesmo em tempos de crise a parceria fala mais alto e
continua crescendo/O mix de produtos melhorou. Sempre tem um lançamento de produto novo, principalmente na linha
de laticínios/Porque estão investindo em novos produtos, aumentando seu mix com novos tipos e tamanhos

23 53,5%

Melhorou a qualidade dos produtos/Melhorando a qualidade do produtos. Produto é/Pesquisas científicas para melhorar
a qualidade dos produtos, inovar os produtos de primeira linha, com aparência melhor/Estão acompanhando o mercado,
inovando nos produtos oferecendo sempre produtos melhores/Vem desenvolvendo e melhorando seus produtos para o
futuro

19 44,2%

As cooperativas estão crescendo cada vez mais e investindo muito em variedade com qualidade/Aumentou o mix de
produtos, mantendo sempre a qualidade/Pela variedade dos produtos, cada vez estão investindo mais em diversidade mas
sem perder a qualidade

8 18,6%

Divulgação, mais propaganda dos produtos/Estão divulgando mais os produtos, fazem propaganda na TV mostrando que os
produtos são de qualidade, levando o consumidor a querer experimentar o produto/Produtos mais conhecidos, tem mais
divulgação na mídia

4 9,3%

Começaram a ter mais negociação de preço e prazo com o comprador/Estão facilitando o atendimento com negociação de
preço e prazo

3 7,0%

Algumas estão atendendo além dos grandes os pequenos comércios também 1 2,3%

Aumentou a produção 1 2,3%
Tem constante auditoria para oferecer sempre o melhor produto 1 2,3%

Valorizam as empresas que compram, oferecendo bom atendimento, assistência nas trocas 1 2,3%

TOTAL DE ENTREVISTAS 43 -

Os principais motivos dos compradores supermercadistas paranaenses considerarem que os produtos, serviços e marcas das COOPERATIVAS do Paraná, vem
melhorando nos últimos, são: porque trouxeram inovação, produtos novos, aumentaram o mix de produtos e melhoraram a qualidade dos produtos.

Base: 43 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PRINCIPAIS MOTIVOS DOS COMPRADORES ACREDITAREM QUE OS PRODUTOS, 
SERVIÇOS E MARCAS DAS COOPERATIVAS VEM MELHORANDO NOS ÚLTIMOS 

ANOS (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS FREQ. %

Trouxeram inovação, produtos novos, aumentaram o mix de produtos/Cada dia aumenta mais a variedade de produtos,
estão inovando com produtos novos/Inovação, novos produtos, mesmo em tempos de crise a parceria fala mais alto e
continua crescendo/O mix de produtos melhorou. Sempre tem um lançamento de produto novo, principalmente na linha
de laticínios/Porque estão investindo em novos produtos, aumentando seu mix com novos tipos e tamanhos

23 53,5%

Melhorou a qualidade dos produtos/Melhorando a qualidade do produtos. Produto é/Pesquisas científicas para melhorar
a qualidade dos produtos, inovar os produtos de primeira linha, com aparência melhor/Estão acompanhando o mercado,
inovando nos produtos oferecendo sempre produtos melhores/Vem desenvolvendo e melhorando seus produtos para o
futuro

19 44,2%

As cooperativas estão crescendo cada vez mais e investindo muito em variedade com qualidade/Aumentou o mix de
produtos, mantendo sempre a qualidade/Pela variedade dos produtos, cada vez estão investindo mais em diversidade mas
sem perder a qualidade

8 18,6%

Divulgação, mais propaganda dos produtos/Estão divulgando mais os produtos, fazem propaganda na TV mostrando que os
produtos são de qualidade, levando o consumidor a querer experimentar o produto/Produtos mais conhecidos, tem mais
divulgação na mídia

4 9,3%

Começaram a ter mais negociação de preço e prazo com o comprador/Estão facilitando o atendimento com negociação de
preço e prazo

3 7,0%

Algumas estão atendendo além dos grandes os pequenos comércios também 1 2,3%

Aumentou a produção 1 2,3%
Tem constante auditoria para oferecer sempre o melhor produto 1 2,3%

Valorizam as empresas que compram, oferecendo bom atendimento, assistência nas trocas 1 2,3%

TOTAL DE ENTREVISTAS 43 -

Os principais motivos dos compradores supermercadistas paranaenses considerarem que os produtos, serviços e marcas das COOPERATIVAS do Paraná, vem
melhorando nos últimos, são: porque trouxeram inovação, produtos novos, aumentaram o mix de produtos e melhoraram a qualidade dos produtos.

Base: 43 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PRINCIPAIS MOTIVOS DOS COMPRADORES ACREDITAREM QUE OS PRODUTOS, 
SERVIÇOS E MARCAS DAS COOPERATIVAS VEM MELHORANDO NOS ÚLTIMOS 

ANOS (Espontânea Múltipla)



0,0% 0,0%
5,9%

45,1%
49,0%

94,1%

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem insatisfeito,
nem satisfeito

Satisfeito Muito satisfeito Grau de Satisfação
(Satisfeito + Muito

Satisfeito)

✓ Os compradores supermercadistas paranaenses estão entre satisfeitos e muito satisfeitos com os produtos e serviços das COOPERATIVAS do Paraná, com
alto grau de satisfação. Excelente resultado!

Base: 51 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
GRAU DE SATISFAÇÃO DOS COMPRADORES SUPERMERCADISTAS COM OS 
PRODUTOS E SERVIÇOS DAS COOPERATIVAS DO PARANÁ (Espontânea Única)



Sim

92,2%

Não

7,8%

COOPERATIVAS FREQ. %

Sicredi 43 84,3%
Sicoob 20 39,2%
Cresol 5 9,8%
Unimed 5 9,8%
Uniprime 3 5,9%
Coopercred 4 7,8%
Não lembra o nome 1 2,0%

TOTAL DE ENTREVISTAS 51 -

✓ Praticamente compradores supermercadistas paranaenses tem conhecimento que existe Cooperativas nas mais diversas áreas além da agricultura,
como: crédito, imobiliário, educação, saúde, etc. E as mais conhecidas, são: Sicredi e Sicoob.

Base: 51 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PERCENTUAL DE COMPRADORES SUPERMERCADISTAS QUE TEM CONHECIMENTO 

QUE EXISTEM COOPERATIVAS NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DA AGRICULTURA, 
COMO: CRÉDITO, TRANSPORTE, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ETC. (Espontânea Única)



MENSAGENS FREQ. %

Visitar com frequência os clientes/Tinham que dar mais atenção para empresas varejistas,
ter mais visita por parte dos vendedores/Ter vendedor atendendo mais o varejo.

3 5,9%

Aumentar o mix de produtos 2 3,9%

Manter sempre a qualidade/Não deixar de focar na qualidade de seus produtos 2 3,9%

A Coopavel poderia produzir óleo de soja 1 2,0%

Dar mais atenção ao varejo 1 2,0%

Deveriam buscar parcerias com seus clientes como os mercados, fazer ações e promoções de produtos 1 2,0%

Escutar mais o cliente, criar um canal de sugestão e críticas para melhoria dos produtos 1 2,0%

Investir na diretoria, pois toda empresa precisa de alguém que saiba gerir para a empresa ir para frente 1 2,0%

Manter preço e qualidade para o consumidor final 1 2,0%

Melhorar a divulgação dos produtos e serviços, mais propagandas 1 2,0%

Melhorar o atendimento 1 2,0%

Melhorar o contato entre vendedor e comprador, ser mais parceiro nas negociações 1 2,0%

Olhar mais para as pequenas empresas, passar vendedor periodicamente e fazer vendas menores também 1 2,0%

Pensarem um pouco no consumidor final, não só entre empresas 1 2,0%

Procurar ser menos engessado na sua diretoria 1 2,0%

Que continuem inovando na questão de mix de produtos e prestação de serviços (promotores,
degustação, abordagem nas lojas e etc.)

1 2,0%

Que continuem valorizando o pequeno e médio agricultor 1 2,0%

Que estejam sempre pesquisando e desenvolvendo produtos de qualidade, principalmente no ramo alimentício 1 2,0%

Serem mais flexíveis, negociar prazos 1 2,0%

Ter pós-venda 1 2,0%

Não tem 34 66,7%

TOTAL DE ENTREVISTAS 51 -

Base: 51 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
MENSAGENS E SUGESTÕES DOS COMPRADORES SUPERMERCADISTAS PARA AS 

COOPERATIVAS VISANDO MELHORIAS (Espontânea Única)



MENSAGENS FREQ. %

Visitar com frequência os clientes/Tinham que dar mais atenção para empresas varejistas,
ter mais visita por parte dos vendedores/Ter vendedor atendendo mais o varejo.

3 5,9%

Aumentar o mix de produtos 2 3,9%

Manter sempre a qualidade/Não deixar de focar na qualidade de seus produtos 2 3,9%

A Coopavel poderia produzir óleo de soja 1 2,0%

Dar mais atenção ao varejo 1 2,0%

Deveriam buscar parcerias com seus clientes como os mercados, fazer ações e promoções de produtos 1 2,0%

Escutar mais o cliente, criar um canal de sugestão e críticas para melhoria dos produtos 1 2,0%

Investir na diretoria, pois toda empresa precisa de alguém que saiba gerir para a empresa ir para frente 1 2,0%

Manter preço e qualidade para o consumidor final 1 2,0%

Melhorar a divulgação dos produtos e serviços, mais propagandas 1 2,0%

Melhorar o atendimento 1 2,0%

Melhorar o contato entre vendedor e comprador, ser mais parceiro nas negociações 1 2,0%

Olhar mais para as pequenas empresas, passar vendedor periodicamente e fazer vendas menores também 1 2,0%

Pensarem um pouco no consumidor final, não só entre empresas 1 2,0%

Procurar ser menos engessado na sua diretoria 1 2,0%

Que continuem inovando na questão de mix de produtos e prestação de serviços (promotores,
degustação, abordagem nas lojas e etc.)

1 2,0%

Que continuem valorizando o pequeno e médio agricultor 1 2,0%

Que estejam sempre pesquisando e desenvolvendo produtos de qualidade, principalmente no ramo alimentício 1 2,0%

Serem mais flexíveis, negociar prazos 1 2,0%

Ter pós-venda 1 2,0%

Não tem 34 66,7%

TOTAL DE ENTREVISTAS 51 -

Base: 51 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
MENSAGENS E SUGESTÕES DOS COMPRADORES SUPERMERCADISTAS PARA AS 

COOPERATIVAS VISANDO MELHORIAS (Espontânea Única)



RESULTADO DA PESQUISA 
QUALITATIVA ATRAVÉS DE 
ENTREVISTAS DE PROFUNDIDADE 
JUNTO AOS DIRETORES DE 
COOPERATIVAS



Tende a Crescer 9 entrevistas

Ficará estagnado 1 entrevista

Tende a declinar Nenhuma entrevista

✓ Para a maioria dos diretores de cooperativas paranaenses, os negócios para as cooperativas nos próximos anos tendem a crescer.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
SENTIMENTO DOS DIRETORES EM RELAÇÃO A EXPECTATIVA DE NEGÓCIOS PARA 

AS COOPERATIVAS NOS PRÓXIMOS ANOS (Estimulada Única)



MOTIVOS CITAÇÃO

A crise política vai passar
(3 citações)

A velocidade do crescimento vai depender da situação política e econômica do país. O planejamento de
crescimento é de 12% ao ano se tudo der certo

1

Hoje o movimento das cooperativas está mais baixo, mas a expectativa é aumentar os negócios para os
próximos anos, porque essa crise política vai passar

1

Pelos ajustes feitos o mercado vai reagir a crise política. Hoje as cooperativas são a melhor saída para o
pequeno e médio agricultor

1

Investimento no setor
(3 citações)

As cooperativas mesmo na fase de crise continuam investindo. Investem nos produtos, na qualificação
de pessoas e com isso cresce

1

Pelo nível de investimento que está sendo realizado 1
Aumento de cooperados e de investimento no setor 1

É a tendência natural, o 
agronegócio está em constante 

evolução
(2 citações)

Crescemos bastante nos últimos anos, porque o agronegócio está em constante evolução. As
cooperativas estão mais organizadas que outros segmentos

1

É a tendência natural e o crescimento faz parte, estamos buscando uma performance melhor para o
cooperado

1

Pela confiança e espaço que estão 
conquistando no mercado

(2 citações)

Pela confiança que vem adquirindo pela sociedade 1

Pelo espaço que estão conquistando no mercado, seja interno ou externo 1

Pacote de serviços
(1 citação)

Porque primeiro a cooperativa oferece pacote completo de serviços de insumo para o cooperado. Com
isso o acesso ao crédito é menos burocrático, facilitando a vida do cooperado

1

Necessidade
(1 citação)

É uma necessidade, até pelo sistema público que está corrompido 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 9

✓ Os principais motivos dos diretores de cooperativas paranaenses acreditarem que os negócios para as cooperativas tendem a crescer, são: a crise política vai passar; 
investimento no setor; é a tendência natural, o agronegócio está em constante evolução; e pela confiança e espaço que estão conquistando no mercado.

Base: 9 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PRINCIPAIS MOTIVOS DOS DIRETORES ACREDITAREM QUE OS NEGÓCIOS PARA AS 

COOPERATIVAS NOS PRÓXIMOS ANOS TENDEM A CRESCER (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

A crise política vai passar
(3 citações)

A velocidade do crescimento vai depender da situação política e econômica do país. O planejamento de
crescimento é de 12% ao ano se tudo der certo

1

Hoje o movimento das cooperativas está mais baixo, mas a expectativa é aumentar os negócios para os
próximos anos, porque essa crise política vai passar

1

Pelos ajustes feitos o mercado vai reagir a crise política. Hoje as cooperativas são a melhor saída para o
pequeno e médio agricultor

1

Investimento no setor
(3 citações)

As cooperativas mesmo na fase de crise continuam investindo. Investem nos produtos, na qualificação
de pessoas e com isso cresce

1

Pelo nível de investimento que está sendo realizado 1
Aumento de cooperados e de investimento no setor 1

É a tendência natural, o 
agronegócio está em constante 

evolução
(2 citações)

Crescemos bastante nos últimos anos, porque o agronegócio está em constante evolução. As
cooperativas estão mais organizadas que outros segmentos

1

É a tendência natural e o crescimento faz parte, estamos buscando uma performance melhor para o
cooperado

1

Pela confiança e espaço que estão 
conquistando no mercado

(2 citações)

Pela confiança que vem adquirindo pela sociedade 1

Pelo espaço que estão conquistando no mercado, seja interno ou externo 1

Pacote de serviços
(1 citação)

Porque primeiro a cooperativa oferece pacote completo de serviços de insumo para o cooperado. Com
isso o acesso ao crédito é menos burocrático, facilitando a vida do cooperado

1

Necessidade
(1 citação)

É uma necessidade, até pelo sistema público que está corrompido 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 9

✓ Os principais motivos dos diretores de cooperativas paranaenses acreditarem que os negócios para as cooperativas tendem a crescer, são: a crise política vai passar; 
investimento no setor; é a tendência natural, o agronegócio está em constante evolução; e pela confiança e espaço que estão conquistando no mercado.

Base: 9 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PRINCIPAIS MOTIVOS DOS DIRETORES ACREDITAREM QUE OS NEGÓCIOS PARA AS 

COOPERATIVAS NOS PRÓXIMOS ANOS TENDEM A CRESCER (Espontânea Múltipla)



Sim, fará investimentos 10 entrevistas

Não fará investimentos 0 entrevista

✓ Todos os diretores de cooperativas entrevistados possuem planos para novos investimentos ou mudanças para os próximos 2 anos.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
EXPECTATIVA DE PLANOS PARA NOVOS INVESTIMENTOS OU MUDANÇAS PARA OS 
PRÓXIMOS 2 ANOS NAS COOPERATIVAS, SEGUNDO OS DIRETORES (Estimulada Única)



Evoluiu 9 entrevistas

Estagnou 0 entrevista

Declinou 1 entrevista

✓ Para praticamente todos os diretores, as Cooperativas evoluíram nos últimos anos.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PERCEPÇÃO DOS DIRETORES QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DAS 

COOPERATIVAS NOS ULTIMOS ANOS (Estimulada Única)



MOTIVOS CITAÇÃO

Melhoraram a gestão 
de seus negócios

(3 citações)

Elas melhoraram a gestão de seus negócios. Aumentaram a industrialização dos produtos 1
Tem aplicado modelo de governança que antigamente era aplicado só em grandes empresas 1
Tem evoluído, tem buscado modelo de gestão profissionalizado, aplicando prática de mercado. Tem crescido
em faturamento com resultados positivos

1

Incentivo ao cooperado, 
ajudando em seu crescimento 

e necessidades
(2 citações)

Pelo empenho de todas as cooperativas em procurar atender todas as necessidades dos cooperados, levando
para eles uma comodidade dentro de uma realidade de custo que o mercado pratica

1

As cooperativas são precursoras, não da para imaginar uma safra sem cooperativa. O produtor rural precisa da
cooperativa para poder estar no mercado de igual para igual com as outras indústrias. A cooperativa ampliou o
mercado para o produtor rural

1

Mercado favorável
(2 citações)

Porque o mercado foi mais favorável, as cooperativas aproveitaram o crescimento e as oportunidades que vem
desde o produto com tecnologia até a indústria cooperativa para investir e inovar em seus produtos

1

Pelo crescimento obtido pelas cooperativas bem acima da inflação, lucro certo e perda zero 1

Se modernizaram, 
evoluíram, inovando 

nos produtos e serviços 
(2 citações)

Se modernizaram, se tornaram empresas de referência na região de atuação, geraram muitos empregos 1

Porque estamos sempre buscando melhorias para o cooperado, evoluindo, inovando nos produtos e serviços
para ter competitividade com empresas concorrentes

1

Presentes no mercado                 
(1 citação)

Estão presentes no mercado com produtos e serviços de qualidade, atuando com força, tanto no mercado
interno como no externo

1

Manter a liderança
(1 citação)

Sistema Unimed tem 50 anos de atividades. E ao longo de todo esse tempo tem que manter a liderança
criando soluções e competitividade

1

TOTAL DE ENTREVISTAS 9

✓ Segundo os diretores, os principais motivos em acreditarem que as Cooperativas evoluíram nos últimos anos, são: melhoraram a gestão de seus
negócios; incentivo ao cooperado, ajudando em seu crescimento e necessidades; mercado favorável; e se modernizaram, evoluíram, inovando nos
produtos e serviços.

Base: 9 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PRINCIPAIS MOTIVOS DOS DIRETORES ACREDITAREM QUE AS COOPERATIVAS 

EVOLUÍRAM NOS ÚLTIMOS ANOS (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Melhoraram a gestão 
de seus negócios

(3 citações)

Elas melhoraram a gestão de seus negócios. Aumentaram a industrialização dos produtos 1
Tem aplicado modelo de governança que antigamente era aplicado só em grandes empresas 1
Tem evoluído, tem buscado modelo de gestão profissionalizado, aplicando prática de mercado. Tem crescido
em faturamento com resultados positivos

1

Incentivo ao cooperado, 
ajudando em seu crescimento 

e necessidades
(2 citações)

Pelo empenho de todas as cooperativas em procurar atender todas as necessidades dos cooperados, levando
para eles uma comodidade dentro de uma realidade de custo que o mercado pratica

1

As cooperativas são precursoras, não da para imaginar uma safra sem cooperativa. O produtor rural precisa da
cooperativa para poder estar no mercado de igual para igual com as outras indústrias. A cooperativa ampliou o
mercado para o produtor rural

1

Mercado favorável
(2 citações)

Porque o mercado foi mais favorável, as cooperativas aproveitaram o crescimento e as oportunidades que vem
desde o produto com tecnologia até a indústria cooperativa para investir e inovar em seus produtos

1

Pelo crescimento obtido pelas cooperativas bem acima da inflação, lucro certo e perda zero 1

Se modernizaram, 
evoluíram, inovando 

nos produtos e serviços 
(2 citações)

Se modernizaram, se tornaram empresas de referência na região de atuação, geraram muitos empregos 1

Porque estamos sempre buscando melhorias para o cooperado, evoluindo, inovando nos produtos e serviços
para ter competitividade com empresas concorrentes

1

Presentes no mercado                 
(1 citação)

Estão presentes no mercado com produtos e serviços de qualidade, atuando com força, tanto no mercado
interno como no externo

1

Manter a liderança
(1 citação)

Sistema Unimed tem 50 anos de atividades. E ao longo de todo esse tempo tem que manter a liderança
criando soluções e competitividade

1

TOTAL DE ENTREVISTAS 9

✓ Segundo os diretores, os principais motivos em acreditarem que as Cooperativas evoluíram nos últimos anos, são: melhoraram a gestão de seus
negócios; incentivo ao cooperado, ajudando em seu crescimento e necessidades; mercado favorável; e se modernizaram, evoluíram, inovando nos
produtos e serviços.

Base: 9 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PRINCIPAIS MOTIVOS DOS DIRETORES ACREDITAREM QUE AS COOPERATIVAS 

EVOLUÍRAM NOS ÚLTIMOS ANOS (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Pela necessidade do 
produto para o 

consumidor/maior 
demanda de produtos

(3 citações)

As cooperativas agrícolas tem a missão de continuar oferecendo alimentos para o cidadão. Temos atuado
forte em criação de novos produtos com mais qualidade para atender as expectativas do consumidor

1

Estamos saindo de uma crise de uns 2 anos que afetou a área. E o Brasil tem um potencial muito grande
na área agrícola, o crescimento é inevitável pela necessidade do produto para o consumidor

1

Haverá mais produção. Crescimento do consumo, maior demanda de produtos 1

Pela união de pessoas com 
um objetivo em comum

(2 citações)

O cooperativismo está ficando cada vez mais forte, por ser uma união de pessoas com um objetivo em
comum

1

O segmento organizado com certeza vai se sobressair sobre qualquer segmento sozinho. É mais fácil
brigar juntos por um objetivo que isolado

1

Pelo trabalho que tem sido 
feito/Planejamento 

estratégico
(2 citações)

Pelo trabalho desenvolvido. Tem um planejamento estratégico sendo executado 1

Pelo trabalho que tem sido feito no quadro associativo. Faz investimento no aumento de produtividade
do cooperado

1

Sistema tende a expandir 
(1 citação)

O sistema tende a expandir mais para recuperar o tempo parado na crise 1

Área da saúde tende a 
crescer (1 citação)

Depende da situação econômica, mas na área da saúde tende a crescer, pois está cada vez mais precária
a saúde pública

1

Mudança ocorrida no 
cenário atual

(1 citação)

Pela mudança ocorrida no cenário atual, com redução do número de empresas no segmento que as
cooperativas atuam, seja por falências, aquisições, fusões. As cooperativas se tornaram a opção para
suprir o espaço deixado por essas mudanças citadas acima.

1

TOTAL DE ENTREVISTAS 9

✓ Os principais motivos dos diretores acreditarem que as Cooperativas tendem a crescer nos próximos anos, são: pela necessidade do produto para o
consumidor/maior demanda de produtos; pela união de pessoas com um objetivo em comum; e pelo trabalho que tem sido feito/planejamento
estratégico. Base: 9 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PRINCIPAIS MOTIVOS DOS DIRETORES ACREDITAREM QUE AS COOPERATIVAS 
TENDEM A CRESCER NO MERCADO NOS PRÓXIMOS ANOS (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Pela necessidade do 
produto para o 

consumidor/maior 
demanda de produtos

(3 citações)

As cooperativas agrícolas tem a missão de continuar oferecendo alimentos para o cidadão. Temos atuado
forte em criação de novos produtos com mais qualidade para atender as expectativas do consumidor

1

Estamos saindo de uma crise de uns 2 anos que afetou a área. E o Brasil tem um potencial muito grande
na área agrícola, o crescimento é inevitável pela necessidade do produto para o consumidor

1

Haverá mais produção. Crescimento do consumo, maior demanda de produtos 1

Pela união de pessoas com 
um objetivo em comum

(2 citações)

O cooperativismo está ficando cada vez mais forte, por ser uma união de pessoas com um objetivo em
comum

1

O segmento organizado com certeza vai se sobressair sobre qualquer segmento sozinho. É mais fácil
brigar juntos por um objetivo que isolado

1

Pelo trabalho que tem sido 
feito/Planejamento 

estratégico
(2 citações)

Pelo trabalho desenvolvido. Tem um planejamento estratégico sendo executado 1

Pelo trabalho que tem sido feito no quadro associativo. Faz investimento no aumento de produtividade
do cooperado

1

Sistema tende a expandir 
(1 citação)

O sistema tende a expandir mais para recuperar o tempo parado na crise 1

Área da saúde tende a 
crescer (1 citação)

Depende da situação econômica, mas na área da saúde tende a crescer, pois está cada vez mais precária
a saúde pública

1

Mudança ocorrida no 
cenário atual

(1 citação)

Pela mudança ocorrida no cenário atual, com redução do número de empresas no segmento que as
cooperativas atuam, seja por falências, aquisições, fusões. As cooperativas se tornaram a opção para
suprir o espaço deixado por essas mudanças citadas acima.

1

TOTAL DE ENTREVISTAS 9

✓ Os principais motivos dos diretores acreditarem que as Cooperativas tendem a crescer nos próximos anos, são: pela necessidade do produto para o
consumidor/maior demanda de produtos; pela união de pessoas com um objetivo em comum; e pelo trabalho que tem sido feito/planejamento
estratégico. Base: 9 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PRINCIPAIS MOTIVOS DOS DIRETORES ACREDITAREM QUE AS COOPERATIVAS 
TENDEM A CRESCER NO MERCADO NOS PRÓXIMOS ANOS (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Qualidade 
dos produtos oferecidos

(6 citações)

A qualidade dos produtos 1
A qualidade dos produtos. Confiança no produto, sabem a origem e existe uma fiscalização no processo desde o plantio até
a industrialização

1

Produtos de qualidade, são acompanhados em todas as etapas 1
Qualidade dos produtos garantida. Temos como rastrear o processo desde o início da plantação até a industrialização 1
Qualidade dos produtos, procedência do produto, que hoje é acompanhado em todos os estágios até chegar ao
consumidor

1

Qualidade, seriedade, certeza de continuidade 1

Confiança nas cooperativas
(4 citações)

A confiança nas cooperativas 1
Confiança 1
Confiança, porque estamos no mercado há anos e sempre mantivemos a nossa qualidade de serviço, atendimento rápido,
eficiente e a variedade de especialidades

1

Confiança, segurança, tanto na compra como na venda para o consumidor final, pela qualidade do produto e bom
atendimento ao comprador

1

Logística
(2 citações)

Confiança nos prazos de entrega 1

Logística (comodidade) 1

Passa segurança
(2 citações)

Segurança do fornecimento 1
Segurança, é um plano nacional, aonde precisar o cliente irá encontrar o atendimento com profissionais especializados e
qualificados

1

Portfólio (1 citação) Portfólio de produtos 1
Práticas de produção

(1 citação)
Práticas de produção que ampara os produtores, que visa não só o lucro individual como o crescimento de todos juntos,
trazendo produtos novos para o mercado

1

Preço (1 citação) Preço 1
Atendimento diferenciado

(1 citação)
A necessidade de atendimento diferenciado. Garantia de receber o produto contratado. Diferencial no atendimento,
agilidade nas consultas, exames, internamentos

1

Assistência técnica
(1 citação)

Assistência técnica 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ Os principais motivos que levam as empresas/canais de distribuição a comprarem produtos de Cooperativas, são: qualidade dos produtos e confiança nas
cooperativas.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PRINCIPAIS MOTIVOS QUE LEVAM AS EMPRESAS/CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO A 

COMPRAREM PRODUTOS DE COOPERATIVAS, SEGUNDO OS DIRETORES (Espontânea 
Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Qualidade 
dos produtos oferecidos

(6 citações)

A qualidade dos produtos 1
A qualidade dos produtos. Confiança no produto, sabem a origem e existe uma fiscalização no processo desde o plantio até
a industrialização

1

Produtos de qualidade, são acompanhados em todas as etapas 1
Qualidade dos produtos garantida. Temos como rastrear o processo desde o início da plantação até a industrialização 1
Qualidade dos produtos, procedência do produto, que hoje é acompanhado em todos os estágios até chegar ao
consumidor

1

Qualidade, seriedade, certeza de continuidade 1

Confiança nas cooperativas
(4 citações)

A confiança nas cooperativas 1
Confiança 1
Confiança, porque estamos no mercado há anos e sempre mantivemos a nossa qualidade de serviço, atendimento rápido,
eficiente e a variedade de especialidades

1

Confiança, segurança, tanto na compra como na venda para o consumidor final, pela qualidade do produto e bom
atendimento ao comprador

1

Logística
(2 citações)

Confiança nos prazos de entrega 1

Logística (comodidade) 1

Passa segurança
(2 citações)

Segurança do fornecimento 1
Segurança, é um plano nacional, aonde precisar o cliente irá encontrar o atendimento com profissionais especializados e
qualificados

1

Portfólio (1 citação) Portfólio de produtos 1
Práticas de produção

(1 citação)
Práticas de produção que ampara os produtores, que visa não só o lucro individual como o crescimento de todos juntos,
trazendo produtos novos para o mercado

1

Preço (1 citação) Preço 1
Atendimento diferenciado

(1 citação)
A necessidade de atendimento diferenciado. Garantia de receber o produto contratado. Diferencial no atendimento,
agilidade nas consultas, exames, internamentos

1

Assistência técnica
(1 citação)

Assistência técnica 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ Os principais motivos que levam as empresas/canais de distribuição a comprarem produtos de Cooperativas, são: qualidade dos produtos e confiança nas
cooperativas.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
PRINCIPAIS MOTIVOS QUE LEVAM AS EMPRESAS/CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO A 

COMPRAREM PRODUTOS DE COOPERATIVAS, SEGUNDO OS DIRETORES (Espontânea 
Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

União entre as pessoas com 
um objetivo em comum

(4 citações)

A força conjunta para um determinado objetivo 1
União entre as pessoas com um objetivo em comum 1
Solidariedade visando interesse coletivo 1
Integração 1

Valorização e 
desenvolvimento do 

cooperado
(4 citações)

Desenvolvimento do agricultor, facilidade financeira para o mesmo 1
Valorização do produtor 1
Melhorias na qualidade de vida do cooperado, aumentando sua renda e benefícios 1
Poder atender o cooperado de forma que ele consiga ter produto de qualidade, o cooperado obtém 
mais lucro, melhora financeiramente. O agricultor é a base de tudo, por isso nós o valorizamos. Hoje 
tem rastreabilidade, produtos com origem, com muita qualidade

1

Boa gestão
(2 citações)

Boa gestão. Dirigentes preparados. Agregam valor aos produtos. Assistência aos cooperados 1
Gestão participativa democrática 1

Sustentabilidade
(2 citações)

Produção sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental, ela respeita essas três áreas 1
Respeita o meio ambiente 1

Responsabilidade social
(1 citação)

Responsabilidade social 2

Visa o crescimento
(1 citação)

Não visa só lucro, visa o crescimento da sociedade como cooperados e colaboradores 1

Investimento
(1 citação)

Faz investimento em capacitação, pesquisa, produtos 1

Abrangência nacional
(1 citação)

Tem uma abrangência nacional, aonde quer que esteja vai ter o atendimento que precisar 1

Qualidade e variedade
(1 citação)

Ter qualidade e variedade com menor preço 1

O cooperado é dono
(1 citação)

O cooperado é dono 1

Tecnologia
(1 citação)

Tecnologia de ponta 1

Transparência
(1 citação)

Transparência 1

Confiança
(1 citação)

Confiança 1

Solidez
(1 citação)

Solidez 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ As principais características de
uma COOPERATIVA, segundo os
diretores de cooperativas
paranaenses, são: união entre as
pessoas com um objetivo em
comum; valorização e
desenvolvimento do cooperado;
boa gestão; e sustentabilidade.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
CARACTERISTICAS PREDOMINANTES DE UMA COOPERATIVA: ATRIBUTOS, PONTOS 

FORTES E QUALIDADES (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

União entre as pessoas com 
um objetivo em comum

(4 citações)

A força conjunta para um determinado objetivo 1
União entre as pessoas com um objetivo em comum 1
Solidariedade visando interesse coletivo 1
Integração 1

Valorização e 
desenvolvimento do 

cooperado
(4 citações)

Desenvolvimento do agricultor, facilidade financeira para o mesmo 1
Valorização do produtor 1
Melhorias na qualidade de vida do cooperado, aumentando sua renda e benefícios 1
Poder atender o cooperado de forma que ele consiga ter produto de qualidade, o cooperado obtém 
mais lucro, melhora financeiramente. O agricultor é a base de tudo, por isso nós o valorizamos. Hoje 
tem rastreabilidade, produtos com origem, com muita qualidade

1

Boa gestão
(2 citações)

Boa gestão. Dirigentes preparados. Agregam valor aos produtos. Assistência aos cooperados 1
Gestão participativa democrática 1

Sustentabilidade
(2 citações)

Produção sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental, ela respeita essas três áreas 1
Respeita o meio ambiente 1

Responsabilidade social
(1 citação)

Responsabilidade social 2

Visa o crescimento
(1 citação)

Não visa só lucro, visa o crescimento da sociedade como cooperados e colaboradores 1

Investimento
(1 citação)

Faz investimento em capacitação, pesquisa, produtos 1

Abrangência nacional
(1 citação)

Tem uma abrangência nacional, aonde quer que esteja vai ter o atendimento que precisar 1

Qualidade e variedade
(1 citação)

Ter qualidade e variedade com menor preço 1

O cooperado é dono
(1 citação)

O cooperado é dono 1

Tecnologia
(1 citação)

Tecnologia de ponta 1

Transparência
(1 citação)

Transparência 1

Confiança
(1 citação)

Confiança 1

Solidez
(1 citação)

Solidez 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ As principais características de
uma COOPERATIVA, segundo os
diretores de cooperativas
paranaenses, são: união entre as
pessoas com um objetivo em
comum; valorização e
desenvolvimento do cooperado;
boa gestão; e sustentabilidade.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
CARACTERISTICAS PREDOMINANTES DE UMA COOPERATIVA: ATRIBUTOS, PONTOS 

FORTES E QUALIDADES (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Cooperado é dono
(3 citações)

A cooperativa é do cooperado, não tem um único dono. Pensando no quadro sociativista, ele tende a fazer crescer a
empresa dele. E com isso tem acesso a todos portfólio e pacote de serviço. Todos lutam pelo mesmo objetivo

1

Na cooperativa o associado é o dono. Como dono ele procura receber a devolução das sobras, o que não acontece com
empresas similares. Na cooperativa o objetivo é manter a troca, fortalecer o canal de distribuição

1

O produtor é dono da Cooperativa 1

Gestão compartilhada
(2 citações)

A gestão do negócio é compartilhada 1

Gestão participativa democrática 1

Oferece oportunidade
para o cooperado e seu fortalecimento

(2 citações)

A preocupação com seu cooperado. Oferece maior qualidade de vida. A cooperativa é democrática, tem que ser boa para
seu quadro de associados

1

Dar oportunidade ao pequeno produtor. Poder dar competitividade a ele. Transformar as regiões em grandes fazendas,
unidos com o mesmo objetivo que é o fortalecimento do produtor rural

1

Questão tributária/Melhores condições de 
crédito

(2 citações)

Vantagens tributárias e fiscais 1

Tem acesso a melhores condições de crédito para investimentos 1

Distribui os resultados                    (1 citação) Distribui os resultados entre os produtores 1
Forma de administração                         (1

citação)
Forma de administração. Tem público grande dentro da empresa (cooperados) 1

Garantia de venda (1 citação) Garantia de venda e recebimento 1
Estrutura (1 citação) Melhores estruturadas 1

O lucro não é o principal foco (1 citação) O lucro não vem em primeiro lugar 1
Mais capitalizadas (1 citação) São mais capitalizadas 1
Mais competitivas (1 citação) São mais competitivas 1

Solidariedade (1 citação) Solidariedade visando interesse 1
Longevidade (1 citação) Tendem a ter mais longevidade 1

Transparência (1 citação) Transparência 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ As principais vantagens de uma Cooperativa em relação as outras empresas similares, segundo os diretores de cooperativas paranaenses, são: 
cooperado é dono; gestão compartilhada; oferece oportunidade para o cooperado e seu fortalecimento; e questão tributária.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA EM RELAÇÃO AS OUTRAS EMPRESAS 

SIMILARES (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Cooperado é dono
(3 citações)

A cooperativa é do cooperado, não tem um único dono. Pensando no quadro sociativista, ele tende a fazer crescer a
empresa dele. E com isso tem acesso a todos portfólio e pacote de serviço. Todos lutam pelo mesmo objetivo

1

Na cooperativa o associado é o dono. Como dono ele procura receber a devolução das sobras, o que não acontece com
empresas similares. Na cooperativa o objetivo é manter a troca, fortalecer o canal de distribuição

1

O produtor é dono da Cooperativa 1

Gestão compartilhada
(2 citações)

A gestão do negócio é compartilhada 1

Gestão participativa democrática 1

Oferece oportunidade
para o cooperado e seu fortalecimento

(2 citações)

A preocupação com seu cooperado. Oferece maior qualidade de vida. A cooperativa é democrática, tem que ser boa para
seu quadro de associados

1

Dar oportunidade ao pequeno produtor. Poder dar competitividade a ele. Transformar as regiões em grandes fazendas,
unidos com o mesmo objetivo que é o fortalecimento do produtor rural

1

Questão tributária/Melhores condições de 
crédito

(2 citações)

Vantagens tributárias e fiscais 1

Tem acesso a melhores condições de crédito para investimentos 1

Distribui os resultados                    (1 citação) Distribui os resultados entre os produtores 1
Forma de administração                         (1

citação)
Forma de administração. Tem público grande dentro da empresa (cooperados) 1

Garantia de venda (1 citação) Garantia de venda e recebimento 1
Estrutura (1 citação) Melhores estruturadas 1

O lucro não é o principal foco (1 citação) O lucro não vem em primeiro lugar 1
Mais capitalizadas (1 citação) São mais capitalizadas 1
Mais competitivas (1 citação) São mais competitivas 1

Solidariedade (1 citação) Solidariedade visando interesse 1
Longevidade (1 citação) Tendem a ter mais longevidade 1

Transparência (1 citação) Transparência 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ As principais vantagens de uma Cooperativa em relação as outras empresas similares, segundo os diretores de cooperativas paranaenses, são: 
cooperado é dono; gestão compartilhada; oferece oportunidade para o cooperado e seu fortalecimento; e questão tributária.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA EM RELAÇÃO AS OUTRAS EMPRESAS 

SIMILARES (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Processo decisório 
mais lento
(4 citações)

Decisões mais lentas por serem vários sócios 1
Engessado, demora nas decisões, perde em agilidade 1
Processo decisório mais lento 1

Velocidade na tomada de decisões mais demorada 1

Questão tributária
(2 citações)

Cada vez mais a diferença de tributação. Muita exigência no segmento da saúde, tributos
cobrados e para outras áreas não há. Diferença na tributação entre cooperativas de ramos
diferentes

1

Concorrência desleal com as cooperativas comparando com as outras, muita tributação 1
Burocracia no relacionamento 

com o mercado
(2 citações)

Excesso de formalidade e burocracia no relacionamento com o mercado 1
Menor flexibilidade de negociação dos produtos. A cooperativa paga o mesmo valor a todos
os produtores e nas empresas podem negociar um preço menor ou maior

1

Decisões são compartilhadas
(1 citação)

Decisões são compartilhadas no quadro social 1

Nenhuma desvantagem
(1 citação)

Nenhuma desvantagem 3

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ As principais desvantagens de uma Cooperativa em relação as outras empresas similares, segundo os diretores de cooperativas paranaenses, são:
processo decisório mais lento; questão tributária; e burocracia no relacionamento com o mercado.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
DESVANTAGENS DE UMA COOPERATIVA EM RELAÇÃO AS OUTRAS EMPRESAS 

SIMILARES (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Processo decisório 
mais lento
(4 citações)

Decisões mais lentas por serem vários sócios 1
Engessado, demora nas decisões, perde em agilidade 1
Processo decisório mais lento 1

Velocidade na tomada de decisões mais demorada 1

Questão tributária
(2 citações)

Cada vez mais a diferença de tributação. Muita exigência no segmento da saúde, tributos
cobrados e para outras áreas não há. Diferença na tributação entre cooperativas de ramos
diferentes

1

Concorrência desleal com as cooperativas comparando com as outras, muita tributação 1
Burocracia no relacionamento 

com o mercado
(2 citações)

Excesso de formalidade e burocracia no relacionamento com o mercado 1
Menor flexibilidade de negociação dos produtos. A cooperativa paga o mesmo valor a todos
os produtores e nas empresas podem negociar um preço menor ou maior

1

Decisões são compartilhadas
(1 citação)

Decisões são compartilhadas no quadro social 1

Nenhuma desvantagem
(1 citação)

Nenhuma desvantagem 3

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ As principais desvantagens de uma Cooperativa em relação as outras empresas similares, segundo os diretores de cooperativas paranaenses, são:
processo decisório mais lento; questão tributária; e burocracia no relacionamento com o mercado.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
DESVANTAGENS DE UMA COOPERATIVA EM RELAÇÃO AS OUTRAS EMPRESAS 

SIMILARES (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

União entre cooperativas
(5 citações)

Ser ainda mais democrática, buscar intercooperação para obter leque de investimentos e um resultado final melhor 1
Tem que se unir, deixar de ter competitividade entre as cooperativas. Podendo assim comprar, trocar produtos entre elas. Por exemplo, eu
compro da cooperativa vizinha um determinado produto e ela compra na minha, não indo comprar de fora

1

Ter relação mais estreita entre as cooperativas 1
Intensificar a parceria entre as cooperativas 1
Juntar forças e sinergias nas atividades que sejam possíveis e tornar essa força da união um fator de competitividade frente a seus
concorrentes

1

Educação cooperativista
(2 citações)

Educação cooperativista. Saber o que é cooperativa. Saber a função na sociedade, princípio. Para saber suas responsabilidades, deveres e
benefícios

1

Ter ações dentro da cooperativa junto aos familiares, trabalhar junto com a geração mais nova. Incluir na escola uma matéria sobre
cooperativismo, fazer a população entender e buscar informações para conhecer o sistema e dar continuidade a esse projeto que é o
cooperativismo

1

Focar na sucessão do dirigente e do 
cooperado no campo

(2 citações)

Seguir em frente com o planejamento estratégico. Buscando o caminho da sucessão não só do dirigente como do cooperado no campo 1

Intensificar a preparação de novos dirigentes, com treinamento 1

Foco nos cooperados
(2 citações)

Gestão com foco nos cooperados 1
A forma de se relacionar com o cooperado 1

Capitalização das cooperativas                    
(1 citação)

Aumentar a capitalização das cooperativas. Menor distribuição de resultados. O produtor deixa um fundo de reserva para a cooperativa
alongar financiamentos

1

Tecnologia 
(1 citação)

Continuar investindo em tecnologia 1

Capacitar as pessoas
(1 citação)

Desenvolver e capacitar as pessoas 1

Gestão (1 citação) Ter preocupação com gestão 1
Planejamento

(1 citação)
Ter um bom planejamento 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ Segundo os diretores de cooperativas paranaenses, as principais ações que as Cooperativas devem fazer para melhorar o Cooperativismo no Paraná, são: união 
entre cooperativas; educação cooperativista; 

✓ focar na sucessão do dirigente e do cooperado no campo; e foco nos cooperados.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
AÇÕES QUE AS COOPERATIVAS DEVEM FAZER PARA MELHORAS O 

COOPERATIVISMO NO PARANÁ (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

União entre cooperativas
(5 citações)

Ser ainda mais democrática, buscar intercooperação para obter leque de investimentos e um resultado final melhor 1
Tem que se unir, deixar de ter competitividade entre as cooperativas. Podendo assim comprar, trocar produtos entre elas. Por exemplo, eu
compro da cooperativa vizinha um determinado produto e ela compra na minha, não indo comprar de fora

1

Ter relação mais estreita entre as cooperativas 1
Intensificar a parceria entre as cooperativas 1
Juntar forças e sinergias nas atividades que sejam possíveis e tornar essa força da união um fator de competitividade frente a seus
concorrentes

1

Educação cooperativista
(2 citações)

Educação cooperativista. Saber o que é cooperativa. Saber a função na sociedade, princípio. Para saber suas responsabilidades, deveres e
benefícios

1

Ter ações dentro da cooperativa junto aos familiares, trabalhar junto com a geração mais nova. Incluir na escola uma matéria sobre
cooperativismo, fazer a população entender e buscar informações para conhecer o sistema e dar continuidade a esse projeto que é o
cooperativismo

1

Focar na sucessão do dirigente e do 
cooperado no campo

(2 citações)

Seguir em frente com o planejamento estratégico. Buscando o caminho da sucessão não só do dirigente como do cooperado no campo 1

Intensificar a preparação de novos dirigentes, com treinamento 1

Foco nos cooperados
(2 citações)

Gestão com foco nos cooperados 1
A forma de se relacionar com o cooperado 1

Capitalização das cooperativas                    
(1 citação)

Aumentar a capitalização das cooperativas. Menor distribuição de resultados. O produtor deixa um fundo de reserva para a cooperativa
alongar financiamentos

1

Tecnologia 
(1 citação)

Continuar investindo em tecnologia 1

Capacitar as pessoas
(1 citação)

Desenvolver e capacitar as pessoas 1

Gestão (1 citação) Ter preocupação com gestão 1
Planejamento

(1 citação)
Ter um bom planejamento 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ Segundo os diretores de cooperativas paranaenses, as principais ações que as Cooperativas devem fazer para melhorar o Cooperativismo no Paraná, são: união 
entre cooperativas; educação cooperativista; 

✓ focar na sucessão do dirigente e do cooperado no campo; e foco nos cooperados.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.

blanc
AÇÕES QUE AS COOPERATIVAS DEVEM FAZER PARA MELHORAS O 

COOPERATIVISMO NO PARANÁ (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Defender os interesses das cooperativa e 
representá-la perante o governo

(8 citações)

Defender os interesses das cooperativas junto as instituições públicas e privadas 1
Defesa do cooperativismo 1
Nos representar politicamente. Se fazer presente junto aos órgãos oficiais e governamentais para defender os interesses do
cooperado

1

Representar as cooperativas perante o governo nas discussões legais e tributárias 1
Representatividade institucional 1
Ser a força que representa as cooperativas do Paraná em todas as frentes de trabalho necessárias para vencer obstáculos que
diariamente são impostos através da legislação nos diversos segmentos, visando conquistas que tragam a possibilidade das
cooperativas terem melhor capacidade de realizar o seu trabalho e gerar resultados

1

Um papel de articulação. Trabalho político importante e necessário para defender o interesse das cooperativas 1
Uma entidade catalisadora de ideias e projetos, que visa apoiar e desenvolver a política do cooperativismo junto aos órgãos
governamentais

1

Promover a intercooperação entre 
cooperativas
(3 citações)

Integrar o setor promovendo ações que aproximem e desenvolvam as cooperativas 1
Organizar e manter unido o segmento 1
Promover a intercooperação entre cooperativas 1

Ajudar no desenvolvimento e crescimento 
das cooperativas

(2 citações)

Ajudar no desenvolvimento das cooperativas. Ex.: Chamar atenção, comparar, ter um programa de auto gestão 1

Organizar o crescimento das cooperativas do Paraná 1

Fomentar trocas                         (1 citação)
Difundir, fazer propaganda, consegue unir as cooperativas, fomentar trocas entre cooperados de vários segmentos. Faz ações de
qualificações de gestores, conselhos e presidentes

1

Soluções (1 citação) Criar soluções para o aprimoramento do cooperativismo no estado 1
Recursos (1 citação) Garantir linha de recursos adequados para o produtor rural 1
Inovação (1 citação) Estimular a inovação no geral 1

Novos dirigentes (1 citação) Preparar novos dirigentes 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ O papel da OCEPAR para as Cooperativas, na opinião dos diretores, é: defender os interesses das cooperativa e representá-las perante o governo; seguido de 
promover a intercooperação entre cooperativas; e ajudar no desenvolvimento e crescimento das cooperativas.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.
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PAPEL DA OCEPAR PARA AS COOPERATIVAS (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Defender os interesses das cooperativa e 
representá-la perante o governo

(8 citações)

Defender os interesses das cooperativas junto as instituições públicas e privadas 1
Defesa do cooperativismo 1
Nos representar politicamente. Se fazer presente junto aos órgãos oficiais e governamentais para defender os interesses do
cooperado

1

Representar as cooperativas perante o governo nas discussões legais e tributárias 1
Representatividade institucional 1
Ser a força que representa as cooperativas do Paraná em todas as frentes de trabalho necessárias para vencer obstáculos que
diariamente são impostos através da legislação nos diversos segmentos, visando conquistas que tragam a possibilidade das
cooperativas terem melhor capacidade de realizar o seu trabalho e gerar resultados

1

Um papel de articulação. Trabalho político importante e necessário para defender o interesse das cooperativas 1
Uma entidade catalisadora de ideias e projetos, que visa apoiar e desenvolver a política do cooperativismo junto aos órgãos
governamentais

1

Promover a intercooperação entre 
cooperativas
(3 citações)

Integrar o setor promovendo ações que aproximem e desenvolvam as cooperativas 1
Organizar e manter unido o segmento 1
Promover a intercooperação entre cooperativas 1

Ajudar no desenvolvimento e crescimento 
das cooperativas

(2 citações)

Ajudar no desenvolvimento das cooperativas. Ex.: Chamar atenção, comparar, ter um programa de auto gestão 1

Organizar o crescimento das cooperativas do Paraná 1

Fomentar trocas                         (1 citação)
Difundir, fazer propaganda, consegue unir as cooperativas, fomentar trocas entre cooperados de vários segmentos. Faz ações de
qualificações de gestores, conselhos e presidentes

1

Soluções (1 citação) Criar soluções para o aprimoramento do cooperativismo no estado 1
Recursos (1 citação) Garantir linha de recursos adequados para o produtor rural 1
Inovação (1 citação) Estimular a inovação no geral 1

Novos dirigentes (1 citação) Preparar novos dirigentes 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ O papel da OCEPAR para as Cooperativas, na opinião dos diretores, é: defender os interesses das cooperativa e representá-las perante o governo; seguido de 
promover a intercooperação entre cooperativas; e ajudar no desenvolvimento e crescimento das cooperativas.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.
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PAPEL DA OCEPAR PARA AS COOPERATIVAS (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Promover a união entre 
cooperativas
(6 citações)

Continuar na linha que está. Promover a união entre as cooperativas para que todas trabalhem juntas por um objetivo
comum

1

Promover a integração do cooperativismo através de eventos 1
Promover a intercooperação entre cooperativas 1
Ser o elo da ligação entre as cooperativas para ter sinergismo 1
Tem que unir as cooperativas 1
Buscar alianças estratégicas entre as cooperativas 1

Defender os interesses das 
cooperativas e representá-las

perante o governo
(5 citações)

Atuar junto aos órgãos de governos na defesa dos interesses das cooperativas 1
Continuar brigando pelas cooperativas para manter seu nível de importância perante os governos 1
Continuar prestando serviços para qual as cooperativas tem necessidades junto as esferas municipais, estaduais e federais 1
Continuar sendo a entidade preponderante aos interesses dos cooperados 1
Continuar com ações concretas, visando sempre o fortalecimento do sistema cooperativista, que é robusto em nosso
estado e tem servido de modelo para o país. Para essa continuidade é necessário que seus dirigentes sejam sempre bem
profissionalizados e pró ativos na busca da superação dos inúmeros desafios diariamente impostos as cooperativas

1

Oferecer suporte para cooperado
(4 citações)

Intensificar treinamentos e suporte para cooperado 1
Monitorar e garantir o plano estratégico para o cooperado paranaense 1
Profissionalizar cada vez mais seus colaboradores para que estes tenham mais resultados positivos 1
Identificar cooperado com problemas e ser mais pró ativa para oferecer apoio 1

Exportação
(1 citação)

Estimular a exportação 1

Firmeza nas decisões
(1 citação)

Ser mais firme nas tomadas de decisões com imparcialidade 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ As principais ações que a OCEPAR poderia fazer para contribuir com a melhoria do Cooperativismo no Paraná, segundo os diretores de cooperativas 
paranaenses, são: promover a união entre cooperativas; defender os interesses das cooperativas e representá-las perante o governo; e oferecer suporte 
para cooperado.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.
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AÇÕES QUE A OCEPAR PODERIA FAZER PARA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DO 

COOPERATIVISMO NO PARANÁ (Espontânea Múltipla)



MOTIVOS CITAÇÃO

Promover a união entre 
cooperativas
(6 citações)

Continuar na linha que está. Promover a união entre as cooperativas para que todas trabalhem juntas por um objetivo
comum

1

Promover a integração do cooperativismo através de eventos 1
Promover a intercooperação entre cooperativas 1
Ser o elo da ligação entre as cooperativas para ter sinergismo 1
Tem que unir as cooperativas 1
Buscar alianças estratégicas entre as cooperativas 1

Defender os interesses das 
cooperativas e representá-las

perante o governo
(5 citações)

Atuar junto aos órgãos de governos na defesa dos interesses das cooperativas 1
Continuar brigando pelas cooperativas para manter seu nível de importância perante os governos 1
Continuar prestando serviços para qual as cooperativas tem necessidades junto as esferas municipais, estaduais e federais 1
Continuar sendo a entidade preponderante aos interesses dos cooperados 1
Continuar com ações concretas, visando sempre o fortalecimento do sistema cooperativista, que é robusto em nosso
estado e tem servido de modelo para o país. Para essa continuidade é necessário que seus dirigentes sejam sempre bem
profissionalizados e pró ativos na busca da superação dos inúmeros desafios diariamente impostos as cooperativas

1

Oferecer suporte para cooperado
(4 citações)

Intensificar treinamentos e suporte para cooperado 1
Monitorar e garantir o plano estratégico para o cooperado paranaense 1
Profissionalizar cada vez mais seus colaboradores para que estes tenham mais resultados positivos 1
Identificar cooperado com problemas e ser mais pró ativa para oferecer apoio 1

Exportação
(1 citação)

Estimular a exportação 1

Firmeza nas decisões
(1 citação)

Ser mais firme nas tomadas de decisões com imparcialidade 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 10

✓ As principais ações que a OCEPAR poderia fazer para contribuir com a melhoria do Cooperativismo no Paraná, segundo os diretores de cooperativas 
paranaenses, são: promover a união entre cooperativas; defender os interesses das cooperativas e representá-las perante o governo; e oferecer suporte 
para cooperado.

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.
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AÇÕES QUE A OCEPAR PODERIA FAZER PARA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DO 

COOPERATIVISMO NO PARANÁ (Espontânea Múltipla)



0,0% 0,0%

10,0%

30,0%

60,0%

90,0%

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem insatisfeito, nem
satisfeito

Satisfeito Muito satisfeito Índice Geral de
Satisfação (Satisfeito

+ Muito satisfeito)

✓ A maioria dos diretores está muito satisfeita com a Ocepar, com alto Índice Geral de Satisfação. Excelente resultado!

Base: 10 entrevistas para uma análise qualitativa.
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ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO (IGS) COM A OCEPAR JUNTO AOS DIRETORES 
(Estimulada Única)



RESULTADO DA PESQUISA 
QUALITATIVA ATRAVÉS DE 
ENTREVISTAS DE GRUPO DE 
DISCUSSÃO (FOCUS GROUP) 
JUNTO AOS CONSUMIDORES 
CURITIBANOS



Estudo QUALITATIVO (Focus Group)
✓ Grupo de Discussão (Focus Group): 2 grupos de discussão, compostos por 8 participantes

cada (mulheres consumidoras e não consumidoras de produtos e serviços das cooperativas
do Paraná)

✓ Faixa etária entre 20 e 50 anos moradoras em Curitiba.

✓ Classes AB1. Entrevistas dias 14 e 15 de agosto de 2017.

METODOLOGIA DO RESUMO EXECUTIVO



Existe uma simpatia natural às 
cooperativas que produzem 

alimentos, pois seriam pequenos 
produtores que se unem para 

vender a preços tão competitivos 
quanto os das grandes indústrias, 
com lucros que vão para o próprio 

produtor e não para um 
megaempresário.

✓ As cooperativas são vistas como organizações
que viabilizam negócios, em geral de pequenos
produtores que se unem para fazer “mais com
menos”.

✓ Tornam acessíveis e profissionalizam os meios
de produção de pequenos produtores ou
agricultores, melhorando a capacidade e
qualidade da produção, possibilitando que seja
investido em melhor maquinário, por exemplo.

✓ São empresas simpáticas, que passam a
impressão de que não vão lesar o consumidor,
de que as matérias-primas são confiáveis.

blanc

SIGNIFICADO DE COOPERATIVA PARA O MERCADO CONSUMIDOR



✓ As consumidoras costumam escolher os produtos que compram
para suas casas sob os critérios de preço e qualidade.

✓ Os dois grupos são fiéis a marcas de poucos produtos e
procuram sempre variar suas compras, conhecendo assim novos
produtos, muitas vezes com sabor e qualidade compatíveis com
os líderes de mercado, mas a um preço mais competitivo.

✓ Elas variam de marca de acordo com o preço, a embalagem ou
até mesmo com uma propaganda que despertou a curiosidade.
Mas experimentando o produto e não gostando, achando que
tem pouca qualidade, elas não voltam mais a comprar aquela
marca.

“Para algumas marcas eu sou fiel. Por 
exemplo leite condensado Moça, 
Maizena, chocolate do padre...”.

Frase de Consumidora

“Acho que depende muito do produto”.
Frase de Consumidora

“Também não adianta comprar uma 
marca que é barata e o sabor inferior”.

Frase de Consumidora

“Entre os produtos que eu acho que 
tem uma qualidade legal, eu vou 

escolher o de menor preço”.
Frase de Consumidora

blanc

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE ESCOLHAS DE MARCAS NO PONTO DE VENDA



✓ A maioria das consumidoras entrevistadas não sabe
que os produtos ou quais marcas pertencem a
cooperativas. Poucas foram lembradas
espontaneamente.

✓ Além disso, o benefício, diferencial e valor agregado
de um produto proveniente de cooperativa não é
conhecido. Assim, não há preferência natural por
comprar produtos de cooperados.

✓ Mas os dois grupos falam que, se souberem que o
produto é de uma cooperativa, dão preferencia a
ele.

“Talvez as pessoas não deem 
preferência de compra por não 
saber que o produto é de uma 

cooperativa, ou porque 
desconhecem o impacto disso na 

sociedade e na economia. Não 
existe uma conscientização e 

nem uma comunicação voltada 
para essa conscientização”.

Frase de Consumidora
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PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE ESCOLHAS DE MARCA DE COOPERATIVAS



✓ As consumidoras acreditam que os produtos
provenientes de cooperativas apresentam a mesma
qualidade dos produtos de grandes indústrias, ou até
qualidade superior, com preço mais baixo, tornando-
os altamente competitivos.

✓ Associam produtos de cooperativas a produtos puros,
de qualidade, que não são industrializados, feitos por
produtores menores, em menor escala, geralmente
do interior.

✓ Relatam que gostariam de saber quando um produto
ou marca é de cooperativa, de origem local, regional,
para poder dar preferência de compra e também
“cooperar” com esta comunidade local.

“Se o preço for competitivo e o produto tiver 
qualidade, comunicar a filosofia e a 

preocupação social dessa marca faz muita 
diferença. A união, o crescimento dos 

produtores... você se sente contribuindo com 
aquilo. Faz diferença na nossa própria vida, 
inclusive em promover os produtores locais. 
As pessoas querem ajudar os produtores da 

sua região, dão valor a eles”.
Frase de Consumidora

blanc

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DE COOPERATIVAS



✓ Não se lembram de comerciais de cooperativas
espontaneamente. Estimuladas, começam a se lembrar
de propagandas do Sicredi, Unimed, Uniodonto, Frimesa,
Coamo, Cocamar, Copacol.

✓ Sicredi é a cooperativa que tem os comerciais mais
lembrados pelos dois grupos. Mas entendem que os
comerciais de cooperativas ou de seus produtos não são
comerciais que conscientizem a população para o
conhecimento do sistema de cooperativas: apenas
apresentam os produtos.

✓ No grupo de clientes, lembram-se que existe um
símbolo de duas árvores para identificar quando um
produto é proveniente de uma cooperativa.

✓ Já no grupo de não clientes não se sabia desta
informação, e passaram até como sugestão informar no
rótulo que o produto vem de produtores cooperados.

“Eu lembro de propagandas, mas não 
de uma coisa que fale que é 

cooperativa, uma coisa explicativa 
mesmo pras pessoas...” 
Frase de Consumidora

“As propagandas falam do produto só”.
Frase de Consumidora

“Às vezes eles colocam aquele 
simbolozinho de duas arvorezinhas 
(nos rótulos ou comerciais). Aquilo 

comunica que é de uma cooperativa”.
Frase de Consumidora
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LEMBRANCAS DE PROPAGANDAS DE COOPERATIVAS



✓ A cooperativa ideal é aquela que se preocupa em estar ajudando e mostrando as
melhorias que estão fazendo, para os envolvidos.

✓ Tem que ter um diferencial, mostrar os resultados. Mostrar o impacto dela na
comunidade.

✓ Precisa também mostrar que ela não é só uma cooperativa, tem que ter o
propósito: como isso transforma a vida das pessoas, como essas pessoas são
impactadas, ajudadas.

✓ Mostrar impacto também na economia local, regional é um ponto importante.
Divulgar a diferença que esta cooperativa faz na sociedade, e realmente fazer
esta diferença.

blanc

A COOPERATIVA IDEAL



✓ Os grupos acham que as cooperativas devem ser unidas pela Ocepar para que todas
tenham acesso aos grandes centros de distribuição. Que o Sistema Ocepar invista nos
canais de distribuição, fazendo parcerias com os mercados, fazer experimentação, algo
para os mercados e os consumidores conhecerem.

✓ Desenvolver um selo para todos os produtos, que sejam identificados como vindos de
uma cooperativa, que tenha informações sobre o assunto e a procedência dos produtos.

✓ A ideia de dar suporte ao design de embalagens e logos das cooperativas também surge,
para que todas tenham um padrão de beleza e qualidade equivalentes.

✓ O grupo de clientes acredita que o Sistema Ocepar está no caminho certo para o
crescimento, desenvolvimento, divulgação e unificação das cooperativas.

“Eles podiam ter um mercado só de cooperados. 
Você vai no mercado de cooperativas”. 

Frase de consumidora

blanc

A COOPERATIVA IDEAL



✓ A comunicação do Sistema Ocepar não deixa claro que se
trata de cooperativas, qual o propósito, a missão deste
sistema.

✓ Falta, além desta clareza, se relacionar com o consumidor,
um relacionamento de amizade, uma vez que o consumidor
já simpatiza com o conceito do sistema de cooperativas.

✓ Um sentimento de “fazer parte” deste sistema agrada aos
grupos. Tem um apelo emocional. Mas se faz necessário
transmitir esse valor, que já existe.

“Você usa cooperativa, e você não 
sabe. Nós estamos dentro da sua 

casa.”
Frase de Consumidora

“O símbolo da Cocamar, as duas 
árvores, demonstram cooperativa. 
Remete a terra, chão, agricultura, 

como se fosse um selo.”
Frase de Consumidora

“Fazer um material desse (catálogo) 
chegar até a população, que consome 

mas nem sabe.”
Frase de Consumidora
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SENTIMENTO SOBRE O CONTEÚDO DO SISTEMA OCEPAR



CONCLUSÃO GERAL SOBRE O 
ESTUDO DE IMAGEM E 
POSICIONAMENTO DO 
COOPERATIVISMO PARANAENSE
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ANÁLISE DO AMBIENTE (SWOT) – SISTEMA OCEPAR

FORÇAS
•As marcas das cooperativas paranaenses
são utilizadas em vários produtos e serviços
avaliados
•Qualidade dos produtos e serviços
prestados
•Confiança e credibilidade das marcas de
cooperativas
•A melhor relação custo benefício dos
produtos e serviços

FATORES QUE ATRAPALHAM

FRAQUEZAS
•Falta de divulgação dos produtos e marcas
de cooperativas para os consumidores
•Desconhecimento das marcas de
cooperativas
•Desconhecimento do significado e
importância do cooperativismo
•Ausência de ações no ponto de venda de
produtos de cooperativas

OPORTUNIDADES
•Maior integração do Sistema junto as
cooperativas para fortalecimento do grupo
•Comunicação junto aos consumidores sobre
as marcas que são de cooperativa
•Estimular os clientes a ter experiência de
compra dos produtos para criarem hábito
•Estado de espírito entusiasmado dos
diretores para investimentos futuros
•A força do Sistema Ocepar junto às
cooperativas

AMEAÇAS
•Concorrência das marcas referência no 
mercado em alguns produtos
•Falta de estímulo para maior utilização dos 
planos de saúde e odontológicos
•Momento desfavorável da economia 
Brasil
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ANÁLISE DO AMBIENTE (SWOT) – SISTEMA OCEPAR

FORÇAS
•As marcas das cooperativas paranaenses
são utilizadas em vários produtos e serviços
avaliados
•Qualidade dos produtos e serviços
prestados
•Confiança e credibilidade das marcas de
cooperativas
•A melhor relação custo benefício dos
produtos e serviços

FATORES QUE ATRAPALHAM

FRAQUEZAS
•Falta de divulgação dos produtos e marcas
de cooperativas para os consumidores
•Desconhecimento das marcas de
cooperativas
•Desconhecimento do significado e
importância do cooperativismo
•Ausência de ações no ponto de venda de
produtos de cooperativas

OPORTUNIDADES
•Maior integração do Sistema junto as
cooperativas para fortalecimento do grupo
•Comunicação junto aos consumidores sobre
as marcas que são de cooperativa
•Estimular os clientes a ter experiência de
compra dos produtos para criarem hábito
•Estado de espírito entusiasmado dos
diretores para investimentos futuros
•A força do Sistema Ocepar junto às
cooperativas

AMEAÇAS
•Concorrência das marcas referência no 
mercado em alguns produtos
•Falta de estímulo para maior utilização dos 
planos de saúde e odontológicos
•Momento desfavorável da economia 
Brasil
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IMAGEM E POSICIONAMENTO DO COOPERATIVISMO NO PARANÁ

✓ A identidade (DNA da marca) do cooperativismo está posicionado para os consumidores e não consumidores paranaenses, principalmente, como União
e Pessoas.

✓ Para os compradores representa União e Qualidade.

DNA da Marca
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. AVALIAÇÃO DAS MARCAS UTILIZADAS

✓ Parte dos consumidores não sabe que as marcas de produtos que estão no pontos de vendas são de cooperativas
e isto é um fator negativo, uma vez que a cooperativa agrega valor a marca.

✓ O resultado da pesquisa mostra que em alguns produtos as cooperativas do Sistema Ocepar estão bem presentes
nas mesas dos paranaenses, mas que em outros, é preciso fortalecer a comunicação para estimular mais o
consumo.

2. AVALIAÇÃO DA IMAGEM E POSICIONAMENTO DO COOPERATIVISMO

✓ O cooperativismo está bem posicionado na mente dos consumidores e compradores; e as cooperativas dos
Sistema Ocepar são as mais lembradas, confirmando sua excelência na qualidade dos produtos e serviços. Nota-
se que as marcas referente a área de saúde e instituição financeira não aparecem entre as mais citadas.

✓ Quando estimulado, o público sabe quais marcas são de cooperativas, apesar de parte acreditar que algumas
marcas são e na realidade não são. Fica claro, também, que os não consumidores consomem inconscientemente
produtos de cooperativas, mas não tem conhecimento que vem de cooperativismo. Portanto, o estudo reforça a
necessidade de um maior investimento em comunicação (marketing de experiência, promoções de vendas,
merchandising, trade marketing, propaganda, entre outros) sobre as cooperativas e suas marcas no mercado
paranaense
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

3. AVALIAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE

✓ Houve queda no número de paranaenses que possuem plano de saúde, justificado pela situação econômica no
país nos últimos anos. De qualquer forma, existe a necessidade de investimento em comunicação para reforçar
que as marcas são de cooperativas, e com isso agregar valor ao serviços prestados.

4. AVALIAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA/CRÉDITO

✓ As considerações feita no estudo revelam que apesar da predominância ainda ser de outros bancos, com o passar
dos anos aumentou significativamente o número de paranaenses que possuem conta no sistema de crédito
cooperativo.

5. AVALIAÇÃO GERAL DO COOPERATIVISMO

✓ O resultado dos indicadores apresentados na pesquisa mostra que as marcas do sistema de cooperativismo
apresenta uma boa relação de custo e benefício oferecido ao mercado. Esta situação agrega valor a marca e gera
vantagem competitiva.

6. AVALIAÇÃO DO COOPERATIVISMO PARANAENSE PARA OS DIRETORES

✓ Os diretores de cooperativas estão animados com setor cooperativismo e com novos investimento para o futuro.
Além disso, percebem que o Sistema OCEPAR tem um papel fundamental junto ao cooperativismo, contribuindo
no desenvolvimento e crescimento do setor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

7. DNA DA MARCA OCEPAR

✓ O estudo do DNA DE MARCA DO SISTEMA OCEPAR que será apresentado após a pesquisa de imagem e
posicionamento, visa apresentar a proposta de valor da marca, que é fundamental para a comunicação de
marketing do Sistema OCEPAR (guarda chuva), bem como para as cooperativas, pois orienta a gestão de
marketing a elaborar uma comunicação com conteúdo dentro dos valores do cooperativismo, fundamental para
conquistar maior fatia do mercado paranaense.

8. PERCEPÇÃO DO DATACENSO

✓ As marcas dos produtos e serviços originados das cooperativas do Paraná apresentam uma boa relação de custo e
benefício e com vantagem competitiva, ou seja, o preço é justo pelo benefício dos produtos e serviços oferecidos
aos mercado (teoria da racionalidade econômica).

✓ O cooperativismo, pela sua característica, é admirado pelo mercado, mas não é tão valorizado pela falta de
informação e conhecimento, mostrando esta situação com a maior oportunidade revelada na pesquisa, pois o
consumo atualmente é baseado numa compra mais consciente com base em informações (teoria cognitiva).

✓ O estudo mostra que para tornar o cooperativismo mais conhecido no mercado, há uma necessidade de
investimento não somente em comunicação, mas também no canal de distribuição, ou seja, se fazer mais
presente nos pontos de venda, na mente, coração e espirito dos consumidores

✓ O cooperativismo é respeitado em função dos seus valores e atributos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

9. RECOMENDAÇÕES

✓ Recomendamos ao Sistema Ocepar, divulgar estrategicamente alguns resultados da pesquisa aos colaboradores,
coordenadores, diretores de cooperativas, mostrando as oportunidades de melhoria no mercado.

✓ Sugerimos que no prazo de dois anos, seja realizada uma nova pesquisa para avaliar os resultados das melhorias feitas
e identificar as mudanças de comportamento do consumidor paranaense. Com a velocidade das mudanças no mercado,
o processo de aprendizado deve ser contínuo, pois a verdade torna-se provisória e o foco é do cliente.

✓ 10. RESULTADO PERSONALIZADO

✓ A partir de agora, o Grupo Datacenso fica a disposição de cada cooperativa para uma consultoria sobre a pesquisa com
análise dos resultados individualizados por região e por tipo de público, no mercado paranaense.

✓ 11. REFLEXÃO FINAL

✓ Peter Drucker (2000): “O sucesso da empresa não é determinado pelo produtor, mas sim pelo consumidor. É o
consumidor que a avalia a qualidade do produto e serviço”.

✓ Kotler (2005) : “As marcas não morrem por fazer somente as coisas erradas, mas também por fazer as coisas certas
durante muito tempo”.





O GRUPO DATACENSO AGRADECE 
A CONFIANÇA E PREFERÊNCIA
E FICA A DISPOSIÇÃO

OBRIGADO
Claudio Shimoyama – CEO do Grupo Datacenso
(41) 3022-5091 – (41) 9 9630-0339
e-mail: claudio@datacenso.com.br




