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RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo analisar o nível de satisfação dos associados 

da Cooperativa Sicredi Progresso PR/SP especificamente na agência de Dez de 

Maio que conta com pouco mais de 900 associados atualmente, e cerca de 70% do 

total pertence ao segmento do agronegócio, avaliando a influência da confiança, da 

transparência, da fidelização, do comprometimento, da cooperação e do poder no 

relacionamento. A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo e quantitativo, onde 

foram aplicadas entrevistas com perguntas avaliativas e abertas aos atendentes 

desse publico, ou seja, gestores da carteira agro de algumas agencias da 

Cooperativa que abrangem a região Oeste do Paraná e outra entrevista aos 

associados desse segmento dispostos a colaborar de forma anônima, podendo 

haver possíveis confrontos entre as opiniões das duas partes. Saber o que o 

associado espera e quer encontrar nesta instituição e um dos primórdios do 

relacionamento. E então, a partir desses índices, identificar fatores para fidelizar o 

associado na cooperativa, tendo ela como primeira opção.  

 
Palavras-Chave: Marketing de Relacionamento; Fidelização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

This article aims at analyzing the level of satisfaction of members of the 

Cooperativa Sicredi Progresso PR/SP specifically in the agency of Dez de Maio 

which currently has 900 associates and about 70% of the total belongs to the 

agribusiness segment, evaluating the influence of trust, transparency, loyalty, 

commitment, cooperation and power in the relationship. The methodology used was 

qualitative and quantitative, where interviews were conducted with evaluative 

questions and opened to the attendants of this public, that is, managers of the agro 

portfolio of some agencies of the cooperative that cover the western region of Parana 

an another interview to associates of this segment willing to collaborate 

anonymously, an there may be possible confrontations between the opinions of the 

two parties. Know what the associate expects and wants to find in this institution and 

one of the beginnings of the relationship and then, from these indexes, identify 

factors to keep the associate loyal in the cooperative, having it as the first option. 

 

Keywords: Relationship marketing; Loyalty. 
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1. INTRODUCAO 
 

Cooperativa é uma entidade com dupla natureza: é ao mesmo tempo uma 

associação de pessoas e uma empresa econômica. Do equilíbrio desses dois 

aspectos depende o êxito completo da cooperativa como tal (RICCIARDI, 2000). 

As cooperativas são uma associação voluntária de pessoas, sem fins 

lucrativos, porém, com fins econômicos, que exercem uma mesma atividade para 

realizar objetivos comuns, que para tanto contribuem equitativamente para a 

formação do capital necessário por meio da aquisição de quotas-partes e aceitam 

assumir de forma igualitária os riscos e benefícios do empreendimento (VEIGA, 

2001). 

As cooperativas podem atuar em diversos segmentos econômicos, 

apresentando-se como alternativas auxiliares de produtividade e geração de 

emprego e renda, podendo ser observadas e estudadas em vários aspectos como 

competitividade, estratégias, inovação e relacionamento. O planejamento estratégico 

deve ser entendido como um processo continuo abrangente e participativo, cujos 

benefícios para a cooperativa aparecem ao longo do tempo, de maneira racional, 

logica e estruturada (Oliveira 2003), incluindo-se nesse planejamento a carteira de 

associados e o marketing de relacionamento a ser estudado. 

O relacionamento chega a ser um dos primórdios do negócio. Futrell (2003) 

afirma que a organização que faz uso do marketing de relacionamento não está 

buscando uma simples venda ou transação. Ela se concentra num grande cliente 

para o qual gostaria de vender agora e no futuro. A empresa quer demonstrar ao 

cliente que ela dispõe dos recursos para atender as necessidades dele da melhor 

forma possível, especialmente se puder ser criado um relacionamento comprometido 

e a fidelização do mesmo no negocio. É fato que o atendimento de uma empresa 

perante ao seu cliente sempre foi e sempre será um diferencial no mercado. Não é 

diferente nas cooperativas de crédito, as quais priorizam o relacionamento com o 

associado, fazer com que o mesmo se sinta em casa, transmitindo confiança e 

transparência. 

A cooperativa de crédito Sicredi Progresso PR/SP, está inserida na região 

oeste paranaense há 37 anos e conta com cerca de 32 mil associados, atendendo 
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aos municípios de Toledo, Nova Santa Rosa, Tupassi, São Pedro do Iguaçu, Ouro 

Verde do Oeste e algumas regiões do estado de São Paulo.  

Este estudo irá se aplicar especificamente com associados do segmento do 

agronegócio na agência de Dez de Maio e irá abranger alguns colaboradores da 

cooperativa que atendem esse publico. Para se analisar as estratégias de 

fidelização, será utilizada a pesquisa NPS (Net Promoter Score) realizada pela 

central do Sicredi no sistema, tomando como base os últimos 12 meses dessa 

agência onde existem em média 3 associados de um total, em média, de 27 

pesquisados por mês que estão insatisfeitos com o atendimento ou com a gerência.  

A entrevista implantada com os associados de forma voluntária favorece o 

entendimento de questões que algumas vezes divergem da opinião dos 

colaboradores que atendem esse publico. Wilson e Vlosky (1997) propuseram um 

modelo que, por meio de avaliações, estabelece o grau de relacionamento 

estabelecido entre comprador e fornecedor, ou seja, entre o colaborador da área de 

atendimento da agencia de Dez de Maio e o associado.  

Utilizando-se de estratégias, podemos identificar os passos, e assim, ser 

diferente e buscar a fidelização dos associados. A essência da estratégia está nas 

atividades – escolher realizar atividades diferentemente ou desempenhar atividades 

diferentes de seus rivais. Do contrário, a estratégia é nada mais do que um slogan 

de marketing que não resiste à concorrência. Estratégia é a criação de uma posição 

ímpar e valiosa, envolvendo um conjunto diverso de atividades. A essência do 

posicionamento estratégico é escolher atividades que sejam diferentes daquelas das 

concorrentes (PORTER, 1996) 

Sendo assim, a presente pesquisa procurou responder quais são as 

estratégias que poderão ser utilizadas para contribuir com a fidelização de seus 

clientes, os entraves encontrados para manter os cooperados e o nível de satisfação 

em se participar desta cooperativa de credito, identificando os possíveis pontos de 

insatisfação e a melhora deles. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

O marketing de relacionamento é essencial ao desenvolvimento da liderança 

no mercado, a rápida aceitação de novos produtos e serviços e a consecução a 

fidelidade do consumidor. A criação de relações solidas e duradouras e tarefa árdua, 

de difícil manutenção (BOGMANN, 2002). Segundo Bogmann (2002), num mundo 

em que o cliente tem tantas opções, mesmo em segmentos limitados, uma relação 

pessoal é a única forma de manter a fidelidade do cliente onde a medida que as 

tecnologias avançam e se sobrepõem, nenhuma empresa sozinha tem a capacidade 

e os conhecimentos necessários para levar produtos e soluções ao mercado na hora 

certa de forma eficaz em relação aos custos. 

A gestão é idealizada, programada e executada por pessoas. Deste modo, 

para alcançar seus objetivos, além de contar com suas diversas habilidades 

pessoais, o gestor tem que contar com a diversidade de valores e habilidades de 

outras pessoas, nos diversos níveis hierárquicos da organização (MACHADO, 2006, 

p.60). 

 O marketing de relacionamento é composto por diversas engrenagens, 

como foco em estratégias empresariais para a longevidade da relação com clientes, 

comunicação personalizada bidirecional, múltiplos pontos de contato, novas formas 

de segmentação do mercado, estrutura organizacional descentralizada e 

mensuração em tempo real da satisfação dos clientes (MADRUGA, 2006, p. 23). 

Segundo o autor acima, a promessa de gerenciamento das relações com o cliente é 

cativante, mas na prática pode ser arriscada. Atualmente os bancos enfatizam o 

cliente, focalizando esforços no sentido de adequar a oferta à procura. Os bancos 

estudam os clientes para posteriormente gerar produtos e serviços que possam ir ao 

encontro das suas necessidades e ou expectativas. Tal como referido por Kotler 

(2011) a orientação das empresas é para o cliente.  

Ainda segundo Kotler (2011), passamos a ter instituições com atividades 

mais alargadas, preocupadas com os clientes, segmentação dos mesmos, que 

oferecem um maior leque de produtos financeiros, mais atentas à concorrência e 

mais agressivas, entre outros aspetos. Por outro lado, também a procura se tornou 
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mais exigente, mais informada e menos fidelizada. O marketing nasce da 

necessidade de recuperar lucros perdidos, por fatores como o incremento da 

concorrência. Kotler (2011) afirma que os consumidores hoje estão mais informados 

e podem comparar facilmente várias ofertas de produtos e serviços similares. 

Segundo Madruga (2006), a fidelização não é eterna, mas, quanto maior o 

tempo de duração da relação, maiores as chances de benefícios mútuos, uma 

empresa saudável, com consumidores valiosos por um longo tempo, obtém margem 

de lucro suficiente para investir na criação de valores e benefícios, principalmente 

para os clientes que se dedicam mais. Promoções equivocadas e repetitivas podem 

criar clientes dependentes de descontos. 

Segundo Madruga (2006), as premissas dos valores da instituição perante a 

visão dos clientes e/ou associados são: 

 O valor do cliente e sempre dinâmico; 

 Alguns valores são coletivos, mas a maioria não; 

 O valor e entregue quando satisfaz as necessidades; 

 A expectativa e necessária para uma boa venda; 

 As pessoas sempre buscam atingir seus objetivos; 

 Cada cliente e único, singular na sua existência; 

 O preço nem sempre e o mais importante; 

 O serviço e tão ou ate mais importante; 

 Qualidade aliada ao serviço e preço; 

 

O mesmo autor, explica que o ser humano está constantemente criando 

formas e produtos que aumentem sua comodidade para reduzir seu esforço. 

Pode dizer-se que até à década de 90 do século passado, o marketing era 

orientado para a atividade de aquisição de novos clientes. As empresas viam a 

estratégia de fidelização e as relações de longo prazo com clientes como algo 

secundário (Ferreira et.al., 2011).  

Para Gronroos (2001) o marketing de relacionamento adequa-se aos 

serviços, uma vez que a forma como as interações são estabelecidas entre 

produtor e consumidor vai influenciar a decisão de compra.  
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Desta forma, torna-se necessário saber gerir as necessidades dos clientes, 

adequando cada produto a cada cliente, o que só será possível mediante um 

conhecimento individualizado e profundo deste. 

Disso deduz-se que a estratégia e o conjunto especificam as atividades 

alinhadas com o objetivo de proporcionar determinado mix de valor a um grupo de 

clientes específicos, ou o conjunto de ações articuladas para atingir resultados 

(PEREIRA, 2001). Melhorar seu produto e seu desempenho: as necessidades de 

seus clientes – e as respostas de seus concorrentes – estão sempre mudando. 

Assim você precisa continuar a procurar maneiras de fazer com que seus produtos, 

serviços e empregados continuem melhorando. A melhoria continua e apenas uma 

parte da gestão da qualidade total (SARTORI, 2004 p. 38) 

Peppers et. al. (2001), colocaram que os atuais clientes podem ser mais fieis 

e mais lucrativos, porém um de cada vez, mediante o estabelecimento do que 

chamam de relacionamento de aprendizagem começando por aqueles mais valiosos 

ou importantes. Esses clientes devem ser vistos na sua individualidade e a empresa 

deve fortalecer o relacionamento a cada nova interação. Nesse processo o cliente 

informa alguma necessidade e a empresa personaliza seu produto ou serviço para 

atender a sua necessidade.  

Então a cada interação e personalização, a empresa torna-se mais apta a 

ajustar seu produto para este cliente em particular. Neste ponto, mesmo que um 

concorrente ofereça o mesmo tipo de personalização e interação, o cliente não 

conseguira obter o mesmo nível de conveniência ate que consiga ensinar ao 

concorrente tudo o que já custou tempo e energia para ser ensinado a empresa. Na 

prática, a empresa estará tornando seu produto mais e mais valioso para esse 

cliente, sucessivamente a cada interação e transação, segundo Peppers et. al. 

(2001), ele irá continuar a comprar na empresa em vez de ensinar a empresa 

concorrente o que se deseja.  

Os autores afirmam que, para os clientes de maior valor e clientes de maior 

potencial para a empresa, esta necessita desenvolver uma relação personalizada, 

de forma que seja cada vez mais conveniente para o cliente continuar fazendo 

negócios com ela e que seja cada vez mais inconveniente mudar para a 

concorrente. Com isso, pretende a empresa fazer com que seja mais barato para o 

cliente manter-se fiel a empresa, porque sempre existe o custo de troca. A 
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satisfação não traz fidelidade, necessariamente, e que clientes satisfeitos mudam 

desde que não haja custo nessa mudança. Em resumo, afirmam que o que garante 

a fidelidade e a inconveniência de mudar (PEPPERS, et. al., 2001, p. 42 e 43). 

Segundo os autores o valor percebido deverá ser igual aos benefícios 

percebidos, dividido pelo preço percebido, sendo que benefícios percebidos será 

qualquer coisa que os consumidores acreditam que recebe no pacote de valor e 

preço percebido: qualquer coisa que os consumidores acreditem que devem dar em 

troca dos benefícios percebidos. Inclui tempo, inconveniência ou o dinheiro adicional 

que o cliente deve investir para comprar ou receber os benefícios de um produto. 

 

 

2.2. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 

 

O Customer Relationship Management (CRM) é a integração de tecnologia e 

processos de negócios, usada para satisfazer as necessidades dos clientes durante 

qualquer interação. Especificamente CRM envolve aquisição, analise e uso do 

conhecimento de clientes para venda mais eficiente de produtos e serviços 

(MADRUGA, 2006). Para Kotler (2011), o marketing relacional estabelece relações 

mutuamente satisfatórias de longo prazo, para isso deverá começar-se por conhecer 

o cliente, analisando o seu comportamento de forma global e verificando quais as 

suas preferências individuais.  

Assim, pode concluir-se que o marketing relacional visa construir relações 

duradouras e proveitosas para ambas as partes envolvidas no negócio, o que 

permitirá adequar a oferta das empresas ao cliente certo, através de bases de dados 

fiáveis.  

Quando funciona corretamente, o CRM possibilita que as empresas reúnam 

rapidamente os dados dos clientes, identifiquem os mais valiosos ao longo do 

tempo; possibilita também aumentar a fidelidade, oferecendo serviços e produtos 

personalizados. Quando o valor do cliente é priorizado, os benefícios tornam-se uma 

consequência. Segundo Madruga (2006) pode-se classificar aqui a forma de 

conhecer os seus clientes em duas: 

(1) Aspecto geral: A forma geral de se conhecer o seu cliente é 

demograficamente com dados como: sexo, classe social, idade e hábitos de compra. 
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Para ter essas informações é necessário realizar uma pesquisa e analisar os 

resultados. Em geral, são consideradas as escolhas do gosto a partir do maior 

número de pessoas, sem se envolver muito com o individual das pessoas. 

(2) Aspecto individual: Já no aspecto individual você considera informações 

mais pessoais do cliente, como a forma que ele gosta de ser atendido, gostos e 

hobbies, e preferências de produto. Conseguir informação no aspecto individual se 

torna bem mais difícil, e, nem sempre é possível para todos os clientes, procurando 

saber mais sobre seus melhores clientes em potencial. 

 

2.3. FIDELIZAÇÃO 

 

A fidelização é hoje considerada um fator determinante da sobrevivência 

empresarial, dado que dela depende a retenção dos clientes, o que levará no 

médio/longo prazo a incrementos nos lucros empresariais. No contexto atual é 

necessário estimar os clientes por forma a conduzir à sua fidelização (KOTLER, 

2011). 

Os programas de fidelização de clientes são cada vez mais utilizados. Para 

Brito e Lencastre (2000, p.74) para que um cliente fique fidelizado é necessário 

encantá-lo e não apenas satisfazê-lo. Os autores afirmam que um cliente satisfeito é 

aquele que adquiriu um produto ou serviço que corresponde aquilo que esperava 

enquanto um cliente encantado é aquele cujas expectativas foram superadas. 

 

2.4. ESTRUTURA DO SEGMENTO DE AGRONEGÓCIOS DA REGIÃO 

 

O agronegócio é uma expressão traduzida do inglês agribusiness, e que 

consiste em negócios no setor da agropecuária. Compreende-se tudo o que envolve 

desde a fabricação dos insumos essenciais, a produção agrícola, os procedimentos 

que envolvem a produção até chegar ao consumidor, havendo qualidade e 

satisfação do mesmo. (BIALOSKORSKI, 1994).  

Hoje a agência de Dez de Maio localizada nesse distrito e pertencente ao 

município de Toledo/PR, possui grande parte dos associados com renda do 

agronegócio, seja com suínos, frango, leite, peixes, grãos, entre outros. O distrito 

conta com uma população de cerca de 1.800 moradores abrangendo também os 
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arredores como as linhas de Km 41, São Salvador, Cerro da Lola, entre outros. No 

entanto a agência envolve distritos vizinhos como Dois Irmãos, Vila Ipiranga e 

Concordia do Oeste. Segundo dados oficiais da Prefeitura Municipal de Toledo 

(2019), a cidade apresenta os seguintes números em relação aos índices 

agropecuários: 

 

QUADRO 1 – INDICES AGROPECUARIOS DE TOLEDO/PR 

1º lugar em PIB agropecuário do Paraná e da região sul e 11º lugar no país; 
1º lugar em VBP (valor bruto da agropecuária) do Paraná; 
3º lugar em valor adicionado da agropecuária do Brasil; 
6,2 mil propriedades rurais; 
1º lugar em rebanho suíno do Paraná; 
2º lugar em plantel de frango de corte do Paraná; 
5º maior produtor de leite do Paraná, produção de 100.762 milhões de litros/ano; 
1º lugar em tanques escavados para Piscicultura Comercial do Paraná e 4° maior produtor 
de peixes do Estado. 

Fonte: Autora (2019), adaptado de Prefeitura Municipal de Toledo (2019. 

 

Toledo é líder paranaense na produção de suínos tendo uma grande 

indústria de abate de frangos e suínos, localizado nesta cidade, a BRF (Brasil 

Foods), grande exportadora de produção. Além dela atuam nesse segmento na 

região a Cooperativa Primato também de Toledo, a Cooperativa Lar de Medianeira e 

a Coopavel de Cascavel, principais empresas de integração destes associados, 

onde são realizados os investimentos com sistema de engorda e crechario. Alguns 

adotam o sistema de ciclo completo na produção, mas estes vendem a produção 

particularmente, sem integração. 

Também possui produção de lacticínios e peixes, onde e tomado pela 

cooperativa de credito o custeio pecuário para compra de ração e insumos e 

investimentos para ampliação da produção. 

Além disso, o forte da região é a produção de grãos, soja, milho e trigo, 

tomadores do custeio agrícola. A colheita normalmente e comercializada na 

Cooperativa de Produção Coamo, Cooperativa Cooatol e Primato, tendo a Coamo 

um sistema de acesso ao crédito para estas produções e auxilio em outros produtos 

e serviços em beneficio dos seus associados, a Credicoamo. 
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2.5. NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 

A satisfação é um dos principais elementos capazes de fidelizar os clientes. 

Segundo Kotler (2011), a satisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho, ou resultado percebido, 

de um produto em relação às expectativas do comprador. 

Diante disso temos o resultando do nível de satisfação dos associados da 

Cooperativa Sicredi Progresso PR/SP, agencia de Dez de Maio, aonde o índice de 

satisfação vem crescendo de um ano para cá, o que ainda pode ser melhorado. 

Este questionário se dá em média a 27 associados numa base com 903 

associados, realizados pela central com perguntas alternadas, desde gerente de 

agência, caixa, atendimento dentre outros. Para ser um promotor a nota devera ser 

entre 9 e 10, neutro entre 7 e 8 e detratores abaixo disso. Fatores determinantes 

para o resultado são os neutros, que julgam uma nota intermediaria, fazendo com 

que a porcentagem medida caia. Abaixo valores de janeiro de 2018 a janeiro de 

2019. 

 

Tabela 1. Questionários aplicados pela Central Sicredi 
Histórico Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro % 

Variação 

 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019  

Pesquisas 
Realizadas 

26 25 25 23 23 28 27 26 26 28 29 28 27   

Detratores 11,50% 12,00% 8,00% 8,70% 8,70% 10,70% 7,40% 7,70% 3,80% 3,60% 3,40% 3,60% 3,70% -67,90% 

Neutros 26,90% 32,00% 32,00% 34,80% 26,10% 25,00% 25,90% 23,10% 26,90% 28,60% 31,00% 32,10% 37,00% 37,60% 

Promotores 61,50% 56,00% 60,00% 56,50% 65,20% 64,30% 66,70% 69,20% 69,20% 67,90% 65,50% 64,30% 59,30% -3,70% 

Nps 50,00% 44,00% 52,00% 47,80% 56,50% 53,60% 59,30% 61,50% 65,40% 64,30% 62,10% 60,70% 55,60% 11,11% 

Erro 
Amostral 

19,61% 20,00% 20,00% 20,85% 20,85% 18,90% 19,25% 19,61% 19,61% 18,90% 18,57% 18,90% 19,25%  

Fonte: Autora (2019) 
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GRAFICO 1 - NPS AGENCIA DEZ DE MAIO JAN 2018 A JAN 2019  

 
Fonte: Autora (2019) 

 

Abaixo a relação entre as demais agencias da Cooperativa, onde a agencia 

de Dez de Maio aparece em 10° lugar, segundo dados do mês de janeiro de 2019, 

num total de 14 agencias. 
 

Tabela 2 - Ranking NPS Cooperativa Sicredi Progresso 

Cod_Coop Desc_Agencia Pesquisa Promotores 
(%) 

Neutros 
(%) 

Detratores 
(%) NPS (%) 

Erro 
Amostral 

(%) 

704 AG Jardim Coopagro 
(7049) 98 85,70% 13,30% 1,00% 84,70% 10,10% 

704 AG Ouro Verde do Oeste 
(7046) 33 78,80% 21,20% 0,00% 78,80% 17,40% 

704 AG Tupãssi (7045) 51 80,40% 15,70% 3,90% 76,50% 14,00% 
704 AG Pioneira (7048) 115 78,30% 19,10% 2,60% 75,70% 9,30% 

704 AG São Pedro do Iguaçu 
(70411) 33 78,80% 15,20% 6,10% 72,70% 17,40% 

704 AG Toledo - Centro (7047) 144 71,50% 23,60% 4,90% 66,70% 8,30% 
704 AG Novo Sarandi (7044) 49 69,40% 26,50% 4,10% 65,30% 14,30% 

704 AG Toledo - Barão 
(70410) 192 70,80% 22,90% 6,30% 64,60% 7,20% 

704 AG Nova Santa Rosa 
(7043) 56 67,90% 26,80% 5,40% 62,50% 13,40% 

704 AG Dez de Maio (70434) 27 59,30% 37,00% 3,70% 55,60% 19,20% 

704 AG Mogi das Cruzes 
(70412) 41 61,00% 29,30% 9,80% 51,20% 15,60% 

704 AG Itaquaquecetuba 
(70413) 2 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 70,70% 

704 AG Vila Nova (7042) 41 53,70% 41,50% 4,90% 48,80% 15,60% 

704 AG Suzano (70414) 1 0,00% 0,00% 100,00% -
100,00% 100,00% 

Fonte: Autora (2019) 
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A satisfação geralmente é considerada como um estado de felicidade 

alcançada por um indivíduo quando concretiza os seus objetivos, desejos ou 

motivações. É representada por um sentimento positivo que deriva de uma boa 

resposta, mas pode ser deteriorada ou desaparecer se os objetivos e desejos do 

individuo não forem alcançados. As organizações têm como objetivo satisfazer todas 

as necessidades dos seus clientes, no entanto cada indivíduo possui uma 

necessidade específica, derivada da sua atitude, valor, educação e situação de 

interação (BOONLERTVANICH, 2011). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Dessa forma, a presente pesquisa se propõe a solucionar o seguinte 

problema da agência de Dez de Maio: 

Percebe-se a constante movimentação desse público por comodidade e 

acessibilidade, uma vez que o produtor confia no seu gestor e sempre espera que 

esteja fazendo o melhor para a sua condição financeira, mas pela questão do tempo 

e em decorrência dos afazeres na lavoura, busca o mais fácil e conveniente. 

Como fidelizar e consequentemente satisfazer os associados da carteira de 

agronegócios desta agencia? 

 

3.2. OBJETIVO 

 

Estabelecido o problema, foi elaborado entrevistas de forma qualitativa, 

visando identificar as demandas para satisfação e fidelização dos associados do 

agronegócio, buscando meios e alternativas para que isso se concretize, analisando 

o grau de satisfação com os produtos e serviços hoje oferecidos pela cooperativa e 

propondo sugestões para melhoria dos processos. 

 

3.3. INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Entrevista qualitativa realizada com cerca de 3% dos associados da carteira 

de agronegócios da agencia de Dez de Maio – Toledo/PR e com 7 gestores que 

atendem esse perfil no dia-a-dia, conforme anexos.  

De acordo com a Tabela 01, a pesquisa de satisfação (NPS) é realizada pela 

central Sicredi, mensalmente, atingindo cerca de 3% do quadro total de associados 

daquela agência. 
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4. RESULTADOS 

 

De acordo com as entrevistas com os associados do segmento do 

agronegócio, foi entrevistado um publico de 30 a 60 anos de idades, já com 

conhecimento de mercado. Cerca de 90% possui conta em outra instituição 

financeira, sendo as mais citadas, Banco do Brasil, Cresol e Credicoamo, esta ultima 

citada pela comodidade em estar atrelada a uma cooperativa de produção, onde se 

tem o processo facilitado por trabalharem juntos em um mesmo ambiente, pois a 

compra de insumos ate a liberação do credito para pagamentos destes via recursos 

BNDES, e feito de forma conjunta. 

Todos entendem que fidelização e trabalhar com uma mesma instituição 

com todos os produtos e serviços que podem ser oferecidos e ainda salientam que a 

Cooperativa Sicredi atende bem em outros segmentos, como seguros e consórcios, 

mas ainda deixa a desejar no que diz respeito a processos de custeio e 

investimentos comparados a outras instituições. Identificou-se que o maior problema 

enfrentado e a burocracia, com projetos executados por empresas terceirizadas e 

registro de cédulas de credito e documentos. Conforme gráfico abaixo, cerca de 

80% enfatizou esse ponto.  

 

GRAFICO 2. PROBLEMAS ENFRENTADOS 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

É fato que o setor do agronegócio possui exigibilidades para os recursos 

dessas linhas, porem, as demais instituições trabalham com praticamente as 

mesmas normas. Em resposta a uma das perguntas da entrevista enfatizam o que 

lhes for mais cômodo, uma vez que não entendem e muitos não buscam entender a 
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fundo os processos de mercado e que confiam fielmente no seu gerente de conta 

para tomada de decisões, que muitas vezes se torna o seu consultor financeiro. 

Devido a constante presença em lavouras em épocas de plantio e colheita 

dificilmente dispõem de tempo e recursos para ir atrás de documentação e outros 

fatores que são de necessidade do banco para realização dos procedimentos de 

credito, como o custeio agrícola por exemplo. Para eles a necessidade é do mais 

cômodo, ágil e eficiente. 

Solicitado sugestões para melhoras dos processos, propuseram uma 

parceria com empresas de assistência técnica em épocas de contratação de custeio 

agrícola, pois devido a agência estar localizado na comunidade, e mais cômodo se 

deslocar ate lá, realizar o projeto junto com o seu gerente de conta, o técnico 

responsável e a equipe de contratação e após, caso houver registro, ficar a cargo de 

um responsável para encaminha-lo, poupando-lhes tempo. 

Os gestores entrevistados, no entanto, possuem mais de 5 anos de 

cooperativa e presenciam este fluxo de processos diariamente. Em pergunta quanto 

a fidelização, responderam o mesmo que os associados, salientando a importância 

de atender os associados de forma correta e eficaz para não haver a necessidade 

de procura ou fácil adesão de oferta da concorrência. Envolvidos do começo ao fim 

das operações de credito, também citaram a dependência de outros órgãos 

terceirizados, que muitas vezes por falta de instrução erram e fazem com que o 

processo se torne demorado e desgastante. 

Como solução, foi exposto a idéia de parcerias com empresas terceirizadas 

para tornar a contratação mais próxima, o que acharam ótimo e acreditam que seria 

possível a cooperativa aderir a tal estratégia, fazendo com que os associados fiquem 

mais satisfeitos e fieis a cooperativa. 
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5.CONCLUSÕES 
 
O presente estudo se fez necessário diante da necessidade verificada no 

que diz respeito a satisfação e fidelização dos associados da carteira de 

agronegócios da agência de Dez de Maio – Toledo/PR pertencente a cooperativa de 

Credito, Sicredi Progresso PR/SP, baseado no questionamento: qual o grau 

representativo de satisfação e fidelização destes associados? 

O mercado nos apresenta concorrentes que abordam praticamente todos os 

dias aqueles associados que já estão dentro de nossa casa e que com propostas 

atrativas e convenientes, acabam aderindo e se desvinculando da cooperativa. 

Foram analisados os associados através de pesquisa com perfil do sexo 

masculino, idade entre 30 e 60 anos, com determinado tempo de conta, na maioria 

correntistas em outras instituições financeiras, seja antes, por questões de 

empréstimos enquanto a cooperativa ainda estava se solidificando com recursos 

BNDES ou após, por conveniência, muitos vinculados a cooperativas de produção. 

Todos são agropecuaristas, com produções de grãos, suínos, aves e peixes. 

O primeiro objetivo foi atendido, pois todos se mostraram satisfeitos com o 

atendimento, principalmente no que diz respeito à assistência, relacionamento, 

atendimento e demais produtos da cooperativa. 

Quanto a fidelização, grande parte ainda toma crédito em outra instituição 

devido a comodidade e praticidade, pois, segundo os entrevistados, é tudo 

encaminhado automaticamente, já que o agrônomo e técnico, funcionário da 

cooperativa de produção em que são sócios, vincula as operações diretamente a 

cooperativa de credito, ficando para o associado apenas a conferência dos valores e 

assinatura do contrato. 

Como conclusão, verificou-se a necessidade da cooperativa Sicredi tomar 

estratégias mais concretas, desde o CRM na questão de conheça seu cliente, como 

na forma em que estes são atendidos. 

Na entrevista foram solicitadas sugestões e cerca de 70% propuseram a 

ideia de parcerias da cooperativa Sicredi com técnicos da área de agricultura para a 

elaboração de projetos de custeio agrícola, por exemplo, pois quando o técnico esta 

junto da agência, se faz o projeto junto com o gestor financeiro, que caso for 

necessário, calcula o valor do seguro para a produção e a equipe de conferência e 

cadastro dos documentos, facilitando e agilizando o processo de contratação. 
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Alguns colocaram a ideia de contratar um agrônomo dentro da cooperativa que 

auxiliasse no processo. 

No questionamento quanto a investimentos com recursos controlados do 

governo, destacaram a prontidão para registro de cédulas e documentos, uma vez 

que estes processos lhes tomam tempo e desgastes com o cartório, algo que 

algumas instituições já disponibilizam. 

Também foi realizada a entrevista com alguns gestores financeiros que 

atendem essas carteiras. Todos avaliaram a burocracia com os processos, aos 

cumprimentos das normas e regras exigidas, o que lhes tomam tempo que poderia 

ser remanejado a venda de outros produtos e serviços. Todos acreditam que a 

cooperativa pode avaliar e aceitar esta sugestão. 

Outro ponto foi à abrangência da concorrência dentro de suas carteiras e 

citaram a relevância com taxas e processos mais atrativos dos concorrentes, o forte 

trabalho de vinculação de uma cooperativa de produção a uma cooperativa de 

credito e acreditam que mudanças nos processos para conveniência dos associados 

iria ajudar no dia-a-dia e na fidelização, basta buscar e analisar estratégias para que 

isso ocorra de fato. 

Finalizando, cabe destacar que nenhum dos associados entrevistados se 

mostrou insatisfeito, uma vez que se sentem bem atendidos, com um bom 

relacionamento, mas não mostraram interesse em se fidelizar na cooperativa, ou 

seja, não manter relacionamento com outras instituições, sem que haja alguma 

estratégia que seja do seu interesse. Neste proposto, a sugestão do presente é 

tomar como piloto neste processo a agência de Dez de Maio da Cooperativa de 

Credito Sicredi Progresso PR/SP, a qual foi objeto deste estudo, numa tentativa de 

alavancar os resultados do NPS e níveis de satisfação dos associados, trabalhando 

com o fortalecimento de parcerias com empresas públicas, como por exemplo, o 

órgão responsável EMATER – Instituto Paranaense de assistência técnica e 

Extensão Rural e com empresas privadas de assistência técnica que se dispuseram 

a aderir o plano dentro de prazos e normas previamente estabelecidas. Neste 

contexto, seria disponibilizado um espaço em que os associados se sentiriam à 

vontade para escolher a empresa e a assistência técnica que lhe for mais agradável 

para elaboração do projeto. 

Como incentivo e estratégia, pode-se negociar um percentual menor para a 

cobrança e elaboração destes projetos, hoje em torno de 2% do valor final do 
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projeto, fazendo com que os associados que precisam de deslocamento e tempo, 

desburocratize e facilite o processo, atendendo a demanda, satisfazendo e 

buscando a fidelização dos mesmos. Nesse sentido, um segundo passo para esta 

pesquisa seria, a partir das analises geradas, criar a viabilidade financeira e 

econômica, ao proposto neste artigo. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO ASSOCIADOS 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - 2019 
MBA – BANKING EM COOPERATIVAS DE CREDITO 

REGINA FABIANA BECKER 
 

Idade:    

Tempo de conta na Cooperativa:    

Possui conta em outra instituição bancaria: (    ) Sim   (    ) não 

Se a resposta anterior for sim, em quantas? (não considerar a conta do Sicredi) 

(   ) 1   (   ) 2   (   ) 3 

Tempo de conta em outra instituição (a mais nova):    

Qual o motivo da abertura da conta na outra Instituição? 

(    ) credito      (    ) Outros 

(    ) atendimento     (    ) acessibilidade 

Especifique:            
            
O que você entende por fidelização de associados?      

            

             

Com outras experiências e conhecimento de mercado, tem alguma sugestão de 

maneiras de fidelização?          

            

             

Como associado AGRO, você e bem atendido na cooperativa?    

(    ) Sim  (    ) não 

Motivo:            

            

Você adquire produtos e serviços na cooperativa por qual motivo? 
(    ) Preço       (    ) atendimento 
(    ) assistência      (    ) Outros  
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO GESTORES 
 

 
MBA – Banking em Cooperativas de Credito 

Regina Fabiana Becker 
 

O que você caracteriza ou entende como fidelização de associados? 

            

             

 

Cite estratégias que poderiam ser feitas para fidelização de associados da carteira 

de agronegócios (em sua agencia ou na cooperativa). 

            

             

 

Você acha que nossa cooperativa poderia atender essa demanda? Ou há 

empecilhos? 

            

             

 

Como você vê a concorrência nesse perfil de associados? 

(    ) Competitiva     (    ) poderia ser melhor 

(    ) Razoavel 

 

Assinale com um “x” como os associados da sua carteira se comportam quanto a: 

 

 

Dicas e sugestões: 

            

             

 


