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RESUMO  

O presente artigo apresenta uma análise do grau de satisfação dos cooperados em produtos e 
serviços da Cresol de Pranchita. Este estudo combina uma abordagem teórica, bibliográfica, com 
pesquisa de campo através de questionário entregue aos cooperados, através do modelo e 
procedimentos utilizando as ferramentas do Levantamento ou survey. Após a coleta e tabulação dos 
dados podemos concluir que o quadro social está satisfeito com os produtos e serviços oferecidos. A 
pesquisa efetivada propiciou a identificação da necessidade de reavaliar a estrutura física para 
atendimento existente bem como outras melhorias buscando assim motivar, atrair e fidelizar o maior 
número possível de agricultores associados. 
 
 

Palavras-chave :Cooperativa de Crédito Solidário, Satisfação e Qualidade. 

 

Introdução 

 

As primeiras notícias de cooperação são do mais antigo Egito, da Grécia e da 

Roma e dos primeiros Cristãos citado nos Atos dos Apóstolos da Bíblia, os Incas e 

os Astecas na América. 

O cooperativismo surgiu formalmente em 1844, na Inglaterra, no Bairro 

Rochdale em Manchester, com a experiência daqueles que passaram à história 

como os "Pioneiros de Rochdale". Vinte e oito trabalhadores (tecelões, em sua 

maioria), criaram um armazém que fornecia produtos a eles mesmos com preços 

abaixo dos praticados no mercado a partir da economia mensal de uma libra de 

cada participante durante um ano. A experiência espalhou-se rapidamente em 1881, 

já existiam aproximadamente mil cooperativas de consumo no mundo, com cerca de 

550 mil associados. 

As primeiras iniciativas cooperativistas no Brasil surgiram pouco tempo 

depois. Em 1889, foi criada a Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários 

Públicos de Ouro Preto, em Minas Gerais. A experiência inglesa pioneira, a primeira 

cooperativa brasileira também era do ramo de consumo. 

                                                
1
 Carmem Alberta Cervi Vandresen, pós-graduanda em MBA Gestão Cooperativa de Crédito. 

2
 Mariana Aparecida Corso, pós-graduanda em MBA Gestão Cooperativa de Crédito. 

3
 Professor Mestre Lucas Gomes de Oliveira, Adjunto da Unipar de Francisco Beltrão. Professor Orientador. 



 

No Brasil, o cooperativismo de crédito surgiu no início do século XX, trazido 

pelos imigrantes alemães e italianos. Eles implantaram um sistema de crédito 

cooperativo nos moldes das organizações que existiam em suas cidades e vilas de 

origem, na tentativa de resolver seus problemas de crédito, produção e consumo. A 

primeira cooperativa brasileira foi fundada em 1902 na cidade de Nova Petrópolis 

(serra gaúcha), funcionando até hoje. 

Em relação à cooperativa, cabe destacar que o Sistema Cresol surgiu por 

meio da necessidade de regulamentação dos Fundos de Crédito Rotativo, que 

desde 1989 era desenvolvido na região Sudoeste do Paraná, com recursos 

provenientes de entidades internacionais e nacionais não governamentais com o 

objetivo de financiar pequenos investimentos junto a grupos informais de agricultores 

familiares e atender a parcela da população excluída do sistema financeiro nacional. 

(Revista Cresol 15 anos). 

Com a intenção de que o crédito retornasse e baixar a inadimplência para 

fortalecer novos investimentos, buscou-se experiências semelhantes, um sistema de 

cooperativas de crédito independente e autônomo, administrado e gerido pelos 

próprios agricultores, com crescimento horizontal e inclusão social. Em janeiro  de 

1996 foi inaugurada, após aprovação do Banco Central  (BACEN) a primeira 

Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Sistema Cresol em Dois 

Vizinhos (Revista Cresol 15 anos).  

O Sistema Cresol, em 19 anos de atuação, tem como objetivo principal o 

fortalecimento da agricultura familiar contando com mais de cento e vinte e um mil 

cooperados, cento e setenta e três unidades de atendimento, patrimônio de mais de 

264 milhões de reais e um quadro com mais de mil colaboradores. 

Desde o início do sistema Cresol até 2005 aproximadamente, cada unidade 

possuía uma pessoa como referência “o responsável por tudo na unidade”. A partir 

de 2006, com as inovações e implantação do Cartão Cresol e Seguros, houve um 

movimento a fim de segmentar o atendimento por produto, tendo funcionários 

alocados e responsáveis por cada produto. Atualmente, na adaptação as 

necessidades do quadro social, vem buscando maior competitividade no mercado 

financeiro, focando no atendimento completo, reestruturação da área comercial e no 

atendimento personalizado proporcionando agilidade no atendimento e maior 

confiança, maior aderência comercial e rentabilidade financeira. Buscando 

crescimento sustentável a partir da confiança dos cooperados atuando na inclusão 



financeira do público de baixa renda surge um novo modelo de gestão voltado ao 

atendimento completo das necessidades dos cooperados. 

Na Região da Fronteira, a primeira cooperativa do Sistema foi em Capanema 

onde a Cresol Pranchita ajudou na constituição e fez parte do quadro social de lá 

durante o período de 1996 a 1999. Onde se estruturou e teve seu desmembramento 

e fundação em 08/03/1999. Nesse ano contava com trinta sócios. No término do 

exercício de 2013 possuía em seu quadro social 1086 (mil e oitenta e seis) 

cooperados, sendo 543 sócios ativos comerciais. Nesse exercício a cooperativa 

possuía um patrimônio líquido de R$ 4.113.982,51. Uma carteira de recursos 

próprios com R$ 8.271.165,81, uma carteira de repasse com recursos oficiais de R$ 

18.465.185,48. Tem por objetivo propiciar, através da mutualidade, assistência 

financeira aos associados, em suas necessidades pessoais e produtivas, incluindo o 

processo de agregação de valores e comercialização, com a finalidade de melhoria 

das condições de vida do quadro social, visando ainda a formação educacional 

voltado ao cooperativismo. 

A Cresol preocupa-se também com o grau de satisfação de seus cooperados, 

entendendo que quanto mais satisfeitos ficarem e melhor for o relacionamento entre 

cooperado e colaborador, maior  será o grau de fidelização,  pois segundo o autor 

Hunter do livro O Monge e o Executivo(2004,p.38)”  se nossos clientes nos deixam e 

vão para os concorrentes, temos um problema de relacionamento, não estamos 

identificando nem satisfazendo suas legítimas necessidades e a regra é só uma, se 

não correspondemos as necessidades de  nossos clientes, alguém o fará.” 

Portanto, precisamos coletar o maior número de informações e dados para 

sabermos lidar com suas necessidades, se conseguimos lograr com êxito, 

satisfaremos com maior facilidade e assim ele se sentirá importante podendo ser 

meio de divulgar os produtos e serviços, até mesmo ajudar a aumentar o quadro 

social da cooperativa. 

Tendo em vista que todas as operações feitas pelos associados são 

revertidas em seus benefícios, por meio de preços justos e recursos aplicados na 

cooperativa que ficam na própria comunidade, o que contribui para o 

desenvolvimento das localidades onde estão inseridas. Sendo assim a Cresol 

Pranchita vem atuando há 15 anos no município e o seu quadro de associados vem 

gradativamente se alavancando, portanto, surge a necessidade de se buscar o grau 

de satisfação de seus associados quanto aos produtos e serviços oferecidos. 



 

Conforme coleta de dados do perfil dos 180 entrevistados, temos os seguintes 

resultados: os respondentes por sexo: são 119 entrevistas do sexo masculino e 61 

entrevistadas do sexo feminino, faixa etária que predominou foi de 41 a 50 anos com 

53 respondentes, 103 respondentes residem na zona rural, 82 respondentes ouvem 

o programa da Cresol aos sábados, a atividade agrícola predominou com 122 

respondentes, 100 associados responderam que possuem telefone. Quanto aos 

produtos, 176 entrevistados possuem conta corrente e/ou aplicação, 58 possuem 

cartão Cresol, 93 usam talão de cheque, 111 usam a modalidade de empréstimos, 

73 utilizam algum tipo de seguros e 32 entrevistados recebem a aposentadoria 

mensalmente na Cresol. 

O objetivo geral da pesquisa é Analisar o grau de satisfação dos cooperados 

em produtos e serviços da Cresol de Pranchita e os objetivos específicos visam  

analisar os princípios cooperativos e do Sistema Cresol; Discorrer sobre o processo 

de organização e dinamização dos produtos e serviços da Cresol; Elaborar 

construção teórica sobre qualidade/satisfação dos clientes; Analisar os produtos e 

serviços existentes; Verificar o nível de satisfação do associado referente a 

produtos, serviços e atendimento da Cresol; Avaliar os produtos e serviços a serem 

melhorados para assegurar ao associado a fidelização, o acesso a internet e 

telefonia celular. 

Diante dos objetivos levantados, busca-se a importância de satisfazer os 

associados, sabendo que se todos estiverem satisfeitos, isso também trará 

resultados positivos para o crescimento da cooperativa.  

Tendo em vista que nunca foi feito um estudo da satisfação do quadro social 

da Cresol Pranchita nestes 15 anos, mostra-se necessário essa avaliação para ser 

utilizada como fundamento para tomada de decisão em nossa prática cotidiana para 

que assim cada vez mais consigamos por em prática os fundamentos os quais 

justificaram a criação do sistema de cooperativas de crédito solidário, buscando 

sempre a melhor maneira de atender o quadro social. 

O consumidor sabe identificar o produto que melhor atenderá as suas 

necessidades, com base nisto Karkaklian (2004) relata que o consumidor tem uma 

personalidade que faz com que ele sinta uma atração por um produto do que outros 

e também desenvolve algumas atitudes que podem ser positivas e negativas em 

relação aos produtos. 



Para Cobra (1997), satisfazer a necessidade do consumidor significa 

descobrir não apenas que ele quer ou deseja saciar suas necessidades, pois a 

grande maioria das pessoas não sabe exatamente o que querem. 

Sendo a maior parte do quadro social agricultura-familiar e como é de “praxe” 

da cooperativa canalizar o melhor acesso a produtos e serviços, queremos buscar 

do associado a sua real opinião quanto ao que oferecemos, instigar a sua real 

necessidade, possibilitar a eles inovações de que venha melhorar e facilitar seu dia 

a dia, e se realmente tudo que oferecemos traz a eles satisfação esperada com a 

cooperativa. Acreditamos que se encontrarem tudo isso na cooperativa será mais 

fácil de fidelizá-los e atrair novos cooperados. 

 

Os bancos comerciais e as cooperativas de crédito 

 

Diferente dos bancos comerciais as cooperativas de crédito, conforme 

determinações legais caracterizam-se como um empreendimento econômico-social, 

visando ofertar créditos e serviços financeiros de modo a atender os interesses dos 

associados, apresentando taxas de juros mais baixos e prazos maiores, bem como 

atendimento diferenciado e com qualidade. 

Abaixo as principais diferenças entre Bancos e Cooperativas de Crédito. 

Bancos  Cooperativas de Crédito  
  
Sociedade de capital Sociedade de pessoas 
O poder é exercido na proporção do número de ações O voto tem peso igual para todos (uma pessoa, um 

voto) 
As deliberações são concentradas As decisões são partilhadas entre muitos 
Os administradores são terceiros (homens de 
mercado) 

Os administradores-líderes são do meio(associados) 

O usuário das operações é mero cliente O usuário é o próprio dono (cooperado) 
O usuário não exerce qualquer influência na definição 
dos produtos e na sua precificação 

Toda a política operacional é decidida pelos próprios 
usuários/donos (associados)  

Podem tratar distintamente cada usuário Não podem distinguir: o que vale para um, vale para 
todos (art.37 da Lei nº5.764/71 

Preferem o público de maior renda e as maiores 
corporações 

Não discriminam, servindo a todos os públicos  

Priorizam os grandes centros (embora não tenham 
limitações geográficas) 

Não restringem, tendo forte atuação nas comunidades 
mais remotas 

Tem propósitos mercantilistas A mercancia não é cogitada (art.79, parágrafo único, 
da Lei nº 5.764/71) 

A remuneração das operações e dos serviços não tem 
parâmetro/limite 

O preço das operações e dos serviços tem como 
referência os custos e como parâmetro as 
necessidades de reinvestimento 

Atendem em massa, priorizando, ademais, o 
autosserviço 

O relacionamento é personalizado/individual, com o 
apoio da informática 

Não tem vinculo com a comunidade e o público alvo  Estão comprometidas com as comunidades e os 
usuários 

Avançam pela competição Desenvolvem-se pela cooperação 
Visam ao lucro por excelência O lucro esta fora do seu objeto, seja pela natureza, 

seja por determinação legal (art.30 da Lei nº 5.764/71) 



 

O resultado é de poucos donos (nada é dividido com 
os clientes) 

O excedente (sobras) é distribuído entre todos 
(usuários), na proporção das operações individuais, 
reduzindo ainda mais o preço final pago pelos 
cooperados e aumentando a remuneração de seus 
investimentos  

No plano societário, são regulados pela Lei das 
Sociedades Anônimas 

São reguladas pela Lei Cooperativista e por legislação 
própria  

Fonte: O cooperativismo de Crédito Ontem, Hoje e Amanhã, p.51 

 

O Sistema Cresol tem como Missão “Promover a inclusão social da 

Agricultura Familiar através do acesso ao crédito, da poupança e da apropriação do 

conhecimento, visando o desenvolvimento local e a sustentabilidade institucional”. 

Seus valores são Excelência, Ética, Honestidade, Transparência e Responsabilidade 

Social e possui como princípios a interação solidária, formação, capacitação e 

organização dos associados, descentralização das decisões, crescimento horizontal, 

democratização e profissionalização do crédito, desenvolvimento social e 

sustentabilidade. Sua visão é “crescer juntamente com nosso quadro social para que 

possamos atender o maior número de famílias agricultoras, oferecendo crédito e 

acesso a serviços financeiros na busca do desenvolvimento social”. 

Para Bittencourt (2010), a diversidade foi ampliada e as cooperativas não 

podem ser uma instituição financeira de um único tipo de operação. Elas precisam 

buscar uma carteira maior em termos de opções de crédito e maior variedade na 

oferta de serviços e ao mesmo tempo uma estrutura de gestão mais sólida. 

O que se busca saber é a percepção do cliente quanto ao serviço oferecido, e 

sua expectativa. “Ainda que as expectativas do cliente sejam menos exigentes que 

suas reais necessidades, por não haver fornecedor capaz de atendê-los totalmente, 

eles irão modificar á medida que os fornecedores estiverem mais capacitados, para 

atendê-los.” (GIANESSI; CORREA, 2008). 

Os principais produtos e serviços oferecidos e disponíveis pelas cooperativas 

Cresol são: Cartão Cresol, Conta Corrente, Aplicação Financeira, talonário de 

cheque, custeio Agrícola e Investimento, Microcrédito, Habitasol, Pronaf (VER) 

Crédito com recursos próprios, Credito Agroecológico, Recebimento de títulos e 

contas, Recargas de Celulares e pagamento de aposentados. 

 

Métodos e procedimentos 

 

 Quanto aos objetivos apresentamos uma abordagem de Raupp e Beuren 

(2004, p. 81) “a pesquisa descritiva configura-se como um estudo intermediário entre 



a pesquisa exploratória e a explicativa, ou seja, não é tão preliminar como a primeira 

e não tão aprofundada como a segunda. Nesse contexto, descrever significa 

identificar, relatar, comparar, entre outros”. 

Quanto aos Procedimentos usamos o Levantamento ou survey; Gil (1999, p. 

73) “se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecerem. Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um 

grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, 

mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados 

coletados”. Entretanto Cervo e Bervian (1983, p. 55) definem a pesquisa bibliográfica 

como a que “explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em 

documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa 

descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as 

contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado 

assunto, tema ou problema”. 

 Raupp e Beuren (2004, p. 86) “esse tipo de pesquisa constitui parte da 

pesquisa descritiva ou experimental, quando objetiva recolher informações e 

conhecimentos prévios acerca de um problema para o qual se procura resposta ou 

acerca de uma hipótese que se quer experimentar”. 

Conforme ênfase apresentada por com Creswell (2010, p. 26) define: 
A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado que os 
indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano. O processo de 
pesquisa envolve questões e os procedimentos que emergem, os dados tipicamente 
coletados no ambiente do participante, a analise dos dados indutivamente 
construída apartir das particularidades para os temas gerais e as interpretações 
feitas pelo pesquisador acerca do significado dos dados. O relatório final escrito tem 
uma estrutura flexível. Aqueles que se desenvolvem nessa forma de investigação 
apoiam uma maneira de encarar a pesquisa que honra um estilo indutivo, um foco 
no significado individual e na importância da interpretação da complexidade de uma 
situação.  

  

Segundo Colauto e Beuren (2004, p.120) “um estudo científico pode buscar a 

identificação dessas relações e sequências repetitivas mediante estudo amostral, 

isto é, utilizando frações ou uma pequena parte dos elementos de um universo da 

pesquisa”.  

 Em pesquisas exploratórias é factível a impossibilidade de analisar todos os 

elementos da população. “Por essa razão, a seleção de amostras é um mecanismo 

para facilitar o processo de análise e interpretação dos dados”. 



 

A metodologia usada será a de buscar maneiras que nos possibilitam analisar 

a qualidade no atendimento, avaliação de serviços, avaliação das instalações e a 

opinião do cooperado se recomendaria nossos serviços, a pesquisa foi feita usando 

a fórmula de amostragem finita de dados coletados com 180 pesquisas respondidos, 

onde foi feito a distribuição de 350 questionários ao quadro social, salientando que a 

cooperativa possui 543 associados ativos comerciais, através de questionários 

fechados contendo 32 questões divididas em 05 blocos. A coleta dos dados foi 

através da chegada do cooperado até a cooperativa e a participação do quadro 

social em reuniões nas comunidades, onde foi abordado pelas pesquisadoras e 

sugerido que respondessem o questionário e colocassem em numa urna sem 

precisar se identificar, garantindo assim a disposição e franqueza em responder. O 

período de coleta de dados foi no período de 07 de maio 2014 a 28 de maio de 

2014. 

Quanto aos Instrumentos de Pesquisa citamos Colauto e Beuren (2004, 

p.130) definem questionário como um “instrumento de coleta de dados constituído 

por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo 

informante, sem a presença do pesquisador”. 

 Ainda de acordo com os autores, as questões fechadas apresentam aos 

respondentes um conjunto de alternativas de respostas para que seja escolhida a 

que melhor evidencia a situação ou ponto de vista do respondente. Nesta pesquisa 

os itens avaliados no questionário foram os seguintes, induzindo o associado a 

responder uma das alternativas:  totalmente insatisfeito, insatisfeito, indiferente, 

satisfeito, totalmente satisfeito.  

 Análise e Interpretação de Dados Para Colauto e Beuren (2004, p.128) 

instrumentos de pesquisa “são entendidos como preceitos ou processos que o 

cientista deve utilizar para direcionar, de forma lógica e sistemática, o processo de 

coleta, análise e interpretação dos dados”. 

 

Apresentação e análise dos resultados 

 

A seguir apresentaremos os dados extraídos da pesquisa feita através de 

questionário dividido em 5 seções onde foram analisados o Perfil do cooperado; 

avaliação do atendimento;  serviços; instalações e se o associado recomendaria os 

serviços oferecidos pela cooperativa. 



 

Avaliações do atendimento aos cooperados 

 

Quanto a Avaliação do atendimento aos cooperados foi abordada a qualidade 

de contato com os atendentes, a clareza e objetividade nas propostas de serviços, 

rapidez no atendimento pessoal e telefônico, a apresentação dos colaboradores 

(aparência), preparação e conhecimento dos colaboradores, interesse em resolver 

os problemas e confiabilidade e sigilo de informações, obtivemos os seguintes 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliação do atendim ento aos cooperados  

   

   

   

Fonte: Dados da Pesquisa – Maio de 2014. 

              

             Neste gráfico podemos observar que o grau de satisfação quanto ao atendimento aos cooperados 



 

 

 Avaliação do atendim ento aos cooperados  

   

é bom, considerando que dos 180 entrevistas, 125 responderam como satisfeitos, 45 como totalmente 

satisfeitos, 9 como indiferentes e 1 insatisfeito. 

    

Avaliações de serviços 

 

Os próximos itens foram avaliação dos serviços com oito subitens como 

tempo de espera na fila dos caixas, sistema de cobrança de cestas e tarifas, 

desconto de cheque e empréstimos, taxas de juros e condições de pagamento, 

comparação de taxas de juros com os outros bancos, setor de cobrança e 

variedades de produtos e serviços prestados. 

Sistema de cobrança de cestas e tarifas  de serviços  

   

   

   

   

   

   

   

 
Fonte: Dados da Pesquisa – Maio de 2014. 
 

Neste gráfico podemos observar que o grau de satisfação dos cooperados 

quanto ao sistema de cobrança de cestas e tarifas, o quadro se encontra satisfeito 

com 138 respostas e totalmente satisfeito, porém deve-se considerar que possuem 

42 entrevistados indiferentes ou insatisfeitos com as cobranças ou seja 23% dos 

entrevistados. 



 

Quando o tema foi desconto de cheque obtiveram-se os seguintes resultados. 

Desconto de Cheques 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa – Maio de 2014. 
 
         Conforme se pode observar 129 associados, ou seja, 71% apresentam-se 

satisfeitos ou totalmente satisfeitos com este serviço, enquanto 51 associados ou 29% 

apresentam–se indiferentes a modalidade de serviço. 

       Quanto a taxas de juros e condições de pagamento obtivemos os seguintes dados: 

 Taxa de juros e condições de pagamento 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa – Maio de 2014. 



 

Desconto de Cheques 

 

           Nota-se que a variável taxas de juros e condições de pagamento é de 142, ou 

seja 78% associados estão satisfeitos  ressaltamos também que o grau de sócios 

indiferentes e insatisfeitos chega a 22%, ou seja 38 sócios apresentaram que gostariam 

de condições diferenciadas de empréstimos. 

         Quanto ao setor de cobrança observamos que a estrutura organizacional da 

Cresol possui boa aceitação quanto ao método utilizado. 

    

 

 Setor de Cobrança  

    

    

    

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa – Maio de 2014. 
 
           No gráfico acima podemos observar que a implantação do sistema de 

inclusão automática dos devedores e avalistas no Serasa conforme orientação, foi 

bem aceita visto que 88% ou 158 associados aprovam o sistema de cobrança atual.  

         Na questão referente à variedade de produtos e serviços observamos que os 

produtos oferecidos ao quadro social atendem suas necessidades e demandas 

anuais. 

 

Variedade de produtos e  serviços prestados  

   

   

   

   

   

   



 

Variedade de produtos e  serviços prestados  

   

   

Fonte: Dados da Pesquisa – Maio de 2014. 
 
          No gráfico observamos que num total de 180 entrevistados, 166 apresentaram-se satisfeitos e 

totalmente satisfeitos 92% do entrevistado que totalizam com os produtos e serviços oferecidos pela 

Cresol. 

 
Avaliação de instalações 
 

 Neste item observaram-se os dados sobre higiene e limpeza do ambiente; 

localização, local para estacionar; fachada e visual do prédio; acesso a café, chá, 

água e chimarrão; temperatura do ambiente e espaço físico (circulação interna).

 No quesito localização e estacionamento observamos que 91% dos sócios 

aprovam a localização, quanto a estrutura citamos também que 83%apresentam-se 

satisfeitos com o local para estacionamento. 

            Conforme os dados apresentados a pesquisa mostra que 55% dos 

entrevistados encontram-se satisfeitos com o acesso a café, chá, água e chimarrão, 

sendo que adequações terão que ser feitas para atingirmos a satisfação de todos. 

             Na questão de espaço físico citamos que 71% dos entrevistados estão 

satisfeitos com o espaço interno, porem 28 % estão insatisfeitos. Aqui vale ressaltar 

que com o crescimento geral do quadro social a busca por uma estrutura adequada 

é valida e trata maior conforto ao associado. 

 

Recomendação dos serviços oferecidos pela cooperati va 

 

         No questionário foi citado para o associado o que a Cooperativa significa para 



 

ele. A predominância das respostas foi que a “cooperativa é a segunda casa para 

eles”. E observa-se a satisfação quanto a recomendação dos serviços oferecidos 

pela cooperativa apresentou um elevado índice de satisfatório como pode-se 

observar no próximo gráfico. 

 

 

 

 

 

 
 

Você recomendaria nosso serviço?  

   

   

   

   

Fonte: Dados da Pesquisa – Maio de 2014 

            

            No gráfico acima mostra que 99,44% do entrevistados recomendam nosso 

serviço, porém teremos que trabalhar no intuito de atingir 100% de satisfação. 

 
Considerações finais 
 

Esta pesquisa orientou-se de maneira em que pudéssemos buscar a opinião 

dos associados quanto aos produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa, sendo 

que conclusão que o sistema Cresol vem buscando a qualidade nos serviços 

ofertados, uma vez que a maioria dos clientes encontra-se satisfeitos de acordo com 



suas necessidades. No entanto reconhecemos que precisamos atingir o máximo de 

satisfação dos clientes pois as pessoas são diferentes e necessitam de um 

atendimento diferenciado, buscando inovações e melhorias. 

Observamos também que as respostas que concentrou-se no que refere-se a 

satisfação ou totalmente satisfeitos em todos os itens da pesquisa, porem deve-se 

observar os pontos de indiferente e insatisfeitos. 

Portanto com os dados coletados com esses 180 associados, a pesquisa será 

levada até o Conselho de Administração da Cooperativa, e se os mesmo acharem 

necessários por mais satisfeitos que os associados se encontram, planejarem 

melhorias e readequações que possamos assim atingir o maior grau de associados 

totalmente satisfeitos. 

 Portanto, pode-se concluir que os resultados indicam que os cooperados 

estão satisfeitos com os trabalhos apresentados nestes 15 anos da Cresol 

Pranchita, o que mostra a competência da administração e equipe de colaboradores 

da cooperativa. 
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