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Resumo 

 Este projeto de pesquisa pretendeu investigar a percepção dos decisores 

individuais do agronegócio a jusante do sistema agroindustrial, os produtores 

rurais. O modelo de análise está composto por três métodos: (1) Técnica de 

Imagem e Configuração de Produto; (2) Cadeias Meio-Fim, e; (3) Análise Conjunta. 

Estes métodos ou técnicas foram aplicados a produtores de flores na Holanda para 

verificar os atributos envolvidos na relação com a cooperativa. O intuito deste 

projeto foi validar e comparar os resultados com produtores de flores no Brasil, 

mais especificamente com os cooperados da cooperativa de Holambra, que 

apresentou principalmente aspectos semelhantes, mas mostrou ter um perfil de 

preocupação com a equidade nas relações entre membros e a cooperativa, o que 

não foi apresentado na Holanda. 
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Introdução 

 Quando assumem o papel de decisores em produtos e serviços 

agroalimentares, os produtores rurais podem  incorporar novas, distantes e ainda 

mais complexas dimensões que muitas vezes são de difícil avaliação e compreensão 

se vistos na sua totalidade. Este projeto de pesquisa pretende investigar a 
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percepção dos decisores individuais do agronegócio a jusante do sistema 

agroindustrial, os produtores rurais. Esses consideram atributos objetivos e 

mensuráveis, assim como subjetivos, que também estão presentes na sua decisão: 

custos psicológicos, opinião de outros, qualidade e confiança na cooperativa, por 

exemplo (HABERLI JR., 2006), o que permite estratégias de segmentação por 

variáveis emocionais e de percepção.  

 Neste sentido as questões de pesquisa se relacionam ao que motiva o 

produtor rural a preferir determinado conjunto de atributos de uma cooperativa 

em detrimento de outros? Quais são os atributos que sustentam racionalmente e 

emocionalmente as escolhas do produtor rural? Portanto, o objetivo geral é 

investigar a atitude e a percepção dos produtores rurais e consumidores finais e 

quais são os atributos de uma cooperativa  mais importante para o produtor e 

compará-los com os resultados obtidos na Holanda. 

  

Histórico do cooperativismo no Mundo e no Brasil 

 Para Padilha (1966), Cooperativismo é a doutrina econômica que, 

consagrando os princípios fundamentais da liberdade humana, intervém na ordem 

econômica, em defesa do interesse de agrupamentos organizados, para 

proporcionar a cada um de seus participantes o melhor resultado de sua atividade 

econômica pessoal. 

 O sentido da cooperação sempre existiu na sociedade, observado no 

espírito de solidariedade dos povos mais antigos, como nas corporações de caráter 

profissional durante a Idade Média. Esse espírito, porém, foi atingido pela idéia de 

lucro, uma das conseqüências do liberalismo econômico, que pôs em choque os 

interesses de consumo e produção. Assim, a reação contra os problemas 

econômicos baseados nessa idéia de lucro e contra a Revolução Industrial, que 

resultou em desemprego, exclusão social e concentração de renda, ficou evidente 

nas reuniões entre os trabalhadores e nas discussões de pensadores na Inglaterra e 

na França, como o pai da cooperativa moderna Robert Owen (1771-1858) e Charles 

Fourier (1772-1837).  

Nesse quadro, nascem as cooperativas, como produto da miséria e da 
utopia, entendidas como busca da própria massa trabalhadora no sentido 
de superior seus problemas por seus próprios meios e riscos, isto é, pela 
união de suas forças, de seus próprios recursos e de sua vontade de 
vencer.” (PINHO, p. 6, 2001). 
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 Em Rochdale, Inglaterra, vinte e oito tecelões realizaram uma 

assembléia, que resultou na criação da primeira cooperativa formalmente 

constituída de que se tem conhecimento no mundo. Inscrita no registro de firmas 

em 28 de outubro de 1844, recebeu a denominação de Rochdale Society of 

equitable Pioneers, ou Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale. 

 No Brasil, há registros de movimentos com caráter de cooperação entre 

1530 e 1879, como nas missões jesuíticas no sul do país, associações sindicais de 

imigrantes da indústria em São Paulo e no Rio de Janeiro, e na área agrícola, com 

influência das culturas alemã e italiana, já que os imigrantes trouxeram de seus 

países a experiência de atividades familiares comunitárias e o trabalho associativo.  

Mas foi em Minas Gerais que, em 1889, o cooperativismo se materializou no Brasil, 

com a criação da Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de 

Ouro Preto. 

 A primeira cooperativa de que se tem notícia no país tinha atividades 

diversificadas: de venda de gêneros de consumo a construção de prédios para 

alugar e vender e caixa de auxílio e socorro a associados.  Ou seja, era uma 

cooperativa de consumo, mas também de habilitação e crédito. Em Nova 

Petrópolis, município do Rio Grande do Sul, surgiu a primeira cooperativa de 

crédito, em 1902. Fundada pelo padre jesuíta Theodor Amstad, adotou-se o modelo 

Raiffeisen, em que há forte preocupação moral e sem distribuição de excedentes 

aos membros. É a cooperativa brasileira mais antiga em funcionamento e 

atualmente é conhecida por SICREDI Pioneira RS, pois impulsionou um Sistema de 

Crédito Cooperativo (SICREDI) brasileiro, que em 2010 possuía 1,7 milhão de 

associados. 

 Desde então, o número de cooperativas cresceu e se distribuiu em 

diversos setores. De acordo com a OCB (2010), em dezembro de 2008 havia 6652 

cooperativas no país e 9016527 cooperados, distribuídas em ramos de atividades 

diversos, como o agropecuário, de consumo, de crédito, educacional, habitacional, 

de transporte e de infraestrutura.  

 

Atributos 

 Atributos são características, componentes, partes ou aspectos que os 

consumidores descrevem sobre um determinado produto ou elemento (WOODRUFF 
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& GARDIAL, 1996). Os atributos são avaliados com base em experiências passadas, 

valores e crenças do indivíduo, sendo eles o principal estímulo na escolha de um 

produto ou elemento. (PETER E OLSON, 2010). Segundo Kotler (2000), os indivíduos 

variam de acordo com os atributos que consideram mais relevantes e a importância 

associada a cada atributo. 

 Os atributos que os cooperados associam a uma cooperativa são 

relevantes para serem avaliados e podem ser utilizados para que os 

administradores das cooperativas possam maximizar a sua satisfação. Dentre eles a 

fidelidade “princípio e condição básica do cooperativismo, é um dos fatores de 

importância; como também reciprocidade, elemento de convivência em 

mutualidade, fundamental na questão da satisfação do cooperado”. (MÓGLIA et al, 

2004 p.6). 

 A satisfação dos cooperados é de grande importância para a cooperativa 

possuir um bom desempenho. “Assim, medir o desempenho de uma cooperativa é 

como medir o desempenho de uma empresa, levando em consideração a satisfação 

de seus clientes e não apenas o lucro no final do exercício” (MENDES, 2010, p. 76). 

Além disso, medir a satisfação também é relevante para a gestão estratégica, de 

forma que o conhecimento das necessidades e expectativas de seus clientes 

possibilita a capacidade de definir se estão cumprindo suas metas e objetivos. 

(HAYES, 2001). Porém, essa mensuração pode ser feita de várias maneiras, 

podendo variar de acordo com os interesses da cooperativa. (MENDES, 2010) 

 Assim, no presente trabalho serão analisados os atributos que o produtor 

rural considera mais relevantes em uma cooperativa de flores e plantas 

ornamentais, considerando as dimensões, como os sentimentos e os benefícios 

financeiros. 

 

Resultados Obtidos em Holambra 

 Em visita à cidade de Holambra, foram realizadas entrevistas com quatro 

produtores de flores e plantas ornamentais. A pesquisa representou a realidade de 

pequenos e médios produtores, sendo a média da área dos sítios dos entrevistados 

de 2,25 ha.  

 O perfil dos entrevistados revela a predominância masculina na 

produção, sendo 100% deles desse sexo. Além disso, os entrevistados possuem faixa 
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etária de 33 a 56 anos. É importante também salientar a predominância de 

produtores brasileiros, que representaram 75% dos entrevistados, sendo que são 

produtores a um período de tempo semelhante e relativamente curto, com uma 

média de 12 anos e meio. Por outro lado, aquele com nacionalidade holandesa, 

produz flores e/ou plantas ornamentais há 27 anos.  

 Através desses dados e em conversas com os produtores, podemos 

observar que, se antes havia predominância holandesa na produção, hoje há cada 

vez mais brasileiros que conseguem fazer parte dela. A cooperativa é responsável 

por estabelecer a igualdade entre os membros, ao não ter discriminação em 

relação à nacionalidade ou tamanho da produção, atendendo, assim, ao primeiro 

dos “Sete Princípios do Cooperativismo”.  

 Em relato de um dos produtores, isso não ocorre por parte das agências 

financeiras e bancos, que dificultam o crédito aos pequenos, mesmo que esses não 

tenham inadimplências e forneçam garantias. Houve também críticas ao governo, 

que dificilmente os protegem ou dão auxílios. Assim, observou-se uma inclinação à 

política por parte de um dos entrevistados, que revelou seu desejo de melhorias no 

bairro de Holambra no qual concentra sua produção, já que, segundo ele, essas 

melhorias ocorrem de forma desigual na cidade, o que acaba privilegiando um 

grupo menor de pessoas.  

 Em relação à escolaridade, apenas o entrevistado de origem holandesa 

possui ensino superior. Os demais possuem 2º grau completo. Sendo assim, todos os 

entrevistados são alfabetizados. 

 A relação dos cooperados com a cooperativa mostrou-se muito 

produtiva, o que formou uma imagem positiva dentre todos os entrevistados. Todos 

afirmaram que sem a cooperativa eles não conseguiriam produzir, colocando-a, 

assim, como uma organização essencial. Dentre os atributos mais importantes da 

cooperativa, apresentados no Quadro 1, destacados pelos entrevistados, “ajuda” e 

“apoio” estão entre os mais citados. O “não individualismo” é necessário frente às 

“dificuldades de vender sozinho”. Segundo os entrevistados, a produção ocupa 

grande parte do tempo e atenção deles. Assim, a preocupação com as vendas 

diminuiria sua produção e reduziria a qualidade.  

 A cooperativa proporciona “garantia” de vendas e faturamento, além de 

fornecer “informação”, “capacitação” e “cursos de atualização” aos membros. 



 

I Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 29 e 30 de outubro de 2012 

6 

Voltamos, assim, aos Princípios de Rochdale. É importante salientar que esses 

estão sendo aplicados à prática e seguidos pela cooperativa. 

Primeiro Central Segundo Central 
Atributos Dimensões Atributos Dimensões 

Comercialização Mercado e 
Administração Envolve todos Benefícios do Grupo 

Faturamento Benefícios Financeiros Sem preconceitos Benefícios do Grupo 
Recebimento Benefícios Financeiros Igualdade Benefícios do Grupo 
Democrático Benefícios do Grupo Ganhos maiores Benefícios Financeiros 
Apoio Benefícios do Grupo Não individualista Benefícios do Grupo 
Igualdade de 
negociações Benefícios do Grupo Todos somam Benefícios do Grupo 

Cursos de atualização Benefícios do Grupo Difícil vender sozinho Benefícios do Grupo 

Capacitação Benefícios do Grupo Facilidade de venda Mercado e 
Administração 

Venda Mercado e 
Administração Garantia Benefícios Financeiros 

Sério Sentimentos Importância da venda Mercado e 
Administração 

Ajuda no negócio Benefícios do Grupo Tranquilidade Sentimentos 
Funciona Sentimentos Compartilhar Benefícios do Grupo 
Participação Benefícios do Grupo Troca de experiência Benefícios do Grupo 
Igualdade  Benefícios do Grupo Informação Benefícios do Grupo 
Ajuda  Benefícios do Grupo Ajuda Benefícios do Grupo 

Pensar no outro Benefícios do Grupo Chance de 
crescimento Benefícios Financeiros 

Abertura Benefícios do Grupo Especialização Benefícios do Grupo 

Informação Benefícios do Grupo Garantia de 
recebimento Benefícios Financeiros 

Troca de experiência Benefícios do Grupo Não perder Benefícios Financeiros 
    Garantia  Benefícios Financeiros 

    Ganho de mercado Mercado e 
Administração 

Quadro 1: Principais atributos de uma cooperativa considerados pelos produtores 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 O questionário aplicado aos produtores buscou criar uma hierarquia de 

valores de forma a investigar o processo cognitivo de decisão  do produtor de flores 

e plantas ornamentais. O método laddering foi utilizado para compreender certos 

comportamentos desses produtores. Essa ferramenta apresenta uma ligação entre 

os atributos através do desenho de uma “cadeia meios-fim”. Para realizar essa 

hierarquia, na entrevista os produtores foram encorajados, por meio de perguntas 

repetitivas e interativas, como “Por que essa característica é importante para 

você?”, a se aprofundar na discussão de atributos, com o objetivo de fazê-los 
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expressar as consequências que são derivadas dos atributos e os valores pessoais 

que se originam dessas. A figura 1 representa a hierarquia de valor dos atributos 

considerados pelos produtores em relação à cooperativa. 

 Quando questionados sobre quais eram as características que descrevem 

uma cooperativa de flores e plantas ornamentais em geral, houve respostas 

diversificadas. Os principais atributos considerados pelos produtores foram: pensar 

no outro, igualdade nas negociações, venda e comercialização. A dificuldade em 

vender sozinho foi o atributo que possuiu o maior número de sequências. Isso nos 

remete ao argumento colocado por todos em conversa informal e constatado pela 

pesquisadora de que a cooperativa é essencial, que sem ela os produtores de flores 

e plantas ornamentais não conseguiriam vender.  

  

 

Figura 1: Cadeia meios-fim para os produtores de Holambra quando questionados 

sobre a imagem que possuem da cooperativa. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

  

 Observamos que novamente os benefícios do grupo predominam sobre os 

demais. Além disso, os valores da cooperativa representados pelos Princípios de 

Rochdale aparecem nos atributos citados. O interessante é que, mesmo que os 

produtores os desconheçam, eles o vivenciam e dão importância. Assim, notamos 
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que a essência da cooperativa, representada pela sua própria denominação, ou 

seja, a cooperação aparece como relevância pelos entrevistados, através de 

atributos como: importante compartilhar, sozinho não dá certo, todo mundo soma 

e que teria dificuldade se produzisse sozinho. 

  Por fim, foi analisado o método da análise conjunta. Para tal, foram 

utilizados cartões que representam cooperativas hipotéticas. Esses cartões foram 

colocados de forma aleatória e pediu-se para que os produtores o colocassem 

segundo suas preferências. Os cartões estavam enumerados na parte de trás, e a 

ordem com que foram colocados foi anotada pela pesquisadora.  

 Com o auxílio do orientador, foi utilizado o software SPSS versão 19.0 

para realizar os resultados da análise conjunta (conjoint analysis). No quadro 4 

observamos que os Produtores 1 e 3 priorizam a qualidade dos serviços prestados 

pela cooperativa ao produtor. Esses produtores são pequenos e é natural que 

esperem que os serviços sejam de qualidade, até porque eles necessitam mais 

desses serviços do que o maior. O segundo tem preferência pela participação na 

tomada de decisão. Em relação ao Produtor 4, é nítida a preocupação com a 

equidade, a justiça entre os membros. O interessante é que essa preocupação com 

a ética é justificada até mesmo pelas suas atividades, pois já participou da 

administração da cooperativa, além de ter enfrentado diversos problemas 

financeiros devido à falta de idoneidade moral de instituições de empréstimos e 

financiamentos.  

 Em relação à média da preferência, observamos na última coluna da 

Quadro 2 que a equidade acaba sendo a prioridade. Já tínhamos visto na Técnica 

Configuração da Imagem do Produto que foram citados atributos como “Igualdade 

nas negociações”, “não há vantagens para poucos” e “sem preconceitos”. A 

questão da justiça, democracia e igualdade é o segundo dos Sete Princípios do 

Cooperatismo e, novamente, vemos sua importância e aplicação.  

   Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 Produtor 4 Todos 
Participação do produtor na tomada 
de decisão da cooperativa 27,727 41,667 31,169 16,327 29,222 

Qualidade dos serviços prestados 
pela cooperativa ao produtor 43,636 20,833 41,558 28,571 33,650 

Equidade na relação entre membros 
e Cooperativa 28,636 37,500 27,273 55,102 37,128 

Quadro 2: Preferências dos produtores segundo a Análise Conjunta. 

Fonte: Elaborado pela autora 



 

I Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 29 e 30 de outubro de 2012 

9 

  

 O quadro 3 apresenta os resultados das regressões pelo método de 

Mínimos Quadrados. Porém, é necessário salientar que os resultados não podem ser 

extrapolados para a população, já que a amostra foi por conveniência e os cartões 

de Holdout não foram aplicados. Para uma análise de confiabilidade seriam 

necessários ao todo 12 cartões, o que dificultaria a aplicação dos questionários. Os 

cartões holdout representam a forma como o entrevistado escolheria no mundo 

real. (ORME, ALPERT and CHRISTENSEN, 1997). 

  Coeficientes 

Produtor Atributo 
Coeficiente B Coeficiente C Ponto 

ideal Estimado Erro 
padrão Estimado Erro 

Padrão 

Produtor 
1 

Participação -4,646 10,216 1,437 2,562 1,616 
Qualidade 11,687 10,216 -2,562 2,562 2,280 
Equidade 1,562 9,961 -0,062 2,562 12,500 

Produtor 
2 

Participação 6,667 12,697 -2,000 3,184 1,667 
Qualidade 6,167 12,697 -1,500 3,184 2,056 
Equidade 2,500 12,38 -1,000 3,184 1,250 

Produtor 
3 

Participação -9,188 6,293 2,063 1,578 2,227 
Qualidade 12,812 6,293 -2,937 1,578 2,181 
Equidade 9,937 6,136 -2,437 1,578 2,038 

Produtor 
4 

Participação 3,583 8,264 -0,750 2,072 2,389 
Qualidade 9,083 8,264 -2,250 2,072 2,019 
Equidade 1,250 8,057 0,250 2,072 -2,500 

Quadro 3: Coeficientes da Regressão 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Essa observação remete às críticas em relação à Análise Conjunta. 

Dentre elas destaca-se a da limitação da análise, visto que o número de atributos 

relevantes em uma decisão é muito maior. Essa limitação é causada pela escolha 

ou questões em que há trade-off que medem o valor relativo  de combinações de 

atributos. O número de combinações cresce exponencialmente, conforme os 

atributos crescem. Porém, para que isso aconteça, as questões também devem ser 

multiplicadas, o que aumenta a complexidade da análise da pesquisa. (GIBSON, 

2001). McCullough (2002) argumenta que essa análise é utilizada para indicar 

importâncias e preferências por atributos relevantes e não confirmar opiniões, fato 

que o pesquisador deve sempre estar atento. 
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Resultados obtidos na Holanda 

 Foram realizadas pesquisas com onze produtores de flores na Holanda. 

Essa pesquisa realizada em holandês com a ajuda de um tradutor foi aplicada pelo 

Prof. Dr. Eduardo Eugênio Spers. Os resultados obtidos através da TCIP mostram 

que há uma convergência nos atributos que os produtores holandeses consideram 

importantes em uma cooperativa. Esses atributos foram divididos de acordo com a 

ordem dita e classificado segundo suas dimensões. Destacam-se atributos 

referentes à confiança, à segurança financeira, seja pela garantia de vendas ou de 

pagamentos, e ao fato de ser uma organização que representa um conjunto. Essas 

são características importantes de uma cooperativa e estão relacionadas com os 

Princípios de Rochdale.  

 O atributo “conjunto” (joint) foi analisado pelos produtores como a 

razão da cooperativa e argumentaram que para um produtor individual, é difícil 

lidar com a complicada logística de um grande mercado. Além disso, ao trabalhar 

em conjunto, é possível compartilhar os recursos e quando o produtor faz parte de 

um grande grupo, a cooperativa pode proporcionar o serviço necessário para sua 

produção. Em relação ao atributo “juntamente” (together), foi considerado que 

juntos é possível organizar as vendas de forma eficiente, o que é inviável 

individualmente já que um produtor sozinho é muito pequeno e não tem controle 

sobre o mercado. Segundo os produtores, é necessário unir forças para impedir que 

sejam influenciados pelos compradores. 

 Outra apreciação de relevância pode ser obtida ao observar as dimensões 

nas quais são classificados os atributos. Vemos na Figura 2 que os produtores 

consideram mais as emoções do que as demais. Essa situação decorre dos atributos 

referentes principalmente à “confiança” que esses indivíduos depositam em uma 

cooperativa. Por outro lado, observamos que no caso brasileiro os benefícios do 

Grupo são os mais considerados quando consideradas às dimensões dos atributos. E 

enquanto na Holanda, os sentimentos eram responsáveis por 35% do processo 

decisório, em Holambra ele correspondeu a apenas 8%, como pode ser visto na 

figura 2. É importante salientar também que a segunda preferência dos holandeses 

está relacionada aos atributos de mercado e administração, que corresponde a 

28%, enquanto em Holambra essa porcentagem foi de apenas 12%.  
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 Vimos que os holambreses consideram os atributos que trazem benefícios 

do grupo em primeiro lugar, responsável por 60% das dimensões, considerando os 

benefícios financeiros em segundo lugar, que corresponde a 20%.  

 Assim, é possível verificar que há uma diferença no processo decisório 

nessas duas localidades, isso se deve até mesmo a uma questão cultural. Se na 

Holanda há uma grande importância na questão da cooperativa ser “confiável”, 

dentre outros atributos que estão relacionados aos sentimentos, em Holambra são 

mais característicos atributos como “ajuda”, “troca de experiências” e “pensar no 

outro”, caracterizados como benefícios que o grupo pode trazer ao cooperado. 

 

Figura 2: Relação entre as dimensões que classificam os atributos segundo os 

produtores da Holanda. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Apesar dos Benefícios Financeiros representarem apenas 12%, 

observamos, ao realizar o Método da Cadeia Meios-Fim, representado na figura 3, 

que o atributo com maior número de sequências é o de “garantia financeira”. Esse 

método, também conhecido como laddering é uma ferramenta que busca 

compreender melhor certos comportamentos do consumidor, nesse caso, do 

produtor. A forma como ele foi utilizado foi explanada na Metologia do presente 

trabalho. Nessa figura em questão, não foram colocados todos os atributos, já que 

ficaria inviável em questão de espaço. Assim, foram inseridos os principais. 

 Observamos também nessa cadeia a retição de atributos semelhantes 

como “conjunto”, “cooperação”, “trabalho em rede” e “juntamente”, que 

Holanda 

Benefício grupal 

Mercado e administração 

Sentimentos 

Benefícios financeiros 

Estrutura 

Holambra 

Benefícios do Grupo 

Mercado e Administração 

Sentimentos 

Benefícios Financeiros 
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também teve um número considerável de ligações. A “garantia” seja de vendas, ou 

financeira também teve papel de destaque.  

 Foi realizada a Análise Conjunta dos resultados, observamos no Quadro 4 

que, na Holanda, há dois perfis dos produtores: aqueles que consideram como mais 

importante a participação do produtor na tomada de decisão da cooperativa e 

aqueles que dão prioridade para a qualidade dos serviços que ela presta a eles. 

Esse último foi dado como mais importante como o primeiro.   

 

 Figura 3: Cadeia meios-fim para os produtores de Holambra quando 

questionados sobre a imagem que possuem da cooperativa. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 Fica explícito a pouca importância dada à equidade na relação entre 

membros e cooperativa pelos holandeses. No entanto, vimos que em Holambra, na 

média de importância entre os entrevistados, esse atributo ficou em primeiro 

lugar. Essa diferença pode ser explicada principalmente porque, na Holanda, os 

produtores possuem etnia, cultura e origem semelhantes. Assim, não apresentam 

uma preocupação acentuada com a justiça entre os membros, pois têm a certeza 

que não haverá discriminações. Já em Holambra, encontramos produtores com 

perfis diferentes, com etnias, culturas e origem diferentes. Assim, por mais que a 
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cooperativa não distingue os cooperados, há a preocupação para que a 

discriminação não aconteça.  

 
Produtor 

Participação do 
produtor na 

tomada de decisão 
da Cooperativa 

Qualidade dos 
serviços prestados 
pela Cooperativa 
para o produtor 

Equidade 
entre os 
membros 

Total 38,8 45,96 15,25 
Quadro 4: Preferências dos produtores segundo a Análise Conjunta. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 Outra explicação plausível reside no fato já mencionado em relação às 

atividades financeiras em Holambra. Preocupações com empréstimos e 

financiamentos de instituições que agem sem ética. Além disso, há, de certa 

forma, o receio de que a cooperativa ou os cooperados não cumpram com suas 

promessas. Em conversa informal, foi relatado que alguns produtores entraram na 

cooperativa e, por vender parte da produção para fora, acaba não honrando com a 

promessa de entrega. Nesse caso, todos os produtores são atingidos. A 

consequência ao não cumpridor é a saída da cooperativa. Assim, fica a 

preocupação de que cada membro cumpra com sua parte. Na Holanda, dificilmente 

ocorre uma situação dessas. Diferente do Brasil, as regras e punições são mais 

severas, e as características culturais remetem a maior importância a sentimentos 

como honra e virtude. Além disso, o atributo “confiável” citado diversas vezes 

pelos holandeses justificam a falta de preocupação com a equidade.   

 É importante salientar também que a qualidade aparece em segundo 

lugar de importância nas duas regiões, o que nos mostra que, apesar das diferenças 

culturais entre essas, a preocupação com a qualidade dos serviços é de grande 

relevância. 

 Entende-se assim, que, no caso de Holambra, as cooperativas devem 

estar atentas primeiramente à forma como está ocorrendo à justiça entre os 

membros, tornando o princípio da equidade primordial para suas atividades, de 

forma a aumentar a satisfação e confiança dos cooperados. Nessa região, como na 

Holanda, é necessário um controle da qualidade dos serviços que a cooperativa 

presta aos produtores, para que não decaia, causando, assim, insatisfação. 
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Considerações Finais 

 Houve semelhanças entre os atributos que caracterizam uma cooperativa 

e que foram selecionados pelos produtores das duas regiões. Principalmente em 

relação à essência da cooperativa, ou seja, ao fato de exercerem uma atividade 

econômica em cooperação. Assim, nas duas localidades, foram constantes as 

citações de atributos como “conjunto”, “juntamente”, “pensar no outro”, “todos 

somam”, “sozinho não dá certo” e “compartilhar”. Também houve destaque para 

os relacionados a “garantia”. pois nas duas regiões percebeu-se que a “garantia 

financeira”, “de vendas” e recebimento são características que se sobressaíram na 

imagem da cooperativa. Além da “segurança” que essas garantias proporcionam 

aos produtores.    

 Outro aspecto comum aos produtores de ambas as regiões foi a 

preocupação com a qualidade. Nos resultados da Holanda, 63,63% dos produtores 

priorizaram a qualidade e, em Holambra, a metade a priorizou.  

 Em relação às diferenças, foram explícitas quanto às dimensões da 

escolha dos atributos nas regiões trabalhadas. Dos atributos citados pelos 

holandeses, 35% são ligados aos sentimentos, enquanto em Holambra, apenas 8% 

teve essa ligação. Esse resultado se deve principalmente à repetição de atributos 

como “confiável”. Em relação aos produtores de Holambra, observou-se que 60% 

optaram por atributos como “apoio” e “ajuda”, que são ligados aos benefícios do 

grupo, o qual obteve uma representação de apenas 21% entre os holandeses. Houve 

também uma maior preocupação com a administração e mercado por parte desses 

últimos, além da estrutura da cooperativa, que não chegou a ser citada pelos 

produtores de Holambra.  

 Além disso, alguns atributos citados pelos produtores de Holambra não 

foram citados pelos da Holanda, tais como “sem preconceito” e “não há vantagem 

para poucos”. Essa preocupação com a não discriminação com os membros da 

cooperativa, apesar de aparecer no primeiro, dos Sete Princípios do 

Cooperativismo, não foi apresentada pelos holandeses. A explicação se encontra no 

fato de que, na Holanda, os produtores possuem etnias semelhantes. Já a cidade 

de Holambra, localizada em um país de grande miscigenação como o Brasil, possui 

produtores de diferentes origens e etnias. Nas entrevistas realizadas, constatamos 
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que havia produtores de São Paulo, Paraná e da Holanda, o que já dá uma 

diferença cultural considerável. 

 Portanto, é natural que esses atributos tenham sido colocados apenas 

em Holambra. Essa preocupação para que não haja diferenças no tratamento nem 

discriminação entre os membros fica evidente na Análise Conjunta realizada. Nela 

percebemos que os brasileiros priorizam a justiça entre os membros, enquanto na 

Holanda, nenhum produtor a priorizou. Assim, entendemos que se, Holambra 

apresentou um perfil preocupado com a ética e a justiça entre os cooperados, o 

perfil da Holanda, foi de dar prioridade à qualidade dos serviços prestados pela 

cooperativa. 

 Porém, a pesquisa apresentada apresentou limitações quanto ao 

tamanho da amostragem. A autora reconhece que foram poucos os números de 

entrevistados em Holambra, principalmente devido ao fato da mudança de 

presidente da Cooperativa Veilling. O anterior, Theodorus Breg, tinha sido 

receptivo e se prontificou a conversar com os produtores sobre a pesquisa, 

incentivando-os a nos receber. Quando Theodorus saiu, nossa intermediação com os 

produtores passou a ser a secretária, Célia Canisella. Ela, no entanto, teve 

dificuldades em marcar as entrevistas com os produtores, o que se traduziu na 

segunda limitação: a falta de interesse e o receio quanto ao caráter acadêmico da 

entrevista. Portanto, sugere-se que haja mais estudos, com uma amostragem maior 

e com a possibilidade de contemplar outras regiões produtoras de flores e plantas 

ornamentais, como Atibaia, a fim de realizar um comparativo mais amplo e uma 

análise mais aprofundada. 
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