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      III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

ANÁLISE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING DE UMA COOPERATIVA DE CAFÉ
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Diante da crise que a cafeicultura brasileira vem sofrendo, o cooperativismo aparece como um instrumento
capaz de contribuir na busca de soluções sócio-econômicas de grupos de produtores. E um dos desafios é
produzir um plano estratégico de marketing e reunir os recursos para executá-lo capaz de recuperar a imagem
do café brasileiro no Brasil e no exterior. Neste sentido o presente trabalho teve como objetivo analisar o
processo de planejamento estratégico de marketing de uma Cooperativa de Café e sua implementação; a)
diagnosticando as variáveis do ambiente interno, identificando as forças e fraquezas, analisando o ambiente
externo identificando as oportunidades e ameaças; b) identificando os insumos e ser viços oferecidos pela
cooperativa aos seus cooperados; c) identificando os produtos que a cooperativa oferece ao mercado e d)
identificando as estratégias de marketing adotadas pela cooperativa. Quanto a metodologia trata-se de uma
pesquisa exploratória, com natureza das variáveis qualitativas, especificamente um estudo de caso. Conclui-
se que a Cooperativa em estudo possui uma boa Reputação e imagem consolidada perante os dois ambientes.
Dentro do ambiente interno pôde-se identificar os principais pontos fortes (boa imagem; credibilidade; segurança;
serviços prestados a contento por profissionais treinados; ser uma cooperativa balizadora de preço na região;
quantidade de vendas dentro do esperado pelos dirigentes; sucesso nas exportações atuais; fomento à qualidade
e inovação em produção e armazenamento) e pontos fracos (pouca informação ao cooperado na transação de
vendo do café; informações ao cooperado não são efetivas; na diversificação de insumos os cooperados não
se sentem atendidos; falta no laboratório análise foliar; as taxas de comercialização da cooperativa são
consideradas altas pelos cooperados; as promoções de insumos não são divulgadas a contento para os
cooperados; pouca participação dos cooperados nas decisões administrativas e falta de tecnologia de
informação), e no ambiente externo as principais oportunidades (boa imagem; opção de ampliar o mercado
externo; opção de ampliar o mercado interno; criação do departamento “Divisão de cafés especiais”; busca
constante de facilitar os processos administrativos e estar localizada em uma região propícia    à produção de
cafés de qualidade e especiais) e ameaças (tendência de baixa no preço do café; tendência em diminuir as
vendas de insumos; falta de tecnologia adequada; e concorrência na região) da cooperativa. Os insumos
oferecidos aos cooperados são aqueles que viabilizam a unidade produtiva do mesmo e os serviços são aqueles
necessários para a condução da lavoura e comercialização da produção. Quanto aos produtos oferecidos ao
mercado é especificamente o café verde (em grão) onde 80% é exportado e o restante permanece no mercado
interno. E finalmente em relação as estratégias de marketing fica-se evidente que a cooperativa não possui um
planejamento estratégico de marketing específico e sim ações isoladas sendo estas mais reativas do que pró-
ativas, deixando de lado ações de marketing que podem surtir efeito a médio e longo prazo.
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