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Resumo: Este trabalho está fundamentado em uma pesquisa realizada com clientes do 
Centro Nacional de Pesquisa de Trigo – Embrapa Trigo, localizado em Passo Fundo, RS, 
cuja atuação é voltada para o desenvolvimento sustentável da agricultura, com foco em trigo 
e outros cereais de inverno, através da geração, adaptação e transferência de conhecimentos 
e tecnologias. Uma das maneiras utilizadas pela empresa para a transferência e conseqüente 
utilização das tecnologias geradas é a prestação de serviços. Diante disso, o estudo buscou 
reconhecer quais os indicadores de satisfação para os agricultores, clientes da empresa, após 
a utilização dos serviços prestados. Os resultados encontrados sugerem que o homem do 
campo é um consumidor atípico que prefere um diálogo direto, transparente e verdadeiro. 
Sua satisfação está diretamente relacionada a aspectos comportamentais e os indicadores de 
satisfação para os serviços diretamente relacionados a aspectos empresariais. A experiência 
adquirida ao longo de sua jornada deve ser respeitada pela empresa prestadora dos serviços 
como ponto inicial para a conquista da satisfação. 
Palavras-chave: Prestação de serviço; Satisfação; Marketing. 

1. Introdução 

Para uma empresa manter-se no mercado é necessário que ela tenha uma visão pro 
ativa e busque satisfazer seus clientes, sejam atuais ou potenciais, antes da concorrência. Com 
as constantes mudanças que estão ocorrendo no mercado está cada dia mais difícil entender as 
reais necessidades desses clientes e acompanhá-las com a mesma velocidade de mudança.  

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, tem sua atuação principal 
no mercado de ciência e tecnologia e, este, a cada dia, torna-se mais competitivo. Dentre os 
principais motivos desta competição acirrada estão à velocidade de transmissão do 
conhecimento e a facilidade de acesso às informações por parte dos consumidores. Estes 
passaram a pagar pelo valor percebido, não depositando mais toda confiança em uma empresa 
devido apenas aos resultados passados. Isto caracteriza as empresas, não como responsáveis 
apenas pela produção, mas também pela manutenção de seus produtos (McKENNA, 1989). 

No mercado de ciência e tecnologia, a pesquisa agrícola é realizada, essencialmente, 
através de ações técnico-científicas que abrangem as áreas de geração, desenvolvimento e 
transferência de tecnologias. No desenvolvimento, cabe a pesquisa gerar o conhecimento 
científico. Em um procedimento imediato, a tecnologia gerada deve ser testada, validada e 
acabada para passar à fase de transferência ao cliente (EMBRAPA, 1998).  

Neste caso, o reconhecimento e a valorização da empresa dependem do acabamento da 
tecnologia, das estratégias para sua transferência, das suas potencialidades e das melhorias 
que podem ser ocasionadas por ela, garantindo retorno com menor risco e proporcionando ao 
cliente solução de seu problema e conseqüente satisfação (EMBRAPA, 1998). 

Salienta-se, porém, que qualquer organização pode estar envolvida com os conceitos 
de marketing. Mas, é essencial utilizá-los de maneira correta. Se forem consideradas apenas 
as premissas básicas do marketing, pode-se dizer que em qualquer processo de troca, uma 
simples compra e venda, os conceitos de marketing são utilizados. Em uma segunda análise, 
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com mais profundidade, este conceito passa a estar intimamente relacionado com a satisfação 
das necessidades e desejos do consumidor. E é a partir dessa satisfação que a empresa obterá 
sua compensação (KOTLER, 1998).  

Muito semelhante é o conceito de transferência de tecnologia que também é trabalhado 
neste artigo. Em um primeiro momento a transferência pode ser vista como uma simples 
venda ou troca de um produto, que neste caso é a tecnologia. O comprador é aquele que irá 
adotá-la, ou seja, irá utilizar a tecnologia transferida e pagará por ela, seja com dinheiro ou 
com a utilização e disseminação da mesma (CHRISTENSEN e ROCHA, 1989). 

Numa visão restrita, onde a tecnologia é vista simplesmente como um produto, a 
transferência de tecnologia acontece quando os resultados gerados são disponibilizados para o 
uso. Em uma visão mais ampla, se utilizada estrategicamente pela empresa, a transferência 
assume outra dimensão. Passa a ser um processo que leva a tecnologia para um mercado 
específico, através de uma comunicação dinâmica com o público-alvo e acaba tornando-se 
uma via de duas mãos (VIEIRA, 2003).  

Utilizando o conceito de Vieira (2003), entende-se que transferência de tecnologia não 
deixa de ser um procedimento de marketing e por isso pode utilizar seus conceitos. Tanto 
marketing quanto transferência tem como princípio fundamental que exista relação de troca e 
que através desta o cliente obtenha sua satisfação (CHRISTENSEN e ROCHA, 1989). 

Comparado a qualquer outro segmento de mercado, o agronegócio também está 
inserido em um ambiente de mudanças onde, inovar e ser criativo no desenvolvimento e 
transferência de tecnologias e na maneira de relacionar-se com os clientes tornou-se sinônimo 
de vantagem competitiva. Essa vantagem pode definir o espaço de atuação de uma empresa 
no mercado de agronegócio. 

A Embrapa Trigo, empresa na qual se realizou esta pesquisa, é uma das quarenta 
unidades que compõem a Embrapa. Sua atuação principal está direcionada para cereais de 
inverno, principalmente trigo. O mercado de trigo, desde 1990, vem sofrendo muitas 
transformações que acarretam demandas crescentes para o setor de pesquisa. Neste sentido, a 
Embrapa tem um papel fundamental que é atender as necessidades deste mercado através do 
desenvolvimento de inovações tecnológicas para produtos e serviços conforme o seu Plano 
Diretor. Mas para fazê-lo é necessário aprimorar as estratégias de inserção destes resultados 
no mercado. Diante disso, o aprimoramento das habilidades de absorção das informações 
provenientes dos clientes deve ser didático, permitindo à empresa utilizá-las como subsídio 
para a melhoria da transferência das tecnologias geradas. 

É muito provável que a entrada de fortes concorrentes no mercado de cultivares de 
trigo deva-se à velocidade com que estas empresas detectam seus segmentos, coletam 
informações do mercado e as utilizam na comercialização de seus produtos. Para tornar-se 
competitiva e definir com precisão ações futuras, é necessário que a Embrapa Trigo também 
conheça as necessidades dos clientes (RIES e TROU, 2002; MEGIDO e XAVIER, 2003).     

Hoje as empresas estão cada vez mais preocupadas com a obtenção de bons resultados 
em seus negócios. Com a competitividade cada vez mais evidente, a satisfação, a fidelização 
dos clientes e a manutenção da boa imagem da marca podem ser consideradas como garantias 
de sucesso. Porém, para que os clientes fiquem satisfeitos é importante que sejam conhecidos, 
em primeiro lugar, quem são estes clientes e, em segundo, quais os indicadores de satisfação 
para eles. Diante disso, este estudo buscou reconhecer quais os indicadores de satisfação para 
os agricultores, clientes da Embrapa Trigo, após a utilização dos serviços ofertados. 

A importância desta pesquisa está diretamente relacionada com a importância dada 
pelas empresas à satisfação de seus clientes, que é considerada hoje, como ponto fundamental 
para o sucesso das organizações, sejam elas privadas ou públicas. As organizações privadas 
vêem na satisfação dos clientes uma garantia de lucratividade e, as públicas têm a satisfação 
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como um alicerce para sua sustentação e permanência no mercado.  

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa – trabalha nas mais 
variadas regiões do país com objetivo de melhorar a qualidade de vida do agricultor e da 
sociedade. Em Passo Fundo, RS, a Embrapa possui uma de suas 40 unidades, o Centro 
Nacional de Pesquisa de Trigo – Embrapa Trigo. Conforme citado anteriormente, esta 
unidade te como foco o desenvolvimento de produtos e serviços que viabilizem a produção de 
trigo e outros cereais de inverno para a sustentabilidade do agronegócio em benefício da 
sociedade. Porém, para que estes produtos e serviços cheguem com qualidade e clareza ao 
agricultor, permitindo o uso adequado da tecnologia desenvolvida para satisfazer suas 
necessidades, é de extrema importância que sejam reconhecidos quais são os indicadores de 
satisfação dos produtores rurais, agricultores, clientes da Embrapa Trigo. 

Em virtude dos fatores citados anteriormente, esse estudo buscou apontar quais são os 
indicadores que proporcionam a satisfação dos clientes, produtores rurais, agricultores, que 
utilizam ou tenham utilizado algum dos serviços prestados pela Embrapa Trigo. Para chegar 
até os indicadores de satisfação, primeiro foi necessário definir quais são os serviços 
prestados pela Embrapa Trigo, mais utilizados por seus clientes para, a partir disso, 
reconhecer os indicadores de satisfação na utilização desses serviços.  

 

2. Agronegócio, marketing e marketing rural 

Marketing é um processo utilizado em quase todos os segmentos que formam o 
mercado. Porém, em cada segmento, a teoria de marketing é utilizada de maneira coerente 
com os objetivos das empresas que o compõe. Diante disso, é importante entender um pouco 
sobre as atividades de marketing dentro do ambiente em que está inserida a empresa a ser 
estudada. A seguir faz-se referência ao mercado do agronegócio e ao marketing rural. 

 

2.1 Agronegócio, conceitos e transformações 

A agricultura passou por muitas transformações com o passar dos anos. O setor 
agrícola passou a depender de diversos outros setores como o de serviços, de máquinas, de 
insumos, infra-estruturas diversas como armazéns, estradas, mercados, exportações e outros 
que estão fora das porteiras das fazendas. Cada um destes setores é independente na sua 
atividade fim, mas juntos formam um importante conjunto que viabiliza o sistema produtivo. 

Desde que surgiram essas mudanças na agricultura, houve a necessidade de uma nova 
concepção para o negócio agropecuário, um complexo que envolve muitos segmentos de 
mercado. Esse complexo foi analisado ainda no ano de 1957 por pesquisadores da 
Universidade de Harvard que introduziram um conceito para a nova realidade, criando o 
termo agribusiness (MEGIDO e XAVIER, 2003; ARAÚJO, 2005). 

O conceito de agribusiness foi definido como sendo a soma das operações de produção 
e distribuição de insumos, de produção nas unidades agropecuárias, passando pelo 
armazenamento, processamento, distribuição, chegando ao consumo (MEGIDO E XAVIER, 
2003). Após anos de utilização no Brasil, o termo agribusiness somente foi substituído por um 
termo na língua portuguesa a partir da segunda metade da década de 90. O termo 
agronegócios, ou seja, a tradução literal do termo da língua inglesa passou a ser utilizado no 
Brasil para identificar o complexo do agronegócio (ARAÚJO, 2005). 

A produção agropecuária é parte fundamental no complexo do agronegócio e ela 
difere da produção de outros bens por apresentar algumas características como sazonalidade 
de produção, influência de fatores biológicos e, rápida perecibilidade. Em virtude dessas 
características, a produção agropecuária passou a ser vista não mais como um procedimento 
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isolado e sim como um processo que depende da união de diversos setores da economia. 
Assim, o agronegócio deixou de ser somente a produção para aglutinar em seu entorno outros 
segmentos como a pesquisa, colheita, armazenamento, conservação, distribuição, logística, 
industrialização, chegando até o consumo final (ARAÚJO, 2005).   

O agronegócio tornou-se um processo e deve ser visto como tal, pois, conforme 
exposto, engloba diversos segmentos. Estes segmentos, para uma melhor compreensão, foram 
reunidos em três grandes grupos no ano de 1957 por Jonh Davis e Ray Goldenberg, criando 
assim uma cadeia sistêmica. Megido e Xavier (1995), também abordam o agronegócio como 
uma cadeia sistêmica e, mantêm os mesmos 3 grupos criados em 1957. O primeiro grupo 
pertence ao segmento de “antes da porteira” da fazenda, que engloba as áreas de pesquisa e 
desenvolvimento, insumos, bens de produção e serviços para a agropecuária; o segundo 
chamado de “dentro da porteira” envolve a produção agropecuária propriamente dita e; o 
terceiro denominado “depois da porteira” vai do processamento e distribuição até o varejo. 

Cada vez mais o agronegócio apresenta grandes resultados e os produtos gerados já 
necessitam trazer consigo valores agregados percebidos pelos consumidores, pois envolvem 
inúmeros segmentos da economia, inclusive os serviços que são, praticamente, inseparáveis 
dos produtos tangíveis (ARAÚJO, 2005). 

O agronegócio é o segmento de atuação da Embrapa Trigo e, mais especificamente, a 
empresa estudada concentra a sua atuação no grupo de “antes da porteira”. Por este motivo, 
abaixo são apresentadas algumas peculiaridades deste grupo. 

 

2.2 “Antes da porteira” 

Em se tratando do antes da porteira, a área de marketing necessita usar todas as 
informações provenientes do mercado, pois, é neste segmento que está à alta tecnologia, ou 
seja, a pesquisa propriamente dita. Neste segmento, do qual fazem parte às empresas de 
pesquisa agropecuária, como é o caso da Embrapa Trigo, é necessário desenvolver 
tecnologias que, além de atender as necessidades e desejos do público-alvo, possuam 
vantagens percebidas pelos consumidores e que se antecipem a concorrência.  

Mesmo depois de desenvolvida a tecnologia, ainda dentro do grupo “antes da 
porteira”, é preciso que as empresas de pesquisa decodifiquem as tecnologias geradas em algo 
simples, didático e tangível, para que sejam assimiladas pelos produtores rurais que já 
pertencem ao grupo de “dentro da porteira” (MEGIDO e XAVIER, 2003).  

O marketing no agronegócio, em virtude da amplitude do segmento, compreende o 
marketing industrial, de serviços, de varejo, direto, de relacionamento, político, business to 
business e outros. Marketing no agronegócio é tão amplo quanto o próprio segmento, 
abrangendo do desenvolvimento da tecnologia através da pesquisa até o consumidor final 
(MEGIDO e XAVIER, 1995).  

Dentro do marketing no agronegócio está o chamado marketing rural, ou seja, aquele 
que trabalha com o grupo de “antes da porteira” e suas relações com os outros dois grupos. 
Este setor compreende como já foi dito a alta tecnologia que envolve genética, biotecnologia, 
sistemas de produção, máquinas, aplicação de defensivos, sementes e outros. É um segmento 
especializado que trabalha com consumidores extremamente exigentes (MEGIDO e 
XAVIER, 1995). 

Esta área do agronegócio recebe muitos investimentos e, por isso, as empresas, 
principalmente as que trabalham com alta tecnologia começam a buscar a internalização dos 
conceitos de marketing. As organizações deste setor passaram a se preocupar com 
segmentação por demanda, simplificação e individualização da informação, criação de base 
de dados com informações tanto do mercado quanto de clientes, investimentos em marca e 
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percepção de valor além de um redirecionamento das tecnologias em virtude das demandas 
por maior qualidade (ARAÚJO, 2005; MEGIDO e XAVIER, 2003). 

O agronegócio passa por transformações velozes e acaba impondo o mesmo ritmo a 
todos os setores que o compõem, desde o "antes da porteira" até o "depois da porteira". Uma 
dinâmica que surge, na maioria dos casos, devido às mudanças no comportamento do 
produtor rural, agricultor, que, também se vê obrigado, até por questões de sobrevivência, a 
buscar competitividade (JAKUBASZKO, 1992; MEGIDO e XAVIER, 2003).  

O produtor rural não fica mais aguardando que a tecnologia vá até ele e nem aceita de 
maneira totalmente incontestável as informações que lhe são transferidas. O agricultor 
mudou. Passou a discutir assuntos que antes eram dominados apenas pela pesquisa, 
procurando um equilíbrio entre custos de produção e receita (JAKUBASZKO, 1992; 
ARAÚJO, 2005).  

Informações sobre novas tecnologias, comportamento do mercado nacional e 
internacional, cotações de mercado, enfim, o produtor passou a buscar informações que 
subsidiem a tomada de decisões, apoiando-se numa das principais transformações do setor, ou 
seja, a facilidade na obtenção de informações.  

Essas mudanças observadas no agronegócio são em decorrência das mudanças 
ocorridas no mercado como um todo que, consequentemente geraram mudanças no perfil dos 
consumidores que não decidem mais levando em consideração apenas o produto em si. A era 
do produto no agronegócio dá lugar à busca de satisfação através do relacionamento entre 
mercado e clientes que, somente acontece, com a utilização de uma comunicação eficiente 
(MEGIDO e XAVIER, 2003; ARAÚJO, 2005).  

Praticar a comunicação no ambiente rural é muito complicado, pois existe uma 
diversidade de opiniões, atitudes e conceitos. Mas, as diversidades existentes no meio rural 
não são as únicas dificuldades para a pratica de comunicação. A era da informação tornou-se 
outro problema. Com ela se iniciou um bombardeio ininterrupto de mensagens comerciais 
gerando confusão na mente dos clientes que precisam guardar diversas marcas, nomes e 
características de produtos e empresas. Esses fatos tornam a comunicação rural um desafio 
para inserção de produtos que satisfaçam os clientes (JAKUBASZKO, 1992; MEGIDO e 
XAVIER, 2003; RIES e TROUT, 2002). 

Os consumidores, com tantas informações disponíveis, passaram a comprar 
percepções, inclusive tecnológicas, buscando sempre a solução para um problema. E, em 
cenários competitivos como o do agronegócio, conforme apresentado, onde as tecnologias 
passaram a ser diferenciadas por marcas, satisfação de necessidades, imagem percebida e 
valor agregado fazem à diferença (RIES e TROUT, 2002). 

No marketing rural, por exemplo, o lançamento de um produto é muito mais do que 
simplesmente colocar algo novo no mercado. Um produto novo significa levar para os 
produtores, treinamento e assistência técnica especializada, através da presença de recursos 
humanos nas fazendas. Além disso, um lançamento gera novos conceitos e sempre acarreta 
uma esperança de competitividade para seu comprador (MEGIDO E XAVIER, 2003). 

Os clientes, produtores rurais, passaram a querer, além de produtos, parcerias e 
serviços que agreguem valor a seu negócio. Isso significa dizer que as empresas como a 
Embrapa Trigo precisam despertar também para a comunicação rural, buscando transferir não 
só características dos produtos ou serviços em si, mas tudo o que este bem leva consigo e que 
pode ser percebido pelo público-alvo (JAKUBASZKO, 1992). 

Os consumidores do meio rural estão mais individualizados e preocupados com seu 
negócio e, ao marketing rural resta buscar uma adaptação da comunicação utilizada na 
transferência das tecnologias geradas às particularidades e percepções de cada segmento 
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(JAKUBASZKO, 1992; ARAÚJO, 2005). 

O produtor rural, agricultor brasileiro, está apenas iniciando sua mudança. As 
experiências internacionais mostram que os clientes terão uma importância cada vez maior 
também no agronegócio. As empresas componentes deste complexo, como é o caso da 
Embrapa Trigo, que conseguirem entender isso e se antecipar às mudanças, certamente terão 
um lugar no mercado.  É importante lembrar que quem determina a qualidade do que foi 
desenvolvido é o cliente e por isso, satisfazê-lo tornou-se essencial para a sobrevivência de 
qualquer empresa. 

 

2.4 Transferência de tecnologias no segmento de “dentro da porteira” 

Em um primeiro momento a transferência pode ser vista como uma simples venda ou 
troca de um produto, que no caso da Embrapa Trigo é a tecnologia. O comprador é aquele que 
irá adotá-la, ou seja, irá utilizar a tecnologia transferida e pagará por ela, seja com dinheiro ou 
com a utilização e disseminação da mesma. 

Numa visão restrita, onde a tecnologia é vista simplesmente como um produto, a 
transferência acontece quando os resultados gerados são disponibilizados para o uso. Em uma 
visão mais ampla, se utilizada estrategicamente pela empresa, a transferência de tecnologia 
assume outra dimensão. Passa a ser um processo que leva a tecnologia para um mercado 
específico, através de uma comunicação dinâmica com o público-alvo e acaba tornando-se 
uma via de duas mãos (CHRISTENSEN e ROCHA, 1989; VIEIRA, 2003).  

Para este estudo estaremos utilizando de Vieira (2003), onde a transferência de 
tecnologia não deixa de ser um procedimento de marketing e por isso pode utilizar seus 
conceitos. Tanto marketing, quanto transferência tem como princípio fundamental que exista 
relação de troca e que através desta o cliente obtenha sua satisfação (CHRISTENSEN & 
ROCHA, 1989, VIEIRA, 2003). 

Para entender de maneira clara o processo de transferência de tecnologia é importante 
ter em mente o conceito de tecnologia. Esta se refere a um conjunto de conhecimentos 
científicos, que podem modificar um produto, um processo de produção ou ainda um processo 
de comercialização. Quando se faz referência a um produto ou serviço, a tecnologia passa a 
ser o conhecimento que permite construí-lo ou modificá-lo. Tecnologia não é o produto, mas 
sim o que está agregado a ele (BARRETO, 1995). 

Diante disso, uma nova tecnologia poderia ser conceituada como um conjunto de 
novos conhecimentos. Quando se fala em tecnologia, automaticamente, associada a ela tem-se 
uma grande quantidade de informação. Esta, quando assimilada pelo mercado, gera um novo 
conceito embasado em um novo conhecimento que definirá a utilização ou não de uma 
determinada tecnologia (BARRETO, 1995).  

Portanto, a adoção de uma nova tecnologia está diretamente relacionada à assimilação 
de determinados conhecimentos e, o que determina uma inovação é a aceitação da tecnologia, 
como uma novidade para aquela realidade específica (BARRETO, 1995).  

É importante salientar também que, conforme Barreto (1995), uma inovação estará 
sempre junto de um sistema de informação e, por isso a inovação somente será aceita se as 
informações também o forem e, neste momento, a transferência é de extrema importância.  

A transferência de tecnologia, também tem sua eficácia condicionada a outros 
parâmetros como, por exemplo, o ambiente, o grau de instrução, a cultura, o interesse, entre 
outros.  Avaliando a transferência de tecnologias para o meio rural, pode-se afirmar que, esta 
ação busca promover o conhecimento de um produto, processo ou serviço pelo mercado 
consumidor, para que o mesmo seja adotado.  A transferência de tecnologia, quando realizada 
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para o meio rural, principalmente em se tratando de agricultores, deve levar em consideração 
as preferências deste público (JAKUBASZKO, 1992). 

Conforme Jakubaszko (1992), os agricultores não tomam decisões com base em 
propagandas ou qualquer outro processo de comunicação. Para o produtor rural seria um erro 
decidir qualquer coisa a partir de um impulso. Antes da decisão de uma compra, o produtor 
busca em primeiro lugar o auxílio de sua experiência de vida, em segundo lugar a experiência 
de alguém próximo, normalmente um vizinho, que já tenha conhecimento sobre o assunto e, 
se puder ver a utilização, muito melhor, em terceiro o auxilio de profissionais e, por último às 
informações contidas em propagandas. 

Além dos serviços utilizados para a transferência de tecnologias no meio rural, 
existem ainda as ferramentas para levar ao público-alvo informações sobre a tecnologia ou o 
serviço, disponibilizando suas características, aplicação e os resultados que já foram obtidos. 
Mais comuns, os banners, folders, flyer, cartazes, entre outros, normalmente, são utilizadas 
em feiras agropecuárias, dias de campo, palestras, congressos, reuniões, treinamentos, cursos 
e etc (VIEIRA, 2003).  

A utilização destas ferramentas também precisa respeitar algumas regras básicas como 
manter a clareza, brevidade e coerência da mensagem. Todas estas peças publicitárias, como 
são mais conhecidas, devem prestar um serviço ao cliente, o de disponibilizar a informação, 
despertando sua curiosidade para o produto (VIEIRA, 2003). 

Tratando-se de empresas de pesquisas, um dos problemas que mais afetam a eficiência 
da transferência das tecnologias geradas para o produtor rural, é a questão das diferenças de 
linguagens. Normalmente, empresas de pesquisa não possuem pessoas treinadas para realizar 
este trabalho e o distanciamento entre o emissor e o receptor da mensagem a ser transferida, 
acaba sendo inevitável quando não há uma compreensão do que está sendo dito 
(JAKUBASZKO, 1992). 

Hoje, o fato de conhecer os conceitos de marketing e transferência, não é o suficiente 
para imprimir o sucesso de uma organização. Para ser bem sucedido em qualquer mercado, é 
preciso obter informações do público-alvo, estar em contato com a realidade do cliente. As 
empresas, tanto para comercialização de bens quanto de serviços, devem buscar 
constantemente informações no ambiente externo e, no caso deste estudo, essas informações 
dizem respeito ao nível de satisfação dos clientes quanto à utilização dos serviços prestados 
pela Embrapa Trigo. 

 

3. Metodologia  

O trabalho realizado é exploratório, devido à ausência de conhecimentos sobre o 
assunto a ser pesquisado, sendo de caráter descritivo, pois foram realizadas entrevistas com 
agricultores, produtores rurais, usuários dos serviços prestados pela Embrapa Trigo. Segundo 
Mattar (2000, p.18), “A pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de maior 
conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva”. Ela é utilizada em 
casos onde se torna necessário obter dados adicionais antes que se possa desenvolver uma 
abordagem mais incisiva, o que corresponde especificamente ao estudo em questão.  

O estudo foi realizado através de pesquisa qualitativa, que permite a identificação de 
variáveis e/ou indicadores, com fontes primárias (dados gerados pelo próprio pesquisador, 
para a finalidade específica de solucionar o problema em pauta), através de questionários 
aplicados junto aos produtores. Também foi realizado um pré-teste antes da aplicação dos 
questionários, para verificar como estavam as questões (MALHOTRA, 2001).  

As informações coletadas nessa pesquisa, no caso, indicadores de satisfação, foram 
definidos através de uma abordagem direta, ou seja, os objetivos do estudo não foram 
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omitidos. As entrevistas foram realizadas de forma pessoal, onde um único respondente foi 
entrevistado por vez. Em uma pesquisa de campo deve se analisar a amostra a ser pesquisada. 
O universo pesquisado foi composto por agricultores, produtores rurais, que utilizem ou já 
tenham utilizado os serviços da Embrapa Trigo. Dessa forma a amostra foi por conveniência 
aleatória. Foram entrevistados 50 (cinqüenta) agricultores, pois, por classificar-se como 
exploratória, não necessita empregar procedimentos formais de pesquisa e nem grandes 
amostras probabilísticas. Após a coleta de dados, foi realizada edição, codificação, transcrição 
e verificação dos questionários e respostas. 

A análise dos dados foi realizada através de distribuição de freqüência e, a 
interpretação, através de análise e comparação, com base na revisão bibliográfica e em 
conceitos e teorias da administração mercadológica voltadas à abordagem do estudo, a fim de 
atingir os objetivos propostos. 

 

4. Apresentação e análise dos resultados  

Tendo em vista facilitar a compreensão dos resultados da análise dos dados, utilizou-
se como referência para a sua apresentação, os objetivos indicados na introdução desse artigo. 
Em um primeiro momento foi necessário identificar, dentre os 50 entrevistados, qual o índice 
de utilização dos serviços prestados pela Embrapa Trigo. A análise do conteúdo com a 
codificação das respostas obtidas, comprovou que os 50 agricultores entrevistados, já 
utilizaram ou utilizam os serviços prestados pela empresa. A partir disso, procurou-se 
identificar e listar quais os serviços mais utilizados pelos agricultores e quais os indicadores 
de satisfação para eles. Para tanto, foi fornecida uma listagem com os serviços mais 
procurados pelos clientes finais da empresa onde os entrevistados enumeraram, por ordem de 
utilização, os serviços prestados pela Embrapa Trigo. 

Os serviços mais utilizados pelos agricultores entrevistados, segundo a análise são: 
a) Dias de campo com 86% de utilização; 
b) Cursos e treinamentos com 64% de utilização; 
c) Palestras e seminários com 62% de utilização; 
d) Solicitação de informações pessoalmente com 56% de utilização; 
e) Solicitação de informações pelo telefone com 48% de utilização; 
f) Venda de publicações com 38% de utilização; 
g) Solicitação de informações pela internet com 36% de utilização; 
h) Consulta direta aos pesquisadores com 28% de utilização; 
i) Solicitação de informações pelo correio com 26% de utilização; 

 Os dias de campo passaram a ser considerados como prestação de serviços a partir do 
momento em que a Embrapa Trigo os utiliza para divulgar e/ou aperfeiçoar o conhecimento 
gerado. Este serviço foi escolhido por 43 dos 50 entrevistados, como o mais utilizado. Os 
agricultores, durante os questionamentos, deixaram transparecer os motivos pelos quais 
escolheram esse serviço. Segundo eles, é melhor ver os resultados do que apenas ouvir sobre. 
Além disso, todos que escolheram esse serviço evidenciaram que são raras as circunstâncias, 
como nos dias de campo, onde é possível um contato direto e um diálogo aberto entre o 
agricultor e um representante da Empresa.  

 As diferenças de linguagens citadas no referencial teórico e utilizadas por Vieira 
(2003) e Jakubaszko (1992) como sendo um dos problemas que afetam a eficiência da 
transferência das tecnologias geradas por empresas de pesquisa para os produtores rurais é 
comprovada pelas escolhas dos entrevistados. Todos os serviços que dependem unicamente 
da mensagem transmitida por um colaborador da empresa foram citados pelos clientes como 
sendo os menos utilizados. Nestes enquadram-se a solicitação de informações pessoalmente 
com sua utilização citada por 28 entrevistados, a solicitação de informações pelo telefone com 
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24 citações, a venda de publicações com 19, a solicitação de informações pela internet com 
18, a consulta direta aos pesquisadores com 14 e a solicitação de informações pelo correio 
com 13 citações de utilização pelos agricultores. 

  Os cursos e treinamentos, palestras e seminários, ficaram em segundo e terceiro lugar, 
obtendo a preferência de 32 e 31 dos 50 agricultores, respectivamente. As observações feitas 
pelos mais de 30 agricultores que optaram por utilizar esses serviços, mostram que, a 
participação em eventos dessa natureza, somente se concretiza a partir do momento em que 
surgem problemas para os quais, os agricultores, ainda não têm ou não conhecem a solução. 
Outra motivação, citada por eles, para a utilização desses serviços, é o surgimento de 
inovações tecnológicas provenientes da pesquisa.  

  Para os entrevistados falar em novidades é sinônimo de falar em novas cultivares, em 
maior produtividade, mais rentabilidade e em novos processos que facilitem seu trabalho, 
diminuindo os custos de produção, proporcionando melhor qualidade de vida. De acordo com 
os respondentes, existe ainda, um fator decisivo para que estes serviços sejam utilizados. 
  Avaliando os relatos, foi possível encontrar, com muita freqüência, as palavras - 
confiabilidade e seriedade - quando os agricultores referiam-se à Embrapa como instituição 
pública. Diante disso, é possível afirmar que, o fato de ser uma empresa pública, sem fins 
lucrativos, contribui para que a Embrapa Trigo mantenha sua parcela de participação no 
mercado. 

  Diante da escolha dos serviços, os agricultores citaram cinco características que, na 
opinião deles, seriam indispensáveis para a satisfação de suas necessidades na utilização dos 
mesmos. Estas características são os indicadores de satisfação. Através da análise do conteúdo 
e da freqüência com que foram citadas, algumas características mostraram-se indispensáveis 
para a satisfação dos agricultores quando da utilização de algum serviço prestado pela 
Embrapa Trigo. São elas: confiabilidade, seriedade, idoneidade, segurança, ética, clareza, 
transparência, objetividade, qualidade técnico-científica, inovação tecnológica, agilidade, 
cordialidade, simpatia, disponibilidade, compreensão, organização e orientação empresarial.  

  A partir do que foi exposto no referencial teórico, a análise dos dados coletados nas 
entrevistas sugerem algumas conclusões que são apresentadas a seguir. 

  

5. Coclusões  

A análise do presente estudo permite formular algumas conclusões com relação aos 
serviços prestados pela Embrapa Trigo. Não obstante, devido ao método utilizado, as 
avaliações e justificativas da utilização dos serviços prestados pela empresa, fornecidas pelos 
entrevistados, embora de extrema relevância, estão restritas à amostra, não tendo, portanto, 
inferência sobre a totalidade de clientes da Empresa.  

Somente os indicadores de satisfação aqui relatados, servirão de subsídio para a 
realização de uma pesquisa conclusiva descritiva, que deverá avaliar o nível de satisfação dos 
clientes da Embrapa Trigo com relação à prestação de serviços, esta sim, utilizando uma 
amostra probabilística, permitirá inferência no todo. 

Através das análises realizadas nos dados coletados durante as entrevistas, utilizando a 
metodologia de distribuição de freqüência, podemos afirmar que a satisfação dos agricultores, 
clientes da Embrapa Trigo na prestação de serviços, normalmente está relacionada há 
características empresariais de um lado e comportamentais de outro. Em virtude disso, os 
indicadores de satisfação reconhecidos, foram divididos em quatro categorias. A primeira está 
relacionada com imagem da instituição prestadora do serviço, a segunda com informação 
fornecida, a terceira com as pessoas que transmitem a informação e a quarta com a estrutura 
empresarial. 
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Considera-se, portanto, a partir desta pesquisa, que os indicadores de satisfação dos 
agricultores são: confiabilidade, seriedade, idoneidade, segurança e ética, demonstrando a 
relação direta da satisfação do cliente com a força e a imagem da marca Embrapa Trigo no 
mercado; clareza, transparência, objetividade, qualidade técnico-científica e inovação 
tecnológica, referindo-se especificamente ao atendimento de dúvidas e/ou informações 
solicitadas pelos clientes e à divulgação e oferta de novas tecnologias, produtos e processos, 
que são realizados através da prestação de serviços; agilidade, cordialidade, simpatia, 
disponibilidade e compreensão relacionadas, diretamente, com o atendimento realizado por 
funcionários da empresa e; organização e orientação empresarial para a prestação de serviços, 
indicadores diretamente ligados à gestão da empresa. 

Observa-se assim que os consumidores passaram a comprar percepções, inclusive 
tecnológicas. E conforme Ries e Trout (2002), as tecnologias realmente passaram a ser 
diferenciadas por marcas. Por isso a satisfação de necessidades, imagem percebida e valor 
agregado fazem à diferença também na prestação de serviços no agronegócio. Diante disso, os 
produtos gerados no ambiente de ciência e tecnologia, onde a Embrapa Trigo está inserida, já 
necessitam trazer consigo valores agregados percebidos pelos consumidores, pois envolvem 
inúmeros segmentos da economia, inclusive os serviços que são, praticamente, inseparáveis 
dos produtos tangíveis (ARAÚJO, 2005). 

Os resultados desta pesquisa, além dos indicadores de satisfação, evidenciaram ainda, 
um pouco do perfil dos agricultores entrevistados. Foi possível observar que o homem do 
campo é um consumidor atípico. Suas decisões de compra sofrem influências de aspectos 
provenientes da natureza, da política e da economia, sempre levando em consideração fatores 
como a experiência e a cultura. Isso mostra, conforme citado por Richers (1996) que o 
processo de decisão para os agricultores é muito complicado. Diante dessa diversidade de 
influências, praticar comunicação no meio rural realmente torna-se um desafio, 
principalmente em se tratando da inserção de inovações tecnológicas que satisfaçam os 
anseios dos clientes (JAKUBASZKO, 1992; MEGIDO e XAVIER, 2003; RIES e TROUT, 
2002). 

Conforme Kotler (2000) no mercado de ciência e tecnologia, a maioria dos serviços é 
fornecida por pessoas e, neste caso, a qualificação, o treinamento e a motivação dos 
funcionários podem fazer grande diferença para obtenção da satisfação do cliente. Para estas 
empresas, como é o caso da Embrapa Trigo, o ideal seria que todos os funcionários exibissem 
competência, interesse, capacidade de resposta, iniciativa, habilidade de resolver problemas e 
boa vontade. 

Outra característica importante observada no estudo é o conservadorismo. Os 
produtores rurais são conservadores por natureza em suas decisões, hábitos, práticas e 
consequentemente em suas escolhas e preferências de consumo. Mesmo que seja possível 
verificar informações com pesquisadores, engenheiros agrônomos, técnicos, vizinhos e 
amigos, quem toma as decisões, isoladamente, do que cultivar e quando cultivar para obter 
um retorno financeiro previsto, devido aos possíveis riscos, é o agricultor.  

Esse, talvez seja um dos principais motivos que tem levado os produtores a buscar, 
permanentemente, informações e soluções para os mais variados assuntos. Os clientes da 
Embrapa Trigo demandam, ininterruptamente, por inovações tecnológicas, seja através de 
produtos com novas cultivares, ou de informações sobre os mais variados assuntos que afetam 
diretamente a produção. Sua segurança depende do desenvolvimento de soluções para 
problemas que ainda não aconteceram e, por isso, a adoção de uma nova tecnologia somente 
acontecerá se a mesma for aceita como uma novidade que resolva o problema daquela 
realidade específica (BARRETO, 1995). 

A união desses fatores explica as escolhas dos agricultores entrevistados nessa 
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pesquisa. Por mais antigo que possa parecer, a transferência de tecnologias através de dias de 
campo, para quem está no grupo de dentro da porteira, ainda é, tradicionalmente, a mais 
procurada. Talvez, esta seja a mais eficiente arma para transmitir informações ao homem do 
campo e, se utilizada estrategicamente pela empresa, poderá se transformar em uma 
ferramenta ágil para levar a tecnologia a um segmento específico, utilizando uma 
comunicação dinâmica e acabará tornando-se uma via de duas mãos (CHRISTENSEN e 
ROCHA, 1989; VIEIRA, 2003).  

Através da análise das respostas dos entrevistados, é possível afirmar que, o como se 
está transmitindo a informação ou enviando a mensagem, na maioria dos casos, é muito mais 
importante do que a própria mensagem. Cada vez mais, deve-se ter convicção de que o 
consumidor conduz o mercado e não o contrário. Algumas empresas, mesmo não tendo 
largado mercadologicamente na frente, já ultrapassaram as que, há poucos anos eram líderes, 
porque conseguiram olhar o consumidor, ouvi-lo e principalmente entendê-lo, num mercado 
de tantas ofertas (MEGIDO e XAVIER, 2005). 

Os serviços prestados pela Embrapa Trigo são importantes, mas para que eles atinjam 
seus objetivos, é fundamental que a empresa e seus funcionários saibam que, para obter a 
satisfação do agricultor na prestação de serviços, mais vale um diálogo direto, transparente e 
verdadeiro, de amigo para amigo, do que frases complicadas, rigidez no atendimento e 
demonstrações de desinteresse com suas preocupações. Não ouvir o cliente somente causará 
constrangimento e o afastará cada vez mais (BATESON e HOFFMAN, 2001).  

Qualquer empresa que presta serviços, mesmo na pós-venda, como é o caso da 
Embrapa Trigo, deve primeiro conhecer o mercado em que está inserida, o tamanho do 
segmento deste mercado que quer atingir e o perfil dos consumidores que fazem parte desse 
segmento. No caso da prestação de serviços é muito importante levar em consideração o 
comportamento de compra dos consumidores que, apesar de parecer um processo simples, 
pode conter informações essenciais às empresas, principalmente em se tratando dos fatores 
influenciadores desse comportamento (KOTLER, 1998).  

Além disso, a empresa precisa levar em consideração que num ambiente competitivo 
como o do agronegócio, as mudanças ocorrem rapidamente, principalmente quando se trata de 
inovações tecnológicas e, as necessidades e desejos dos clientes mudarão com a mesma 
velocidade. Se a empresa não acompanhar estas mudanças, certamente não conseguirá 
satisfazer seus clientes. 

Para um público formado por agricultores, como é o caso do segmento de clientes da 
Embrapa Trigo avaliado neste estudo, tudo que foi exposto deve ser levado em consideração. 
Mas, antes de qualquer coisa, a empresa que desejar satisfazer estes clientes deve respeitar a 
mais comum de todas as regras, a experiência de quem vive no campo e sabe o quanto pode 
lhe custar alguns dias de espera.  
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