
PESQUISA 
PRODUTOR RURAL PARANAENSE

Com o objetivo de conhecer a expectativa do produtor rural em relação ao 
conhecimento, nível de utilização e avaliação dos serviços e programas 
oferecidos pela FAEP e SENAR-PR, a Federação encomendou uma pesquisa 
junto a empresa Paraná Pesquisa. O levantamento das informações ocorreu 
junto a 2.008 produtores paranaenses, em todas as regionais, entre os dias 
30 de julho e 9 de agosto de 2018. 

Os dados apontam a satisfação elevada dos produtores rurais em relação 
à atuação da FAEP. Muitos também consideram satisfatório o trabalho 
desenvolvido pelos sindicatos rurais. Ainda, os cursos ofertados pelo 
SENAR-PR são considerados o ponto forte da entidade.

Confira os principais dados apontados pela pesquisa:



GERAL

as maiores dificuldades 
apontadas pelos produtores 
rurais são venda sem lucro 

(31,5%), preço alto da matéria 
prima (23,7%) e condições 

climáticas (15,9%);

83,3% dos 
produtores têm idade 
de 45 anos ou mais;

entre os usuários de 
assessoria técnica, 22% 

utilizam via cooperativas, 
16,5% buscam o serviço 
em empresas privadas e 

9,5% na Emater.

65,9% dos 
entrevistados possuem 
pequena propriedade;

39,5% usam a internet para 
obter informações sobre o setor 
rural, enquanto 13,9% buscam 

por meio dos sindicatos e 
12,2% nas cooperativas;

@



FAEP

89,1% 

reconhecem 
a importância da 

Federação;

36,1% sabem 
do trabalho da FAEP 

por meio dos sindicatos, 
enquanto 19,4% pelos 

veículos de comunicação 
da entidade;

47,3% dos produtores 
estão muito satisfeitos/

satisfeitos com a 
atuação da FAEP.

Atendimento da FAEP

78,2% consideram ótimo/
bom o atendimento prestado 

pela Federação;

6,4% apontam que 
assistência e consultoria técnica, jurídica 
e comercial deveriam ser reforçadas entre 

a gama de serviços.

Contribuição 

72,9%
do público do campo 

não estão dispostos a pagar 
por uma contribuição associativa 

não obrigatória.

Representatividade 

78,3% 

consideram muito importante / 
importante ter uma instituição 
que represente os interesses 

dos produtores



SINDICATOS RURAIS

48,5% dos produtores 
estão muito satisfeitos/

satisfeitos com a 
atuação das entidades;

78,3% 
veem na instituição a 

importância de representar os 
interesses dos produtores;

52,6% dos produtores estão 
associados à entidade sindical 
no seu município, porcentual 
parecido com os filiados a 

cooperativas (57,4%);

os sindicatos são considerados 
um dos principais parceiros dos 
produtores (16,3%), junto com 

as cooperativas (36,7%).

Atendimento dos Sindicatos Rurais

45,1% dos produtores 
já utilizaram os 

serviços ofertados;

o maior índice, 7,6%, 
realizou serviços contábeis, 
Imposto de Renda, notas ou 

folha de pagamento.



SENAR-PR

86,3% dos produtores 
conhecem o trabalho da entidade;

71,6% avaliam a imagem do 
SENAR-PR como boa/ótima.

Cursos do SENAR-PR

92,6%
é o índice de 

muito satisfeito/
satisfeito com as 

capacitações; 

92,7% 

consideram 
muito importante/

importante os 
cursos;

34,2% dos 
produtores ficam 

sabendo dos cursos 
pelo sindicato, 

enquanto 15,6% por 
amigos e parentes;

43,1 têm 
interesse em 
participar de 
cursos do 

SENAR-PR;

64% apontam 
que a entidade 

deveria aumentar 
a oferta de cursos 
profissionalizantes;

apenas 30,7% 
têm interesse 
em cursos à 

distância.

47,9% 
consideram a 
qualidade dos 
cursos como 
ponto forte; 

porém, 7,4% 
apontam a oferta 
de cursos como 

insuficiente;


