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Resumo:
A presente pesquisa visa analisar o planejamento do Instituto Emater em sua participação no evento
Show Rural Coopavel sob a ótica do seu público interno, entre os anos de 2013 e 2014. Nela estão
dispostas as principais reflexões no que tange a participação o Instituto Emater na realização do Show
Rural Coopavel na cidade de Cascavel, no Paraná. Para tanto, busca-se uma análise reflexiva sobre o
papel da instituição enquanto gestora do evento, bem como seu histórico e seu desenvolvimento. Fezse uso de uma pesquisa quantitativa, aparada por um questionário que descreve a colocação das
pessoas envolvidas com a Emater na realização do Show Rural e seu posicionamento em relação a
semana de realização de evento, principalmente refletindo sobre aspectos positivos e negativos.
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Institute Of Participation In the analysis Emater Rural Show Event
Coopavel Under Optics Of Your Workforce
Abstract
This research aims to analyze the planning Emater Institute in their participation in the Show Rural
Coopavel event from the perspective of its workforce, between 2013 and 2014. In it are arranged the
main considerations when it comes to participation in carrying out the Institute Emater Show the Rural
Coopavel in the city of Cascavel, Parana. Therefore, it seeks to be a reflective analysis of the
institution's role as manager of the event as well as its history and development. There was use of a
quantitative research, trimmed by a questionnaire describing the placement of people involved with
Emater in the Rural Show and its position on the event performing week, mainly reflecting on positive
and negative aspects.
Key-words: Emater Institute, Rural Show Coopavel, technical assistance and rural extension.

1 Introdução
Em seus vinte e seis anos de história, o Show Rural Coopavel transformou-se. Passou de um
pequeno evento com associados para uma das maiores feiras do agronegócio do país, trazendo
as novidades tecnológicas presentes no meio rural para a região e enriquecendo as
experiências do produtor rural contemporâneo.
Juntamente com o evento, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural –
EMATER/PR também se desenvolveu, aumentando sua área de abrangência e alcançando
mais pessoas, igualmente ajudando na melhora da qualidade de vida do homem do campo.
Consequentemente, com esse aumento de visitantes do Show Rural Coopavel e de número de
pessoas com as quais o Instituto se comunica, é necessária uma constante renovação dos
meios para uma prestação de serviços de qualidade.
Por isso, o Instituto Emater, assim como maioria das organizações, traça estratégias que
possam lhe auxiliar na manutenção do seu público, não seria diferente durante os dias de
Show Rural. Para alcançar este objetivo, acredita-se que a visão do seu público interno sobre a
Emater é fundamental para saber como está à visibilidade do Instituto no evento e o que
possível fazer para melhorá-la.
A pesquisa pretende compreender a forma como o Instituto Emater é visto. Tal estudo,
todavia, não busca entender a percepção de todo o público que a visita, mas daqueles que
trabalham com o Instituto nos dias de evento, de uma forma especial um comparativo entre o
evento de 2013 e 2014. Para tanto, é necessária uma metodologia que consiga abordar de
forma produtiva o principal elemento deste projeto: o trabalhador do Instituto Emater.
Acredita-se que o resultado positivo é alcançado pelo contato com os trabalhadores, por meio
de questionários analisados e interpretados, fazendo ainda uso de materiais como tabelas que
podem facilitar a compreensão dos dados coletados.
Esta pesquisa objetiva analisar o planejamento do Instituto Emater na participação no evento
Show Rural Coopavel e como esta é notada, de uma maneira especial por aqueles que
auxiliam em seu funcionamento – os funcionários que trabalham durante o evento, o que
poderá facilitar o entendimento e posterior melhora na comunicação, planejamento, marketing
e serviço de qualidade do Instituto na feira rural organizada pela Cooperativa Agroindustrial
de Cascavel – Coopavel.
2 Planejamento em eventos agrobunisses
O planejamento deve ser entendido como uma prática importante para toda e qualquer
atividade humana que busca o sucesso. Por meio dele, acontecimentos futuros e possíveis
metas podem ser medidos e considerados. Ainda, se feito de forma pertinente, tal conceito
pode ser muito produtivo no que tange o sucesso de uma empresa, propriedade rural, ou,
ainda, um, evento.
Tal ideia merece atenção especial porque, para um evento, o planejamento deve ser tratado
como uma das partes mais importantes, de vital participação em sua execução. Tal fato se dá
por que, por meio desse quesito, podem-se desenrolar todos os outros, como a organização e o
entendimento da parte física do evento para a satisfação do público que se pretende alcançar.
Esse tipo específico de planejamento, para Bahl (2004), deve contar com a efetivação de
atividades alinhadas, voltadas não só para o planejamento, mas também para a organização, a
operacionalização e a execução; essa última possuindo um papel fundamental na cadeia, já
que é a efetivação física do que foi pensado anteriormente, sendo a parte prática de todo o
processo e imprescindível para o funcionamento de qualquer evento.

Para o pesquisador, a administração e gestão de um evento de sucesso precisa, para que todas
as metas estabelecidas sejam cumpridas, passar por quatro fases: concepção, pré-evento,
evento ou trans-eventos e pós-evento.
A primeira fase, a concepção, é representada pela concepção de ideias em relação a evento a
ser realizado, abrangendo todas as áreas que o evento pretende cobrir, bem como todas as
características inerentes a cada uma delas, prevendo aquilo que os espectadores pretendem
encontrar.
A fase do pré-evento, segundo o pesquisador, é formada pela pesquisa e percepção das
informações necessárias para o desenvolvimento do projeto, tornando a ideia proposta nos
dias de evento mais completa e embasada, uma vez que esta pesquisa pode trazer informações
importantes para o funcionamento e relacionamento com o espectador. Para Bahl (2004, p.
54) “no projeto, busca-se incluir e prever tudo o que será necessário para o evento” e, em
adição, “intensificam-se as atividades de execução vinculadas ao planejamento e organização
física e temporal do evento”.
Na fase do evento, Bahl (2004) explica que, por meio da organização, tudo o que foi
planejado previsto e contemplado é executado. É neste momento que aquilo que havia sido
proposto é experimentado e aprovado ou desaprovado pelos participantes. É também nessa
fase que podem aparecer problemas e adaptações para eles.
No pós evento, acontece a confrontação de resultados, visando entender o que pode ser
contemplado em meio ao que foi planejado, bem como as possíveis falhas e acertos, para que
esses possam ser mesurados e, posteriormente, corrigidos quando necessário. Para Bahl
(2004, p. 55) “a fase pós evento é tão importante quanto as demais”.
Barbosa (2012) adiciona que o bom desenvolvimento de um evento se dará a partir da
capacidade de visão para a estruturação de seu projeto, que precisa sanar todas as
necessidades do acontecimento. Esse planejamento estratégico é o primeiro passo para o
alcance dos objetivos propostos.
Tal fato deve iniciar-se com a pesquisa e compreensão dos elementos que envolvem o feitio
de um evento, como a pesquisa o planejamento, a organização, a coordenação, o controle e a
implantação de um projeto, que deve conseguir atingir e chamar a atenção do público-alvo
esperado para ser considerada uma prática de sucesso, conforme explicam Brito e Fontes
(BARBOSA, 2012, p. 92 apud BRITO e FONTES, 2004, p. 20).
3 Procedimento Metodologico
A pesquisa bibliográfica, foi realizada no ano de 2014. Os dados, todavia, já haviam sido
parcialmente, coletados no mês de fevereiro de 2013, sendo completados por questionários
aplicados em fevereiro de 2014. Isso se dá por que o projeto em questão pretende avaliar a
evolução da participação do Instituto Emater no Show Rural nos últimos dois anos,
possibilitando o entendimento de padrões e a visão de possíveis mudanças e melhoramentos
acontecidos de um ano para o outro.
Por ser desenvolvido em dois anos, o questionário já havia sido produzido no ano de 2013.
Neste ano, as perguntas foram enviadas aos e-mails dos 50 funcionários que trabalharam no
evento no ano em questão, duas semanas após o evento e destes 35 responderam o
questionário, enquanto no ano de 2014 os questionamentos foram enviados para serem
respondidos pelos 53 funcionários apenas um dia após o término do Show Rural Coopavel e
destes 37 responderam o questionário.

Para análise da avaliação geral e avaliação da organização geral foi utilizado apenas os
questionários dos 35 que responderam em ambos os anos e para as avaliações específicas foi
utilizado todos os questionários respondidos, independentemente de o entrevistado ter
participado da pesquisa em apenas um ano.
3.1 Corpus de Estudo.
Segundo o site da Emater, atualmente o Instituto conta com 1 Unidade Estadual, 21 Unidades
Regionais, 395 Unidades Municipais e 12 Unidades Distritais. Segundo o site do evento
(2014), o Show Rural Coopavel é um evento técnico do agronegócio paranaense organizado
anualmente pela Cooperativa Agroindustrial de Cascavel – Coopavel em uma área de 72
hectares, planejada para oferecer conforto aos seus visitantes, com ruas asfaltadas e cobertas,
restaurante, lanchonete, ambulatório médico e pronto-socorro, praças de descanso, banheiros
masculinos e femininos, mais de 7000 vagas de estacionamento gratuito, bebedouros com
água gelada, distribuídos por todo o parque e oferece suporte para os principais veículos de
comunicação divulgar as notícias geradas no evento.
O evento começou como um dia de campo, em 1988, voltado exclusivamente para seus
associados, para demonstrar novas técnicas de produção. A primeira edição, segundo o site do
evento, contou com 15 expositores e 110 visitantes e desde então não parou de crescer, de tal
forma que em 2013 contou com 430 expositores e 202.574 visitantes do Brasil e do exterior e
em 2014 contou com 440 expositores e 210.144 visitantes.
Há 19 anos o Instituto Emater tem participado e colaborado com o desenvolvimento e
reconhecimento desse evento, que é referência mundial, em que as principais empresas
multinacionais de pesquisas e equipamentos lançam novos produtos e tecnologias antecipando
com exclusividade as tendências para o agronegócio.
4 Apresentação dos dados da pesquisa
A análise dos resultados foi feita a partir das médias recebidas com as respostas aos
questionários veiculados entre os funcionários da Emater que trabalharam no evento Show
Rural Coopavel nos anos de 2013 e 2014. Para a obtenção desta média, foram atribuídas notas
para as respostas, que eram classificadas a partir das seguintes características: a nota 1 seria
considerada péssima, a 2, ruim, 3 seria considerado regular, enquanto 4 demonstraria um
quesito bom e 5 uma característica excelente para a área pesquisada.
O questionário foi subdividido em 3 partes: avaliação geral, avaliação específica e avaliação
da organização. Na avaliação geral e na avaliação da organização do evento foram analisadas
as médias recebidas dos 33 funcionários que responderam nos dois anos. Já na avaliação
específica, as áreas foram avaliadas individualmente, utilizando todos os questionários,
inclusive daqueles que responderam em apenas um ano. Por último, foram agrupadas as
sugestões dadas pelos funcionários em suas respostas.
4.1 Avaliação geral
A avaliação geral questionava os participantes sobre a organização geral da Emater no evento,
apontando para questionamentos que buscaram estabelecer notas para características
estruturais como a divulgação, o layout, e a localização do evento.
Esta parte da pesquisa procurou encontrar parâmetros de avaliação dos participantes para as
características gerais do Instituto Emater no evento, a partir do entendimento da estrutura

geral envolvida na organização do Show Rural nos anos de 2013 e 2014. Para tanto, os
pesquisados tiveram que, conforme anteriormente citado, dar uma nota entre 1 (um) e 5
(cinco) para cada uma das partes envolvidas nessa organização.
Como se nota, a Tabela 1 apresenta as médias encontradas nos dois anos, sendo comparados
as médias entre um ano e outro, e ainda apresentando a média de diferença entre os dados,
facilitando assim a compreensão do crescimento ou declínio de cada um dos fatores
perguntados.

Para cada item, assinale a opção que melhor reflete sua opinião em
relação ao Show Rural
1. Divulgação da Emater no Show Rural
2. Layout da Emater no Show Rural
3. Qualidade técnica das matérias da Revista da Emater
4. Formato da Revista
5. Layout da Revista
6. Programação da Emater no Show Rural
7. Organização do Show Rural
8. Organização da área da Emater no Show Rural
9. Coordenação da Emater no Evento
10. Gerência da Emater no Evento
11. Temas abordados pela Emater no Show Rural
12. Conhecimento dos ministrantes em relação aos temas das
atividades
13. Adequação das instalações à realização do Evento
14. Suportes dos coordenadores de área no Evento
15. Jornalismo (matérias escritas)
16. Imprensa (TV e rádio)

2013
4,11
4,09
4,29
4,31
4,26
4
4,26
4,14
4,2
4,22
4,11

2014
4,22
3,84
4,46
4,57
4,49
4,19
4,27
4,11
4,11
4,26
4,24

%
2,68
-6,11
3,96
6,03
5,40
4,75
0,23
-0,72
-2,14
0,95
3,16

4,35
3,91
4,06
3,94
4,03

4,37
3,84
4,11
4,16
4,24

0,46
-1,79
1,23
5,58
5,21

Fonte: Entrevistados nos anos de 2013 e 2014
Tabela 1 – Avaliação Geral

O primeiro fator a ser pesquisado foi a divulgação da Emater no Show Rural que, em 2013,
ficou com uma média de 4,11, que subiu para 4,22 no ano seguinte, apresentando 2,8% de
crescimento. Tal média é considerada alta, já que aproxima-se da nota máxima, 5 (cinco).
Além disso, o aumento da média demonstra que houve uma melhora da organização que
conseguiu aparecer de forma mais positiva no Show Rural.
A seguir, os pesquisados deram notas para o layout do Instituto no evento, que correspondeu a
uma média de 4,09 em 2013 e de 3,84 em 2014, com um decréscimo de 6,11%, mostrando
que este parâmetro piorou de um ano para o outro e, por isso, desagradou os funcionários no
ano subsequente. Tal fato mostra que as mudanças propostas pela Emater para este quesito
podem não ter surtido o efeito desejado.
Depois, seguiam-se três questões relacionadas à revista veicula pelo Instituto Emater.
Primeiramente, a qualidade das matérias de tal veículo de comunicação foi questionada. Para
esta, a média encontrada foi de 4,29 em 2013 e 4,46 em 2014, melhorando em um percentual
de 3,96%, demonstrando que a forma com que a revista é tratada e a sua disposição de
matérias tem melhorado com o tempo. Tal fato é ainda perceptível porque o formato e o
layout da revista, pontos explorados pelas perguntas subsequentes, apresentaram um

crescimento de, respectivamente, 6,03 e 5,40% na aceitação dos pesquisados, saltando de uma
nota de 4,31 e 4,49 em 2013 para 4,37 e 4,26 em 2014.
Tais questões são seguidas pelo questionamento em relação à organização do Show Rural e a
forma com que a Emater tratou o evento e dispôs os estandes nele. Nessa pergunta, a nota
média foi de 4 pontos em 2013 e de 4,19 pontos em 2014, algo referente a 4,75% de aumento
na aprovação dos pesquisados. Ainda, a questão seguinte buscava saber se a coordenação do
evento havia sido eficiente. Com números de 4,2 para 2013 e apenas 4,11 para 2014, o fator
encontrou um decréscimo de 2,14% na pesquisa, pode ser justificado pela troca de
coordenador no ano de 2014. A gerência, todavia, apresentou números positivos. Com um
crescimento de 0,95%, passando de 4,22 em 2013 para 4,26 em 2014, tal ponto foi visto com
simpatia pelos trabalhadores do evento.
Os temas abordados pelo Instituto nos dias de evento também tiveram avaliações bastante
favoráveis, estando sempre com uma média maior do que 4 e apresentando crescimento de um
ano para o outro. O conhecimento e domínio dos palestrantes são igualmente vistos com bons
olhos pelos pesquisados, que deram as notas de 4,34 e 4,37 em cada um dos anos,
demonstrando que as temáticas tratadas na semana do Show Rural foram de total relevância
para seu funcionamento.
A adequação das instalações, todavia, teve um decréscimo de 1,79% entre os dois anos,
demonstrando um retrocesso em relação à forma com que os espaços foram tratados para a
realização do evento. Mesmo assim, o suporte oferecido pelos coordenadores de cada área
apresentou os números de 4,06 em 2013 e de 4,11 em 2014 e, com um acréscimo de 1,23%,
mostrou que aqueles que gerenciavam os locais em que a Emater se encontrava estavam
bastante propensos a auxiliar no que fosse necessário.
Por fim, as participações na mídia, por meio de matérias impressas ou reportagens de TV ou
rádio tiveram números bastante favoráveis. As matérias em folhetins receberam uma nota de
3,94 para 2013 e de 4,16 para 2014, enquanto as veiculadas nas mídias visuais e auditivas
tiveram a média de 4,03 para 2013 e 4,24 para 2014, fato que representa uma maior
representatividade do evento nos meios de comunicação e uma melhor colocação da Emater
na comunidade.
4. 2 Avaliações específicas
Na avaliação específica, cada uma das 19 (dezenove) - agricultura de precisão, agroecologia,
agroindústria, apicultura, artesanato, cozinha didática, cultivo florestal, espaço da mulher,
farmácia homeopática, fruticultura, grãos, jovens, pecuária de leite, olericutura, plantas
medicinais, piscicultura, recepção, recursos naturais e turismo rural - temáticas abordadas
pelo Instituto Emater no Show Rural foi considerada individualmente, e as notas foram dadas
de acordo com as características de cada uma dessas áreas.
Os critérios de avaliação seguem os mesmos: cada pesquisado classificaria entre péssimo e
excelente e a partir disso seria atribuída uma nota entre 1 (um) e 5 (cinco) para o desempenho
do setor no evento e, por fim, a média seria calculada para entender as características positivas
ou negativas de cada espaço.
As médias das notas da colocação da Emater em áreas específicas foram satisfatórias, como
observa-se na Tabela 02. Todas elas ficaram acima de 3, sendo no mínimo consideradas
regulares e todas apresentaram um grande percentual de crescimento.

Para cada item, assinale a opção que melhor reflete sua
opinião em relação ao Show Rural

2013

1. Divulgação da área
2. Localização da área
3. Layout da área
4. Programação da área
5. Organização da área
6. Coordenação da área
7. Temas abordados pela área
8. Conhecimento técnico do Instituto Emater
9. Conhecimento técnico da área
10. Adequação das instalações na área
11. Motivação dos técnicos no Evento

3,54
3,84
3,32
3,55
3,7
3,97
3,87
3,92
3,94
3,24
3,81

2014
3,81
4,26
3,64
3,85
3,83
4
3,98
4,28
4,18
3,61
4,09

%
7,65
11,02
9,81
8,38
3,52
0,8
2,64
9,11
5,97
11,19
7,56

Fonte: Entrevistados no ano de 2013 e 2014
Tabela 02 – Média geral da avaliação específica

A melhoria é contínua entre um ano e outro. Os organizadores das áreas do Instituto Emater
no Show Rural buscam o aperfeiçoamento de cada um dos setores com os quais se envolvem,
trazendo uma maior aceitação de todos os envolvidos. Pode-se dizer que, em linhas gerais, o
evento melhora todo ano, grande parte porque é tratado com grande comprometimento por
seus funcionários e organizadores.
4.3 Avaliação da organização do evento
Na avaliação da organização, assim como na avaliação geral utilizou-se apenas os
questionários dos 35 funcionários do Instituto que responderam em ambos os anos.
Para cada item, assinale a opção que melhor reflete sua
opinião em relação ao Show Rural

2013

1. Hospedagem
2. Deslocamento
3. Abastecimento
4. Fornecimento de café da manhã
5. Fornecimento de almoço
6. Fornecimento de frutas
7. Fornecimento de água
8. Fornecimento de café
9. Confraternização

3,88
3,77
4
3,73
3,87
3,86
3,9
3,45
4,3

2014
3,9
3,85
4,04
3,88
3,94
4,24
3,94
3,55
4,46

%
0,52
2,12
1,00
4,02
1,81
9,84
1,03
2,90
3,72

Fonte: Entrevistados no ano de 2013 e 2014
Tabela 03 – Avaliação da organização do evento

A organização do evento também recebeu notas bem altas, algo facilmente notado na Tabela

03. Demonstrando uma relativa satisfação dos entrevistados. Este elemento demonstra a
integração entre todas as partes envolvidas com a confecção do Show Rural e a forma
saudável e proveitosa com que estas se relacionam, por meio de reuniões que servem para
comemorar o constante sucesso que é o evento.
4.4 Sugestões dadas pelos entrevistados de 2013
Ainda, muitos funcionários entrevistados sentiram-se a vontade para dar possíveis sugestões
de melhora para fatores que, segundo eles, poderiam ser implementados nos anos vindouros.
Tal espaço foi reservado no questionário porque, além de se entender que os elementos já
presentes no evento precisam ser mesurados, novas ideias de melhoria podem ser igualmente
proveitosas.
No ano de 2013, muitos entrevistados reclamaram do tamanho das camisas e chapéus,
afirmando serem incompatíveis com o número desejado. Por isso, no ano posterior, cinco
meses antes do evento, e-mails foram enviados a todos os participantes pedindo atualização
dos tamanhos. Com isso, foi possível zerar as reclamações com relação às camisas e reduzir
os protestos no que tange o número dos chapéus.
Alguns pediram também a padronização das cores da área da Emater, fazendo com que todos
os elementos ligados à instituição fossem parecidos, facilitando o reconhecimento dos
envolvidos. Nesse sentido, foram feitas modificações no ano posterior, adequando-se no que
fosse possível ao que foi solicitado.
Também solicitou-se a volta da piscicultura, área muito requerida pelos visitantes do evento.
A área voltada à apicultura foi igualmente demandada, o que fez com que a Emater
considerasse e posteriormente implantasse tal temática no Show Rural. Além disso, tal
colocação foi importante para o instituto, que pode contar com uma quantidade maior de
conhecimento advindo de seus técnicos, como Nilo Deliberali, especialista na área e
pertencente ao quadro de funcionários do regional de Cascavel.
Outras áreas foram solicitadas pelos entrevistados e foram implementadas no ano seguinte.
Dentre elas, destacam-se o espaço das mulheres, altamente procurado pelas agricultoras da
região, e a casa de chá com as plantas medicinais.
Como atrativos para o público alguns entrevistados pediram por mini cursos sobre a
transformação do leite em queijo, manteiga, iogurte, requeijão e outros produtos da
agroindústria. Tal implantação contou com certas dificuldades, como a falta de liberação do
uso de gás pelos bombeiros, impossibilitando o cozimento de várias receitas que se buscava
ensinar.
Ainda assim, em parceria com a empresa Suck Milk, a Emater conseguiu criar o espaço da
cozinha didática, onde os produtores puderam aprender a desenvolver materiais com o leite,
como iogurte e queijo coalho.
4.5 Sugestões dadas pelos entrevistados de 2014
No ano de 2014, assim como em 2013, alguns entrevistados sugeriram a melhoria do layout
da Emater. Tal fator já havia passado por algumas melhorias no evento de 2014 e pretende-se
implantar mais algumas mudanças para o ano de 2015.
Além disso, sugeriu-se o envolvimento de um número maior de cooperativas, fato que pode

contribuir para a atração de um público maior. Ainda, acredita-se que tal prática pode ajudar
no incentivo de participação para outras cooperativas que, ao ver os produtos expostos, podem
queres mostrar os próprios em um evento vindouro.
Muitos visitantes relataram ter muitos problemas com formigas cortadeiras, então alguns
entrevistados pediram pela ampliação da discussão deste tema, que tem sido um fator
altamente preocupante na zona rural nos últimos anos.
Também houveram pedidos para a implantação de práticas que introduzam aos visitantes
alternativas de tratamento e monitoramento de águas servidas e não servidas. Tal fato
justifica-se porque o Instituto trabalha com o programa de gestão do solo e água em
microbacias, que tem por objetivo recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos
naturais, com base na gestão de microbacias hidrográficas. Em adição, o Instituto trabalha
com técnicas de proteção, como plantas filtradoras e micro-organismos para tratamento e
preservação. Nesse sentido, acredita-se que o evento pode ser utilizado para conscientização e
incentivo para utilização de alguma técnica que melhore a situação vivida em nossa região.
5 Considerações Finais
O primeiro fato a impressionar nesta pesquisa é a magnitude do evento do qual o Instituto
Emater faz parte. O Show Rural Coopavel cresceu com os anos e hoje é, inegavelmente, um
dos maiores locais de aglomeração para negócios e agroindústria do país, sendo de
importância vital para a região, que está em constante crescimento e necessita das tecnologias
trazidas na semana em que o fato acontece.
Ainda, é interessante perceber a forma com que o Instituto Emater se desenvolveu juntamente
com o evento. Contando com poucos estandes no início, hoje o Instituto é responsável por
grande parte da organização e manutenção do Show Rural, sendo um indispensável para o
outro.
O Instituto também é notável pela sua preocupação em relação ao produtor rural e à
produtividade da região em que está inserido. Por isso, durante todo ano e, em especial nos
dias que tangem a realização do evento, busca trazer novidades que podem melhorar o
cotidiano no campo e aumentar a produção. Para a realização desta pesquisa foi estabelecido
objetivos, os quais foram expostos em comparação com os resultados alcançados.
O objetivo geral foi analisar o planejamento do Instituto Emater na participação no evento
Show Rural Coopavel sob a ótica do seu público interno, entre os anos que foi realizada a
pesquisa, ou seja, 2013 e 2014, objetivo alcançado por meio das análises dos questionários
aplicados aos funcionários do Instituto que trabalharam nos eventos no período da pesquisa.
Com as respostas obtidas por meio dos questionários foi possível identificar algumas falhas e
em reunião passá-las a coordenação e administração da Emater no evento, ainda nesta
reunião, foi passada algumas sugestões que os questionados deram, algumas delas foram
implantadas no Show Rural de 2014, outras serão implantadas nos próximos eventos. Entre as
mudanças já realizadas em 2014 pode-se citar a inclusão das áreas de apicultura, espaço da
mulher, plantas medicinais e piscicultura.
Como nos questionários houveram muitas reclamações quanto as camisas e chapéus, foi feita
pela acadêmica uma atualização de tamanhos e assim houve em 2014 uma redução nas
reclamações de camisas em 100% e de chapéus em 90%.
Tal pesquisa se mostrou importante ao entender que o evento e o instituto são muito grandes e
possuem muita credibilidade. Mesmo assim, algumas coisas podem melhorar, como já tem

melhorado. Com os dados aqui presentes, pode-se entender como tudo o que envolve o
agronegócio tem sido aperfeiçoado nos últimos anos, mas, além disso, pode-se entender que a
melhoria deve ser buscada sempre, para que a credibilidade que o instituto já possui possa ser
mantida.
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