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Objetivo

Principais características do Radar:
Insights de oportunidades:

Radar de Oportunidades

Mapear as tendências de oportunidades para as
cooperativas em Mato Grosso;

O Radar de Oportunidades do Cooperativismo
tem o objetivo de monitorar as tendências de
investimentos de mercado para os ramos do
cooperativismo em Mato Grosso.

Índice de oportunidade:

A periodicidade de publicação será semestral.

Estudos técnicos:

Avaliar as oportunidades por meio de indicadores
técnicos por região em Mato Grosso;

Fornecer
subsídio
para
embasar
decisões
empresariais assertivas, visando direcionar o fluxo de
investimentos para pesquisas e produtos que estejam
de acordo com as tendências de mercado;

Nota: Este material foi elaborado pelo Sistema OCB/MT, as informações contidas neste arquivo são estritamente
confidenciais. Qualquer uso não autorizado, divulgação reprodução ou disseminação, no todo ou em parte, em qualquer
mídia ou por qualquer meio, sem o consentimento por escrito da OCB/MT é estritamente proibida.
Fonte: Sistema OCB/MT

Metodologia
Et a p a s d o t ra b a l h o

1

F l u xo d o t ra b a l h o
Fluxograma do Radar de Oportunidades

Mapeamento das oportunidades por Ramo do cooperativismo

Mapear as oportunidades de investimentos por meio de demandas dos
representantes dos Ramos ou análise da equipe técnica através de tendências
de mercado.
Oportunidade
mapeada

2

3

Frequência
A atualização do Radar de Oportunidades será semestral, sendo
divulgado em novembro e em maio. Pode acontecer de um Ramo
contabilizar mais oportunidades mapeadas, e até de alguns não
somarem oportunidade em razão de fatores mercadológicos e de
demanda dos Conselheiros.

Índice de Oportunidade (IOC) por região
Calcular o índice de oportunidade para o negócio mapeado, a partir da
análise de dados com o intuito de avaliar se a oportunidade é passível
de um estudo técnico pela OCB/MT
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Avaliação dos
indicadores de
Oferta e
Demanda
por região

Avaliação dos
indicadores de
concorrência
por região

Resultado do
Índice de
Oportunidade
(IOC) por
região em
número de
0 a 4.

Em resumo:

IOC > = 3

Fomento de
estudo técnico

Metodologia
A b ra n g ê n c i a

Sobre o índice:

Macrorregiões de
Mato Grosso:

Cada indicador analisado será chamado de KPI e receberá uma nota de
0 a 4 por região de MT. Com isso, será realizado a média das notas dos
KPI’s por região, tanto da ótica de Oferta e Demanda (O&D), quanto da
Análise de Concorrência (AC). Posteriormente, será realizado a média
final do IOC por região;

1. Noroeste;
2. Norte;
3. Nordeste;
4. Médio-norte;

Na avaliação do IOC as notas variam de 0 a 4, sendo: 0= Inoportuno,
1=pouco provável, 2=neutra, 3=favorável e 4=muito favorável.

5. Oeste;
6. Centro-sul;
7. Sudeste.
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O resultado geral do IOC será por região, visto que uma oportunidade
pode ser passível de fomento de estudo técnico (IOC>=3) apenas em
uma região.

Radar de Oportunidades
Geral - Oportunidade por Ramos

Oportunidades identificadas em 2022

01. Reforma de pastagem;
02. Irrigação a pasto;
03. Compost barn;
04. Produção de farelo e
óleo de soja;

07. Piscicultura nas áreas
de mineração;
08. Modernização tecnológica
de garimpos;

09. Financiamento
para piscicultura;
10. Financiamento
para pecuária de leite;

05. Produção de gergelim;

11. Financiamento
para produção de pulses;

06. Beneficiamento
de feijão;

12. Financiamento para
armazenagem de grãos;

14. Cooperativa
habitacional;

15. Verticalização
nas cooperativas
de saúde;

13. Energia fotovoltaica
nas cooperativas;
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16 OPORTUNIDADES AVALIADAS

16. Aquisição de
equipamentos
e caminhões;

Radar de Oportunidades
Avaliação - Oportunidades em Mato Gro sso
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3 a 4,0 – Favorável
 Na média estadual, apenas

2 a 2,9 – Neutra
1,93

1,57
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Compost barn

Produção subprodutos soja

Produção de gergelim

Beneficiamento de feijão

Financiamento para psicultura

Financiamento para pecuária de leite

Financiamento para suinocultura

Financiamento para pulses

Financiamento para armazenagem

Energia fotovoltaica

Cooperativa habitacional

Aquisição de novos caminhões

Piscicultura nas áreas de mineração

Modernização tecnológica de garimpos

0,00

1

Irrigação a pasto

1,00
0,50

03 oportunidades tiveram
nota com potencial para
elaboração de estudo técnico;

1 a 1,9 – Pouco provável

1,50

Reforma de pastagem

Notas

2,50

2,63

3,00

Nota: Este material foi elaborado pelo Sistema OCB/MT, as informações contidas neste arquivo são estritamente
confidenciais. Qualquer uso não autorizado, divulgação reprodução ou disseminação, no todo ou em parte, em qualquer
mídia ou por qualquer meio, sem o consentimento por escrito da OCB/MT é estritamente proibida.
Fonte: Sistema OCB/MT

0 a 0,9 – Inoportuno

 Por outro lado, na análise
regional, algumas
oportunidades se destacaram
em razão da aptidão de cada
região;
 Sendo assim, a equipe técnica
da OCB/MT priorizará as
oportunidades que se
destacarem com notas acima
de 03 em mais de uma região
para fins de elaboração de
estudo técnico.

Radar de Oportunidades
16 Oportunidades Avaliadas em Cada Região de MT

Quantidade de
oportunidades por região¹

5

4,00

Total: 16

3,00

2

2,00

1

1,00
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Noroeste

Norte

Centro-Sul

Oeste

Médio-Norte

Sudeste

Nordeste

0,00

3,31

3,31

3,29

3,21

3,18
3,06

Noroeste

5,00

5

Oeste

5

Centro-Sul

6

6,00

3,61

Nordeste

7,00

3,70
3,60
3,50
3,40
3,30
3,20
3,10
3,00
2,90
2,80
2,70

Sudeste

8,00

8

Médio-Norte

9,00

Média das notas das
oportunidades por região

Norte

Oportunidades Avaliadas por Ramo

(¹) A soma da quantidade de oportunidades potenciais por região ultrapassa o número total de oportunidades avaliadas,
uma vez que cada oportunidade é analisada por região, podendo ter aptidão de investimentos (nota acima de três) em
mais de uma região do estado, a depender e suas características.

Radar de Oportunidades

Resumo por região de Mato Grosso
Quantidade de oportunidades
potenciais¹ por região
b)
a)
1

2

c)
8

d)
5
a) Noroeste;
b) Norte;
c) Nordeste;
d) Médio-norte;
e) Oeste;
f)

Centro-sul;

g) Sudeste.

5
e)

f)
6

5
g)

Oportunidades potenciais¹
são oportunidades que
atingiram notas acima de
3,0 potencializando o
fomento de estudos
técnicos.
Todas as regiões do estado
tiveram ao menos uma
oportunidade com
prospecção de estudo.
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Nº

Descrição das oportunidades

Ramos

1

Reforma de pastagem para gado de leite

Agropecuário

2

Irrigação a pasto para bovinos de leite

Agropecuário

3

Compost Barn em propriedades de leite

Agropecuário

4

Investimento em industrialização de soja

Agropecuário

5

Investimento na produção de gergelim

Agropecuário

6

Investimento no beneficiamento de feijão

Agropecuário

7

Financiamento para piscicultura

Crédito

8

Financiamento para a pecuária de leite

Crédito

9

Financiamento para suinocultura

Crédito

10

Financiamento para produção de pulses

Crédito

11

Financiamento para armazenagem de grãos

Crédito

12

Energia fotovoltaica nas cooperativas

Crédito

13

Criação de cooperativa habitacional

Infraestrutura

14

Aumento de frota nas cooperativas de transporte

Transporte

15

Piscicultura nas áreas de mineração

TPBS

16

Modernização tecnológica nos garimpos

TPBS

Radar de Oportunidades

Resumo regi ão ce ntro-sul

Oportunidades potenciais
região centro-Sul
b)
a)
c)
d)
5
f)

a) Noroeste;
b) Norte;
c) Nordeste;
d) Médio-norte;
e) Oeste;
f)

e)

6
g)

Centro-sul;

g) Sudeste.
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Nº

Descrição das oportunidades

Ramos

Nota

1

Energia fotovoltaica nas cooperativas

Crédito

3,63

2

Modernização tecnológica nos garimpos

TPBS

3,33

3

Investimento na capacidade produtiva de farelo e
óleo de soja

Agropecuário

3,30

4

Financiamento para pecuária de leite

Crédito

3,00

5

Piscicultura nas áreas de mineração

TPBS

3,00

6

Financiamento para piscicultura

Crédito

3,00

Radar de Oportunidades

Resumo região médio-norte

Oportunidades potenciais
região médio-norte
b)
a)
c)
d)
d)
5
f)

a) Noroeste;
b) Norte;
c) Nordeste;
d) Médio-norte;
e) Oeste;
f)

Nº

Descrição das oportunidades

Ramos

Nota

1

Energia fotovoltaica nas cooperativas

Crédito

3,63

2

Investimento na capacidade produtiva de farelo e
óleo de soja

Agropecuário

3,60

3

Financiamento para armazenagem de grãos

Crédito

3,25

4

Reforma de pastagem em propriedade de leite

Agropecuário

3,06

5

Investimento no beneficiamento de feijão

Agropecuário

3,00

e)
g)

Centro-sul;

g) Sudeste.
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Radar de Oportunidades

Resumo região nordeste

Oportunidades potenciais
região nordeste
b)
a)

Nº

Descrição das oportunidades

Ramos

Nota

1

Produção de gergelim

Agropecuário

3,83

2

Aquisição de caminhões e equipamentos para as
cooperativas de transporte

Transporte

3,50

3

Compost Barn em propriedade de leite

Agropecuário

3,38

4

Financiamento para pecuária de leite

Crédito

3,28

5

Financiamento para a produção de pulses

Crédito

3,17

6

Irrigação a pasto em propriedade de leite

Agropecuário

3,17

7

Reforma de pastagem em propriedade de leite

Agropecuário

3,00

8

Investimento na capacidade produtiva de farelo e
óleo de soja

Agropecuário

3,00

c)
8

d)
5
f)

a) Noroeste;
b) Norte;
c) Nordeste;
d) Médio-norte;
e) Oeste;
f)

e)
g)

Centro-sul;

g) Sudeste.
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Radar de Oportunidades

Resumo região noroeste

Oportunidades potenciais
região noroeste
b)
a)
1

c)
d)
5
f)

a) Noroeste;
b) Norte;
c) Nordeste;
d) Médio-norte;
e) Oeste;
f)

e)
g)

Centro-sul;

g) Sudeste.
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Nº

Descrição das oportunidades

Ramos

Nota

1

Financiamento para pecuária de leite

Agropecuário

3,06

Radar de Oportunidades

Resumo região norte

Oportunidades potenciais
região norte
b)
a)
2

c)

d)
5
f)

a) Noroeste;
b) Norte;
c) Nordeste;
d) Médio-norte;
e) Oeste;
f)

e)
g)

Centro-sul;

g) Sudeste.
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Nº

Descrição das oportunidades

Ramos

Nota

1

Modernização tecnológica em garimpos

TPBS

3,83

2

Financiamento para pecuária de leite

Crédito

3,39

Radar de Oportunidades

Resumo região oeste

Oportunidades potenciais
região oeste
b)
a)
c)
d)
5
a) Noroeste;
b) Norte;
c) Nordeste;
d) Médio-norte;
e) Oeste;
f)

5

f)

Nº

Descrição das oportunidades

Ramos

Nota

1

Modernização tecnológica nos garimpos

TPBS

3,33

2

Aquisição de caminhões e equipamentos para as
cooperativas de transporte

Transporte

3,25

3

Financiamento para pecuária de leite

Crédito

3,17

4

Criação de cooperativa habitacional

Infraestrutura

3,17

5

Financiamento para armazenagem de grãos

Crédito

3,00

e)
g)

Centro-sul;

g) Sudeste.
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Radar de Oportunidades

Resumo região sudeste

Oportunidades potenciais
região sudeste
b)
a)
c)
d)
d)

b) Norte;
c) Nordeste;

f)f)

d) Médio-norte;
e) Oeste;
f)

e)

Descrição das oportunidades

Ramos

Nota

1

Energia fotovoltaica nas cooperativas

Crédito

3,63

2

Financiamento para armazenagem de grãos

Crédito

3,50

3

Investimento na capacidade produtiva de farelo e
óleo de soja

Agropecuário

3,40

4

Financiamento para pecuária de leite

Crédito

3,00

5

Modernização tecnológica nos garimpos

TPBS

3,00

c)

5
a) Noroeste;

Nº

5
g)

Centro-sul;

g) Sudeste.
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Equipe
Técnica

Equipe Técnica OCB/MT
Alessandra Silva Recepcionista
Bárbara Amorim Secretária Executiva
Camila Knorst Contadora
Clarissa Rosa Fazinga Coordenadora de Marketing
Débora Guimarães Analista de Gestão de Pessoas
Elissandra Franco Analista de Financeiro
Elizabeth Tozi Analista de Relacionamento Cooperativista
Jennifer Alencar Analista de Desenvolvimento

Onofre Cezário
de Souza Filho
Presidente do
Sistema OCB/MT
Frederico Azevedo
Superintendente
da OCB/MT

Joice Rondon Coordenadora Administrativa
Marcus Vinicyus de Souza Assistente Administrativo (TI)
Pâmela Gouvela Assistente Administrativo (Cadastro)
Rafael Monge Analista Administrativo (Compras)
Elaboração:

Ricardo Pereira Analista de Mercados

Ricardo Pereira e

Rosana Vargas Analista de Comunicação

Tainá Heinzmann

Sâmyla Sousa Consultora de Desenvolvimento de Novos Negócios
Valéria Grecco Advogada
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