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RESUMO 

O ponto mais forte e estratégico de uma empresa é o Marketing Digital, no entanto observa-se 

na literatura que ainda há carência no uso dessa artimanha nas cooperativas, visto que a 

dinamização do fluxo das redes no mundo está cada vez mais competitiva e, é por meio desse 

plano digital que as cooperativas possuem oportunidade de capitalizar e inovar seus produtos 

conforme o mercado. Esta pesquisa apoia-se em uma abordagem qualitativa, tipologia 

descritiva e estratégia netnográfica para avaliar a comunicação, cocriação e coprodução em 

redes sociais, a partir das características do cooperativismo de crédito e dessa forma, verificar 

como as cooperativas SICRED e SICOOB se adaptam estrategicamente quanto a essa 

comunicação visto que esse segmento tem se tornado cada vez mais fundamental para o 

crescimento, tanto da cultura cooperativista quanto da captação de novos associados e que 

continuar investindo nessa técnica, alcança-se um nível alto de competitividade. Os resultados 

apontam que as cooperativas SICRED e SICOOB têm usado do mundo digital em suas 

campanhas mais influentes para se adaptarem ao atual mercado. 

 

Palavras-chave: Marketing. Comunicação. Redes Sociais. Sicredi. Sicoob. 

 

 

1   Introdução 

 

O cooperativismo de crédito engaja pessoas que buscam a melhor administração de 

seus recursos financeiros, e tem como objetivo a prestação de assistência creditícia, assim 

como serviços de natureza bancária (SICRED, 2021). O Sistema de Cooperativas Financeiras 

do Brasil conta com diversos canais digitais que ligam o associado à cooperativa. Os 

participantes têm direito às decisões democráticas dentro do ambiente, tornando assim dono e 

usuário, investindo esses resultados em desenvolvimento regional e socioeconômico 

(SICOOB, 2021) 

Destaca-se então, que a partir do engajamento voluntário de pessoas com objetivos em 

comum, as cooperativas geram renda, oportunidades de trabalho e promovem 

desenvolvimento socioeconômico (SICRED, 2021). E com todas as facilidades, serviços e 

baixas taxas oferecidas, as cooperativas de crédito vêm se expandindo significativamente.  

Nesse ritmo de crescimento, fortalece principalmente as pequenas empresas, onde há 

um apoio mútuo entre os cooperados (PAIVA SANTOS, 2017). E essas entidades crescem 

oferecendo produtos e serviços iguais aos bancos, porém mais diversificado e acolhedor, com 

taxas pequenas, além de proporcionar educação financeira, por exemplo. Conforme observado 

no Portal do Cooperativismo Financeiro (2020), as cooperativas promovem palestras 

educacionais, cursos e eventos com ações de educação financeira. 

Acerca desse cenário de apoio é importante destacar que os cooperados exercem 

atividades de gestores assim como de clientes no âmbito conhecido por cocriação e 

coprodução de serviços, onde há via de mão dupla de receita e mão de obra envolvida na 

produção e no processo de trocas econômicas, o que evidencia a existência do 

relacionamento. Ou seja, com intuito de gerar valor, a cocriação envolve o cliente no processo 

de colaboração de valor material, e a coprodução envolve o cliente na produção de bens e 

serviços, tendo como principal efeito o valor cocriado, gerando satisfação aos usuários dos 

serviços financeiros (MORAIS; PANDOLFI; SANAGIOTTO, 2020). 



  

 

Para isso, as cooperativas de crédito atuam para oferecer apoio financeiro às pessoas, 

com serviços mais acessíveis do que os bancos convencionais. Uma das maneiras para que 

ocorra maior visibilidade do cliente, é fundamental que haja, o desenvolvimento de estratégias 

de Marketing, uma vez que o marketing estratégico abre a possibilidade de crescimento e 

fortalecimento de qualquer empresa (MOREIRA, 2011). Pois trabalhar na política de 

marketing interno quanto externo possibilita uma imagem ativa da instituição. 

Para que exista uma base sólida para os clientes renovarem e realizarem empréstimos 

que atendam às suas necessidades, as cooperativas de crédito visam investir em Marketing 

estratégico e criar uma relação de confiança entre o público, cooperativa e associados, uma 

das formas mais visíveis e abrangentes de se desenvolver as cooperativas no mercado. Tendo 

em vista que o marketing é o ponto forte de qualquer organização, uma boa imagem pode 

conquistar a atenção das pessoas e captar futuros cooperados, por isso a importância de 

investir em marketing de relacionamento, como ponte para a relação de confiança entre a 

cooperativa de crédito e o cooperado (MOREIRA, 2011) sendo essencial que haja a fidelidade 

entre ambos (KOTLER, 2012).  

Nesse contexto, nota-se que o marketing de relacionamento ainda é um dos meios 

mais importantes de sobrevivência das empresas, passando a ser um dos motivos do aumento 

dos lucros nas organizações. Investir em marketing nas cooperativas tona-se fundamental e 

com os avanços da tecnologia, acompanhar novas tendências da sociedade e seus hábitos 

encurta o caminho até novos clientes. Dessa forma, o marketing está constantemente passando 

por mudanças, especialmente no relacionamento com os clientes, no passado os consumidores 

apenas viam o que a publicidade das empresas queria dizer, atualmente, com a internet isso 

mudou, o consumidor pode saber dos detalhes das empresas assim como detalhes de seus 

concorrentes (KOTLER, 2012). 

O presente artigo tem como objetivo geral fomentar sobre a relação que existe entre a 

cooperativa de crédito, ao longo do artigo representada pela Sicredi e Sicoob, e as campanhas 

de Marketing de Relacionamento usadas pelas instituições através das redes sociais, sobre a 

ótica que a instituição tem sobre as pessoas, clientes ou não, e qual o público que deseja 

atingir com seu posicionamento no mercado a longo prazo. E como objetivo específico 

analisar através da observação digital, qual é a comunicação e relacionamento que promovem 

para que aconteça uma cocriação de valor e a manutenção de um relacionamento sustentável 

com possíveis novos cooperados e com os já existentes. 

Destaca-se também, que o estudo do marketing digital será feito nas principais redes 

sociais das instituições Sicredi e Sicoob e suas plataformas orgânicas (Youtube e site 

institucional), e será observado na prática através de exemplos, o tipo de relacionamento 

criado pela instituição e seus associados para a promoção da cultura cooperativista, e de como 

ela afeta pessoas que ainda não fazem parte dela.  

Além desta introdução, a presente pesquisa é composta pelo referencial teórico (seção 

2), metodologia (seção 3), análise dos dados (seção 4), e por fim, as considerações finais 

(seção 5) seguida das referências que substanciam o estudo. 

 

2   Referencial Teórico 

 

A revisão teórica deste artigo tem como objetivo elucidar acerca do cooperativismo de 

crédito. É importante ressaltar que existem diferenças no Marketing de Relacionamento 

quando se trata do mundo físico e do meio digital, evidenciando que as estratégias e recursos 



  

 

usados são diferentes nesses dois casos, por isso também temos a necessidade de discorrer 

sobre esse assunto demonstrando algumas das ações promovidas pela instituição nesses 

cenários específicos. 

 

2.1 Cooperativismo de Crédito  
 

O cooperativismo no Brasil originou-se no ano de 1902, no Rio Grande do Sul, pelo 

Padre Jesuíta Theodor Amstadt. A primeira cooperativa de crédito foi criada em Nova 

Petrópolis/RS, a SICREDI Pioneira/RS, na época chamada de “Caixa de Economia e 

Empréstimos Amstad”. De acordo com o Portal do Cooperativismo Financeiro (2016), o 

início, essa associação estava mais voltada para os pequenos ruralistas, e posteriormente 

conquistou maior visibilidade no Rio Grande do Sul. 

O cooperativismo é identificado pela importância voltada diretamente para as pessoas, 

pois enquanto associadas serão amparadas pelas suas atividades econômicas e inclusão social, 

e constroem mutuamente seus objetivos. E no sistema financeiro do país, destaca-se o Sicoob, 

composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio especializadas, que em conjunto 

oferecem bons produtos e serviços aos associados (BANCOOB, 2021). 

Obteve-se como um dos engates no crescimento das cooperativas, as práticas de 

menores taxas de juros e custo das operações financeiras (PAIVA; SANTOS, 2017). Além da 

SICOOB, a SICRED também se sobressai pela facilidade quanto a esse diferencial de taxas 

menores comparado aos bancos tradicionais, como demonstra o gráfico. Na figura 1, algumas 

comparações de modelos de taxas são apresentadas. 

 

Figura 1 - Demonstrativo de Taxas Médias de Juros. 

Fonte: Valor Investe (2020). 

 

 Como se observa na figura 1, os bancos tradicionais chegam a ter taxas muito mais 

altas que as cooperativas, evidenciando a causa do crescimento das cooperativas de crédito. 

2.2 Marketing Digital 
 

A fase de planejamento e estudo de implementação do negócio, começa com uma base 

de dados de comportamentos dos clientes ou possíveis clientes (PERDIGÃO, 2016, p. 65). E 



  

 

através da descoberta que a base mais importante do comportamento das pessoas são suas 

necessidades, vontades e desejos, a empresa é capaz de perceber como a comunicação deve 

ser realizada para atingir mais pessoas que têm o mesmo perfil que o produto ou serviço se 

destina (REZ, 2016, p. 157). 

Por exemplo, se uma cooperativa de crédito interpretar que um de seus públicos é 

motivado por facilidade de crédito, taxas menores para seus negócios, e a possibilidade de 

possuírem os mesmos ou melhores benefícios de um banco, ela irá promover campanhas de 

marketing para esse público em específico. O que pode ser chamado de segmentação de 

público (ADOLPHO, 2011, p.60). 

Essas campanhas de marketing devem se ater a uma comunicação simples e objetiva 

para esse público, identificam-se com que está sendo ofertado pela cooperativa, e a partir 

disso, direcionam uma solução ou ideia para que essas pessoas saibam que a cooperativa pode 

resolver o problema que possuem (ADOLPHO, 2011). 

Porém, mesmo depois de conhecer a empresa e seus serviços, pode haver barreiras 

entre o cliente e a tomada de decisão em adquirir o produto/serviço da cooperativa, ou 

interagir digitalmente de outras formas (pois foi dado uma descoberta a ele), visitar o site, 

entrar em contato via WhatsApp para obter mais informações, mandar um e-mail, ou até 

mesmo realizar uma compra online de seu serviço, por exemplo. 

Essas barreiras podem ser chamadas de objeções (REZ, 2016, p.62; SCHWARTZ, 

2004, p.16-26), e no caso das campanhas nas redes sociais das cooperativas Sicredi e Sicoob é 

possível identificar pelo menos 4 grandes objeções, que fazem partes das grandes campanhas 

realizadas, são elas: 

1. Dificuldade de acesso por ter um número menor de agências em relação aos bancos 

tradicionais; 

2. Cooperativa de crédito apenas deseja saber do dinheiro da pessoa, e não dela em si;  

3. Por não ser banco, não possuir a mesma segurança; 

4. Acha desnecessário migrar do banco para a cooperativa porque não utiliza muitos 

serviços financeiros, é um usuário comum. 

Depois de identificar essas objeções, a comunicação é ajustada para que a campanha 

de marketing atinja e quebre essas possíveis objeções. Isso tem como objetivo tirar do 

pensamento da pessoa que a cooperativa pode não servir a ela, pois pode ser que em algum 

momento foi tido uma experiência que formou uma opinião contrária ao serviço, ou mesmo 

há uma desinformação sobre seus benefícios (SCHWARTZ, 2004, p.16-26). 

O Marketing de Conteúdo pode ser definido como todo marketing que é realizado 

através de conteúdo publicado na internet, seja ele para educar, informar ou entreter um 

possível cliente. É uma ferramenta que serve para gerar uma descoberta, dar uma informação, 

realizar uma venda ou criar um relacionamento com o público de uma empresa (REZ, 2016). 

O nível de interação que esse tipo de estratégia proporciona às pessoas não é encontrado em 

nenhum outro tipo de marketing (REZ, 2016), exemplo disso é a interação de uma pessoa 

com qualquer marca através de seu conteúdo, sem precisar adquirir nenhum produto ou 

serviço dela. Porém, há certos objetivos que fazem parte desse fundamento, ao decorrer do 

artigo, será dado ênfase no foco em usar o conteúdo para aumentar a interação com a marca 

da empresa para que o conteúdo possa ser visto como uma forma de publicidade espontânea 

que possui alto potencial de engajamento (REZ, 2016). 

Conforme o blog Conexãomais (2021), a importância do conteúdo distribuído pelas 

empresas tem se revelado em pesquisas cada vez mais recentes: 



  

 

• Empresas que adotam Marketing de Conteúdo geram 4 vezes mais visitas e 5 vezes 

mais Leads (interesse);  

• Empresas que publicam conteúdo no blog têm 3,7x mais visitas;  

• Empresas que publicam mais de 12 conteúdos por mês geram o dobro de tráfego em 

seu site;  

• 50% das empresas brasileiras aumentaram os investimentos em Marketing de 

Conteúdo entre 2015 e 2016;  

• 67% das organizações pretendem aumentar seus investimentos em Marketing de 

Conteúdo em 2017;  

• 74,8% das empresas afirmaram que o número de conteúdos publicados cresceu entre 

2015 e 2016. 

 

2.3 Níveis de Consciência na Comunicação 
 

Existem inúmeras campanhas de marketing na internet, e quanto mais a empresa retém 

uma determinada audiência ao seu conteúdo, com a finalidade de atingir o desejo da pessoa, 

mais chances a empresa tem de criar relações fortes com esse público, as tornando até 

possíveis clientes (CHAMUSCA; CARVALHAL, 2011, p. 71; 79-80). 

O grande desafio de realizar anúncios e campanhas de marketing na internet é o de 

conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis. Portanto, saber qual a melhor 

estratégia se adapta aos objetivos da empresa, é determinante para entender qual é o público e 

como melhorar cada vez mais os serviços ou produtos que gerará mais resultado, e 

consequentemente impactar mais pessoas (AMORIM, 2014).  

Uma das técnicas de comunicação para a criação de campanhas e anúncios é a de 

determinar qual nível de consciência do público que aquela campanha se destina. Existem 5 

níveis de consciência segundo Schwartz (2004): 

1. Inconsciência: Pessoas que não sabem que possuem um problema, o cliente já tem 

certa necessidade, mas ainda não está consciente que precisa resolver o problema.  

2. Consciente do problema: Perceberam que tem o problema, mas ainda não sabem que 

existe uma solução; 

3. Consciente da solução: Nesse nível eles sabem qual a solução, mas não sabem que o 

produto oferece a solução; 

4. Consciente do produto: Aqui ele sabe o que está sendo vendido, mas ainda não está 

certo de que pode solucionar o problema; 

5. Mais consciente: No nível de conversão, a pessoa já sabe que o produto ou serviço 

soluciona tal problema, e precisa conhecer as ofertas para ele e de quem vende. 

E assim, torna possível perceber que existem inúmeras estratégias na comunicação 

para atingir cada tipo de público, pode-se comparar a um funil. Ou seja, para os públicos do 

nível da inconsciência, educá-los sobre um problema é uma forma de atrair pessoas que não 

conhecem seu serviço para a conversão, então uma comunicação com tom de interrogação 

“Você sabia?” ou até mesmo listas de “5 coisas que fazem bem à sua saúde financeira” são 

exemplos de comunicação usada nesse nível para o despertar de consciência das pessoas 

(REZ, 2016, p. 164). 

No meio do funil, usar uma comunicação em que se utiliza termos relacionados aos 

serviços “reduza suas taxas de juros” ou “crédito com menor taxa” são exemplos de estratégia 



  

 

para esse público. Esse modo de comunicação para um público que entende desse assunto, é 

importante para sua vida ou para seus negócios (REZ, 2016, p. 165). 

Na ponta debaixo do funil, é onde são realizadas ou engajadas as ofertas, então, 

comunicações com ofertas mais “diretas” sobre um determinado produto ou serviço são 

realizadas. Nesse estágio, geralmente são apresentados seus serviços e produtos por nome, e 

dão uma chance direta de já comprar da instituição (REZ, 2016, p.165). 

Novamente, será pontuado que o objetivo não é fundamentar o processo que pode 

envolver ações de “conscientização e engajamento” de marca, serviços e produtos, 

preconizados pela literatura do Marketing Digital, mas andar livremente sobre os termos, 

exemplificando os processos através de mecanismos práticos (ALMEIDA, 2014). 

 

3   Metodologia 
 

Esse artigo buscou como objeto de estudo as redes sociais e plataformas orgânicas 

(Youtube, site institucional) da Cooperativa de Crédito Sicredi e Sicoob. Focou-se em 

entender as estratégias de Marketing Digital utilizadas pelas organizações, e buscar 

compreender o resultado do relacionamento da cooperativa e seus clientes através desses 

canais de comunicação. 

 Utilizou-se nesta pesquisa o raciocínio indutivo, visto que será generalizada uma 

conclusão obtida a partir de um restrito número de casos (CRESWELL, 2010), a percepção 

sobre o impacto do marketing dentro de uma cooperativa e essa experiência com os 

cooperados e futuros cooperados. Para isso, foi utilizada a abordagem qualitativa para a busca 

da pesquisa, sendo relevante por caracterizar a construção quanto ao assunto pelos 

pesquisadores, não havendo uma certa, mas implicando na finalidade e auxiliando no 

aprofundamento da compreensão do grupo pesquisado. A abordagem qualitativa tem como 

fator mais importante as experiências e o entendimento do indivíduo sobre a pesquisa, ou seja, 

uma realidade múltipla e subjetiva sobre o assunto (PATIAS; HOHENDORFF, 2019). Por ser 

uma pesquisa com suporte subjetivo, esta abordagem tem a melhor ferramenta para chegar o 

mais próximo possível de uma resposta sobre a comunicação e o valor gerado pelo 

relacionamento sustentável da cooperativa de crédito com seus cooperados e não cooperados. 

A coleta de dados ocorreu por meio de observação não estruturada, sendo importante 

para a construção do conhecimento na obtenção de provas, está mais voltada para uma análise 

descritiva que objetiva conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir ou modificá-la 

(CHURCHILL, 1987).  Pode-se dizer que ela está interessada em descobrir e observar 

fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los, não necessariamente 

precisa explicar os fenômenos que descreve, mesmo que sirva como base para a explicação 

(VIEIRA, 2002). 

A pesquisa teve como estratégia a Netnografia, por estar relacionada com o fato de 

que o marketing deve ser analisado diretamente dentro das redes sociais e orgânicas das 

cooperativas de crédito, aproveitando essa técnica para observar o comportamento diante das 

estratégias adotadas. A Netnografia é uma ramificação da etnografia que está conectada à 

exploração de dados virtuais, utilizando a internet como fonte, onde utilizou fazer uma 

imersão no comportamento do consumidor que foi estabelecido por uma comunicação 

mediada por computadores (CHAMUSCA; CARVALHAL, 2011). 

Para analisar os dados, utiliza-se da técnica da análise de conteúdo de Bardin (2011), 

reinterpretando a mensagem de uma forma que atinja a compreensão, sendo as figuras e a 



  

 

investigação do conteúdo uma maneira de alcançar essa finalidade que consiste em mostrar os 

fatos ao leitor, mesmo que a ideia seja interpretada por múltiplas percepções. 

 

4   Análise dos Dados 

 

Ressalta-se então, o grande pilar de comunicação que a Sicredi e a Sicoob possuem 

com o público, sendo ela a cultura cooperativista. Cultivá-la é o grande propósito da 

cooperativa, tornando um posicionamento com seu conteúdo mais assertivo ao seu público. 

Depois de mais de 100 anos validando serviços com seus clientes e agregando negócios ao 

seu sistema, o posicionamento com seu conteúdo é muito mais assertivo ao seu público. Por 

isso, utilizar a estratégia de marketing de conteúdo é ideal para uma etapa de escala da qual a 

Sicredi e Sicoob se encontram (REZ, 2016). 

 

4.1 Consciência do Público e a Comunicação no Marketing de Conteúdo 

 

Conforme os cinco termos da consciência de público, e devido sua importância para 

entender como é realizada a comunicação do marketing de conteúdo pelas pessoas e empresas 

que estão oferecendo algo na internet, pôde-se entender quais são os grandes pilares da 

comunicação que as cooperativas de crédito trabalham. 

Seguindo a lógica de uma instituição de escala, a maior parte da comunicação, 

principalmente no tráfego orgânico, baseia-se no topo do funil, para que ao longo do tempo 

novas pessoas sejam apresentadas e conheçam os serviços das cooperativas, e sendo 

direcionadas a outros canais de vendas mais diretas, como é o caso dos sites institucionais, 

por exemplo. Tanto a Sicredi quanto a Sicoob realizam campanhas bastante pontuais sobre os 

assuntos dos seus serviços e pilares (estrutura da comunicação), percebeu-se um pilar 

principal e outros menores, ramificações deste.  

O pilar essencial, aquele que mostra seu maior propósito, é a promoção de uma cultura 

cooperativista. Outros 3 pilares que puderam ser identificados, foram as campanhas 

principais, que são as que sempre aparecem nas redes sociais, e nelas identificou-se também 

que servem para a quebra de objeções de seus maiores públicos. Educando assim os novos 

clientes, e servindo como pilar de valor da cooperativa. 

Na figura 2, é apresentado um organograma exemplificando como os pilares das 

cooperativas se organizam, e seus grupos pertencentes.  

Figura 2 – Organograma com a organização dos pilares por meio das redes 

sociais. 



  

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

1. Educação financeira: “Programa Cooperação na Ponta do Lápis” – Sob a campanha 

10 Mandamentos da Saúde Financeira (Sicredi) 

2. Internet Banking: Explicação e identificação de ferramentas e facilidades dos 

aplicativos e acesso ao App (Aplicativo da Sicred e Sicoob).  

3. Segurança Cibernética: Grandes campanhas de conteúdo sobre segurança digital, tais 

como atenção a dispositivos físicos ou golpes na internet. 

E esses pilares ou estruturas de comunicação são formas que as cooperativas têm em se 

comunicar com seu público alvo e atrair novos clientes que desconhecem seu produto. 

 

4. 2 Aspectos da Cultura Cooperativista Promovidos na Comunicação com o Público 
 

Quando o marketing de conteúdo está alinhado com o público nessa comunicação de 

propósito, possui a característica de ser uma estratégia mirando o longo prazo. Pois o processo 

de educar sua audiência, e o tempo de consumo do seu conteúdo pelas pessoas é demando 

tempo. Portanto, a comunicação geralmente é alinhada a criar esse relacionamento mais 

duradouro e profundo com as pessoas (REZ, 2016). 

A maior parte do conteúdo está relacionada a essa cultura cooperativista, e é entendida 

sob a percepção de seus objetivos quando realiza suas campanhas nas redes sociais.  A 

campanha principal da Sicredi e Sicoob cria uma base, nas quais outras campanhas mais 

segmentadas são sustentadas por elas. Outras pequenas, sobre algum assunto específico: 

criação de programas e uso de hasgtags (exemplo de coprodução, pois engloba qualquer 

usuário da rede para realizar postagens juntamente com a cooperativa).  

As figuras 3, 4, 5, 6 e 7 listam conceitos que foram observados através das redes 

sociais oficiais da cooperativa SICREDI, para o desenvolvimento de ideias e geração de 

conteúdo. 

Figura 3 – Campanha Turma da Mônica para crianças. 

 
Fonte: Instagram da Cooperativa Sicredi (2020). 

Figura 4 – Campanha a favor do negócio local. 

 



  

 

Fonte: Instagram da Cooperativa Sicredi (2019). 

 

Figura 5 - Cultivar a amizade (Relações interpessoais). 

 
Fonte: Instagram da Cooperativa Sicredi (2020). 

 

Figura 6 – Crescimento Conjunto. 

 
Fonte: Instagram da Cooperativa Sicredi (2018). 

 

Figura 7 - Estar próximo. 

 
Fonte: Instagram da Cooperativa Sicredi (2020). 

 

As campanhas mais segmentadas de assuntos específicos, por exemplo, cidadania e 

sustentabilidade, que não atingem um público maior, são campanhas que mostram um 

diferencial de valor da cooperativa, mas destacam uma preocupação em demonstrar que tem 

esse cuidado com as pessoas; que elas são constantemente colocadas no centro do negócio; 

que estarão presentes quando precisar; se importam com a família e com as pessoas que estão 



  

 

a volta de seus clientes. Essas são algumas das ideias que as campanhas pretendem repassar às 

pessoas, tanto no Sicredi quanto no Sicoob. 

Um exemplo desse tipo de campanha de cuidado, que realizaram tanto fisicamente 

como digitalmente, foi a ação integrante do “Programa Cooperação na Ponta do Lápis”, onde 

foram distribuídas revistas da Turma da Mônica que tinham um viés na educação financeira 

das crianças. Para Glaucia Cabral Moraes “A ação tem como objetivo, trazer para as crianças 

o contato com a temática da educação financeira através do acesso à leitura de gibis 

educativos com a temática” (SICRED, 2021). 

Essa mesma campanha também foi realizada nas redes sociais e Youtube através de 

vídeos criativos do Sicredi. A campanha fortalece a ideia de que essa associação cooperativa 

passa uma sensação de importância para os pais das crianças que a assistem, quanto à saúde 

financeira da família, e deseja estreitar um laço a longo prazo. Visto que, suas ações e 

programas são para toda família e comunidade. 

O programa “Cooperação na Ponta do Lápis”, é uma grande campanha de conteúdo 

para a educação financeira familiar. Com essa ação, a cooperativa pode estar demonstrando o 

acolhimento e, também, promovem a inclusão dentro do ambiente da comunidade. Com esse 

detalhe na comunicação, a cooperativa atinge o objetivo de transmitir o conceito de 

“cooperação” que promove em sua cultura cooperativista. 

Outra ferramenta utilizada pela empresa em sua comunicação, é o uso de hashtags que 

englobam ações, campanhas e programas sob esse mesmo escopo, tais como: 

1. #sicredifazadiferença – Que promove a inclusão social e cidadania, uma de suas 

campanhas é protagonizada por uma senhora idosa negra e um jovem com Síndrome de 

Down. 

2. #auniãofazavida – Programa social que promove campanhas de cooperação e 

cidadania. 

E as figuras 8, 9, 10, 11 e 12 listam conceitos observados através das redes sociais 

oficial da cooperativa SICOOB para o desenvolvimento de ideias e geração de conteúdo. 

 

Figura 8 – Mensagem para o Dia das Mães. 

 



  

 

Fonte: Instagram Sicoob (2021). 

 

Figura 9 – Liberdade e titularidade com dados e titularidades financeiras. 

 
Fonte: Instagram Sicoob (2021). 

Figura 10 – Organização das finanças. 

 
Fonte: Instagram Sicoob (2021). 

 

Figura 11 – Educação financeira. 

 
Fonte: Instagram Sicoob (2021). 

 



  

 

Figura 12 – Divulgação e importância da cooperativa. 

 
Fonte: Instagram Sicoob (2021). 

 

O crescimento digital também se intensificou, facilitando o acesso aos usuários com o 

relacionamento tecnológico.  No início da pandemia, inseriram o reconhecimento facial na 

liberação de aplicativo, tokens e senhas, evitando assim a ida até a agência. Outras novidades 

implementadas também trouxeram facilidades aos cooperados e aos futuros cooperados, como 

por exemplo filiação por meio do App Sicoob (SISTEMA OCEPAR, 2021). 

Diante dessa inclusão, pode-se notar uma estratégia de marketing de conteúdo como 

forma de atração e aproximação dos clientes, por meio do aplicativo oficial disponibilizado 

pela cooperativa, onde é proporcionado um relacionamento mais próximo e informativo aos 

interessados. Segundo o site Sicoob Credicenm (2021), na ferramenta é permitido abrir uma 

conta, realizar transferências e pagamentos, gerar cartões virtuais, realizar atendimento digital 

via chat em tempo real, com praticidade e eficiência, sem precisar ir até uma representante 

presencial. 

Também se faz indispensável apresentar outros meios de acessos digitais, as redes 

sociais. Pode-se observar o uso de hashtags: #ParaTodosVerem, a cada campanha de 



  

 

divulgação de serviço ou produto do Sicoob, engajando os internautas e, filtrando assim o 

conteúdo de postagem quanto a disseminação do conteúdo 

Coleção Financinhas é o programa com disponibilização gratuita e online do Sicoob 

com o intuito de entreter as crianças, ensinando desde cedo a educação financeira e, frisando a 

ideia principal da cooperativa de crédito, onde o membro é a parte mais importante. Vale 

ressaltar que, pode ser acessado por todos, independentemente de ser associado ou não, 

promovendo a imagem de importância até mesmo com as crianças, em um formato de 

ensinamento, chamando atenção para estratégia de captação de futuros associados e da 

relevância diante das pessoas dentro desse ambiente. Houve a divulgação do projeto no 

Twitter principal da cooperativa, com engajamento de duas principais hashtags 

#InstitutoSicoob e #EducaçãoFinanceira, em um contexto informal e acolhedor aproximando-

os para a marca.  Notou-se a retomada no marketing de conteúdo, especialmente quando há a 

estimulação a um melhor engajamento dentro dessas redes e aumentando consequentemente 

as oportunidades de interação. 

As redes sociais revelaram um perfil de público mais consumidor e ligados às 

especificações de produtos ou serviços, e na experiência dos usuários que o adquiri. As 

relações entre cooperativa, cooperado e interessados seguem no Facebook com um 

engajamento mais interativo e participativo devido haver uma ligação com mais de 630 mil 

pessoas conectadas com a página. Onde por meio de comentários concentram-se reclamações, 

sugestões e elogios.  

 

4.3 Cocriação e Coprodução como Gerador de Valor entre Associados e a Cooperativa 

de Crédito Sicredi e Sicoob 

 

Seguindo com o que é Marketing de Relacionamento, e o porquê do uso da estratégia 

de distribuição de conteúdo nas redes sociais, canais do Youtube e sites institucionais da 

Sicredi e Sicoob, é fundamental revisar os termos cocriação e coprodução para determinar 

qual é o uso que será dado aos conceitos. Percebeu-se que os conceitos foram usados de 

formas diferentes em determinadas ocasiões. O uso dos termos em diversos setores e práticas 

diferentes, pois são muito usados no âmbito da “lógica dominante de serviço” (LDS), acabam 

provocando uma experiência individual e subjetiva sobre os conceitos (MORAIS; SANTOS, 

2015). O autor também revela que na LDS, o cliente é sempre um cocriador de valor e 

nenhum valor existe até que o item seja usado, então, os mecanismos pelos quais o uso leva 

ao valor são menos especificados, ou seja, há um uso variado dos termos. Alguns autores os 

tratam como significados sinônimos, outros como significados complementares, e outros até 

como categoria e subcategoria. Porém, o mais importante é saber que primordialmente os 

conceitos têm como temática principal a geração de valor colaborativa, em que há a parceria e 

interação de pessoas para a criação em conjunto de bens de valor material ou simbólico 

(MORAIS; SANTOS, 2015). 

No estágio em que as cooperativas se encontram, a Sicredi possui cerca de quatro 

milhões e setecentos mil (4,7M) associados, dados levantados de uma publicação do 

Instagram no ano de 2020 (SICREDI, 2020). Já a Sicoob, cinco milhões e cem mil (5,1M) 

associados, dados publicados no Instagram no ano de 2021 (SICOOB, 2021). Em um nível 

muito grande de escala de serviços, o marketing de relacionamento alinha sua identidade e 

propósito com a comunicação, e revela seus objetivos a longo prazo, pois já não está mais em 



  

 

um momento de segmentação, mas sim procurando relacionamentos profundos e duradouros 

com os clientes que são atraídos para sua marca. 

Se a campanha principal da Sicredi é a de cooperação – Carregam a bandeira: “Você 

coopera com a gente e nós cooperamos com sua Região” – e o próprio ato de cooperar é uma 

forma de relacionamento, entende-se que esse tipo de ação está integrado ao conceito em si do 

que significa uma cooperativa. Se relacionar a esse nível na comunicação é estar o tempo todo 

trazendo o indivíduo para algo maior, promovendo uma tribo de quem coopera. 

Apoiado no Marketing Digital, uma forma muito simples e prática de demonstrar 

resultados ao público, é disponibilizando vídeos gravados com depoimentos dos clientes. 

Porém, como o cliente de uma cooperativa também é um promotor da cultura cooperativista 

por ser associado, a comunicação usada foi um pouco diferente para esse caso. A estratégia 

utilizada em colaboração com o cliente foi de gerar conteúdo sobre o negócio que ele mesmo 

faz parte como associado, cocriando valor a ser entregue através de vídeos nas redes sociais e 

canal do Youtube. 

Duas campanhas observadas de vídeos exemplificam essas ações de cocriação 

realizadas pela cooperativa e usuários. Nessas campanhas, uma sobre valores e outra de 

educação financeira, identificou-se bem a comunicação segmentada que a Sicredi utiliza em 

suas campanhas de marketing. O trabalho em conjunto dar a sensação de pertencimento, de 

proximidade ao negócio, colaboração para a promoção da cultura cooperativista da qual se faz 

parte, causando impacto emocional na audiência. 

No mundo físico, um exemplo de coprodução foi o “Concurso Cultural – Simples 

Cidades”, em que os associados participaram enviando fotos de suas cidades, e as fotos 

premiadas compuseram as agendas e calendários daquele ano (SICRED, 2021). 

 

5   Considerações Finais 

 

O presente artigo teve como objetivo realizar um levantamento de dados pelas redes 

sociais das Cooperativas de Crédito Sicredi e Sicoob, e analisar se o marketing de 

relacionamento realizado com sua audiência nesse ambiente digital faz com que essa 

cocriação agregue valor à interação da marca com seu público gerando uma rede de 

relacionamento. 

Sabe-se que a rede social em si é uma rede de relacionamento, e com este estudo, 

permite-se compreender nas campanhas observadas que as cooperativas demonstram a 

preocupação com a cidadania, a sustentabilidade e em gerar um valor humanitário como 

diferencial, utilizam-se desse tipo de comunicação para se posicionar com foco na pessoa, 

sendo ela o primeiro lugar.  

Ambas as cooperativas intensificaram o acesso aos usuários com o relacionamento 

tecnológico, inserindo campanhas nas redes sociais e criando aplicativos (internet banking) 

para facilitar a interação e estrategicamente captar novos cooperados, tornando também, uma 

facilidade maior dos cooperados já existentes. 

A maior parte das campanhas são direcionadas para um público menos consciente 

sobre o que é um negócio. A rede social é uma forma de publicidade instantânea e, por isso, a 

cooperativa deve usá-la de forma exploratória para descrever seus serviços e aproximar seus 

alvos. Contudo, pode-se perceber que promover o relacionamento como um crescimento das 

pessoas é a forma como expressam seus valores ao público, e desenvolvem esse tipo de 

vínculo empoderando mais a marca independente de qual serviço ela oferece. 



  

 

Então, utilizando dessas ferramentas, tanto a Sicredi quanto a Sicoob se posicionam 

como uma instituição financeira que a princípio qualquer pessoa pode se beneficiar, é 

observado que para a cooperativa o usuário não é só um número, mas que realmente querem o 

trazer para essa comunidade, engaja-los na cultura cooperativista. 

É importante destacar que esses são os próprios valores das cooperativas, e que se o 

interessado se aproximar fisicamente de um programa ou campanha, poderá ver que esse é o 

alinhamento que possuem em sua relação com o cliente no mundo físico também. O desafio 

de compreender a comunicação e relação da cooperativa de crédito no mundo digital é o 

volume de informações geradas na internet, a possibilidade de surgirem novos dados é 

constante, assim como a constante mudança de opinião do público. 

Entende-se que a relação de proximidade com as pessoas é o principal foco de uma 

cooperativa, engajá-los na cultura do cooperativismo é o grande objetivo. Até onde 

conseguiriam manter o diferencial de atendimento, a relação de proximidade e com tantos 

cooperados a dificuldade de inovar e decidir novas estratégias de relacionamento pode se 

tornar um problema?  

Como contribuição gerencial destaca-se o aprimoramento da compreensão de como a 

cooperativa de crédito afeta o meio social e consequentemente o meio econômico a sua volta, 

além da importância e peso que ela tem no público, a visão que o público tem ao se relacionar 

com a cooperativa de crédito e como o marketing de relacionamento pode atrair as pessoas.  

A importância socioeconômica desenvolvida com essa relação atinge não apenas os 

envolvidos diretamente com a instituição, mas também engloba pessoas que ainda não fazem 

parte dela. Uma rede de relações sustentada pela coprodução de valores da cooperativa de 

crédito. 

Assim como outras pesquisas, esta não é isenta de limitações. E por tratar-se de um 

esforço teórico e observacional, sugere-se que outras pesquisas questionem as intenções das 

próprias cooperarivas, bem como dos cooperados para complementarem os achados elencados 

no presente estudo. 

 

Referências 
 

ADOLPHO, C. Os 8 Ps do marketing digital. São Paulo: Novatec, 2011.  

 

ALMEIDA, D. I. L. de. Digital Marketing Strategies – From Brand Awareness To 

Engagement. Tese (Mestrado em Marketing Digital) – Instituto Superior De Contabilidade E 

Administração Do Porto, Instituto Politécnico Do Porto, p. 109, 2014. 

BANCOOB. Sobre o Sicoob, 2021. Disponível em: <https://www.bancoob.com.br/sobre-o-

sicoob>. Acesso em: 10 de maio de 2021. 

CHAMUSCA, M.; CARVALHAL, M.. Comunicação e Marketing Digitais – Conceitos, 

práticas, métricas e inovações. Salvador, BA: Edições VNI, 2011. 

 

CONEXÃOMAIS. Ebook Marketing Digital. p. 20. Disponível em: < 

https://blog.conexaomais.com.br/docs/E-Book_Marketing_Digital.pdf> Acesso em 30 de 

abril de 2021. 

 

https://www.bancoob.com.br/sobre-o-sicoob
https://www.bancoob.com.br/sobre-o-sicoob
https://www.bancoob.com.br/sobre-o-sicoob


  

 

CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI, Porto Alegre. Disponível em: < 

https://www.sicredi.com.br/html/conheca-o-sicredi/historico/> Acesso em 01 maio de 2021. 

 

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. - 

Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

DE AMORIM, R. R. As Ações de Marketing Digital e sua Relação com a Percepção dos 

Consumidores deste Serviço: Um estudo com Clubes de Futebol, 2014. 

 

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

 

MATOS, D. R. de. Plano de comunicação mercadológica para o fortalecimento de uma 

cooperativa de crédito rural do sul de Santa Catarina. RIUNI, Araranguá, fev./2019. 

Disponível em: <https://riuni.unisul.br/handle/12345/8267>. Acesso em 02 de maio 2021. 

 

MORAIS, F. R., PANDOLFI, E. S. DE; SANAGIOTO, L. T. Does co-creation and co-

production create value and customer satisfaction? analysis on the perception of financial 

institutions’ Clients. Brazilian Journal of Marketing, v. 19, n. 1, p. 126-149, 2020.  

 

MOREIRA, J. C;  FRANCO, L. J. V.; DE SOUZA, M. P.; CAROLINO, S. M. B., E VIANA, 

W. D. A IMPORTÂNCIA DO MARKETING PARA AS COOPERATIVAS DE CRÉDITO. 

Faculdades Sudamérica, v. 3, 2011. 

 

PAIVA, B. G. M. D.; SANTOS, N. M. B. F. D. Um estudo de Cooperativismo de Crédito no 

Brasil. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, v. 15, n. 2, p.596-619, 

2017. 

 

PATIAS, N. D.; VON HOHENDORFF, J. CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA ARTIGOS 

DE PESQUISA QUALITATIVA. Psicologia em Estudo, v. 24, n. 21, 2019. 

 

PERDIGÃO, A. P.; TABORDA, A. A.; PEREIRA, C.; DOS SANTOS, M. C.; JÚNIOR, R. 

L. C. Inteligência de marketing: utilizando a informação para compreender o mercado 

consumidor. Revista da FAE, v. 1, p. 61-75, 2016. 

 

PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO. Disponível em: 

<https://cooperativismodecredito.coop.br/2020/01/cooperativas-de-credito-crescem-com-

taxas-baixas-e-agencias-vale-sair-do-banco/>. Acesso em 30 de março de 2021. 

 

PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO. Disponível em: 

<https://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/ 

historia-no-brasil/>. Acesso em 30 de abril de 2021. 

 

REZ, R. Marketing de conteúdo: a moeda do século XXI. São Paulo: DVS Editora, 2016. 



  

 

 

SCHWARTZ, E. M. Breakthrough Advertising. Bottom Line Books, 2004. 

 

SICOOB. Central Sicoob. Disponível em: 

<https://www.sicoobcentralcecremge.com.br/3976db29-8a84-4eef-be85-b8cc36146ebf>. 

Acesso em 01 de maio de 2021. 

 

SICOOB. Sistema Sicoob, 2021. Disponível em: 

https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/sistema-sicoob. Acesso em 10 de maio de 2021. 

 

SICRED. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CGSa-GZgl2U>. 2020. Acesso em 

01 de maio de 2021. 

  

SICRED. Disponível em: <https://www.sicredi.com.br/html/pampagaucho/noticia/concurso-

fotografico/>. Acesso em 03 de maio de 2021. 

 

SICRED. Disponível em: <https://www.sicredi.com.br/coop/pernambucred/noticias/ 

cooperativas-de-credito-crescem-com-taxas-baixas-e-agencias-vale-sair-do-banco/> 

30/01/2020. Acesso em 30 de abril de 2021. 

 

SICRED. Disponível em: <https://www.sicredi.com.br/coop/valedoriopardors/noticias/ gibis-

de-educacao-financeira-sao-distribuidos-gratuitamente-pela-sicredi-vrp/>. 2021. 

 

VALOR INVESTE. Disponível em: <https://valorinveste.globo.com/objetivo/organize-as-

contas/noticia/2020/01/22/cooperativas-de-credito-crescem-com-taxas-baixas-e-agencias-

vale-sair-do-banco.ghtml> - 22/01/2020. Acesso em 01 de maio de 2021. 

VIEIRA, V. A.. As tipologias, variações e características da pesquisa de marketing. Revista 

da FAE, v. 5, n. 1, 2002. 

https://www.sicoobcentralcecremge.com.br/3976db29-8a84-4eef-be85-b8cc36146ebf
https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/sistema-sicoob
https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/sistema-sicoob
https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/sistema-sicoob

