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Resumo

Este estudo teve como objetivo observar o posicionamento de marketing do ponto de vista de clientes e não clientes de um sistema de
cooperativa de crédito. O panorama de análise é a percepção do cliente e do não cliente, Micro e Pequena Empresa - MPE, de
cooperativas de Crédito do Sistema Sicoob em Goiânia (GO) a partir do pressuposto de que a MPE não é influenciada pelo
posicionamento de marketing adotado pelo Sistema Sicoob no seu processo de escolha de acesso a serviços financeiros. Para tanto, foi
utilizado o método de survey por meio da aplicação de questionários em uma amostra por conveniência. O referencial teórico envolveu
um panorama do cooperativismo de crédito, seus diferenciais em relação aos bancos, um breve resumo sobre micro e pequena empresa,
público alvo desse estudo, e conceitos de posicionamento de marketing. Os resultados da pesquisa de campo bem como do
embasamento conceitual mostraram que, embora o Sistema Sicoob tenha cada vez mais uma predisposição favorável para uma atuação
com o público pessoa jurídica, dentre eles, a micro e pequena empresa, e embora possua um posicionamento de marketing específico,
este posicionamento ainda não é percebido claramente pela MPE, foco deste estudo, como um fator de influência no processo de
escolha de serviços financeiros.
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INTRODUÇÃO  
 

O Sistema Financeiro tem mudado ao longo dos anos, com a globalização as fronteiras 
diminuíram ou já nem existem sendo que hoje os concorrentes estão em todo lugar. Nesse 
contexto, as instituições financeiras, dentre elas as Cooperativas de Crédito, precis
vez mais adotar um posicionamento de 
mais competitivo. 

Em um cenário onde existem várias escolhas, as empresas precisam cada vez mais 
adotar um posicionamento claro frente ao segmento que pretende

O Cooperativismo de Crédito possui uma atuação no Brasil relativamente recente, data 
de 1902, sendo que em Goiás teve início em 1955, sendo cerca de 61 anos de atuação desde 
então. Importante ressaltar que a primeira ação de estabelecimento de uma
comunicação e marketing aconteceu em 2010, ação que mostra o quão recente são as ações de 
movimento em prol de um posicionamento de 
arrojado frente ao público em geral

Vale ressaltar, conforme apre
cooperativismo limitavam a atuação das cooperativas de crédito com públicos diversos, afora 
aqueles para os quais eram constituídas, o que limitava a atuação das cooperativas com 
públicos tais como a micro e pequena empresa, público alvo deste estudo.

Somente em 2002, com a resolução 3058 foi autorizado cooperativas de micro e 
pequenas empresas. Em 2003 foram criadas cooperativas de livre admissão, permitindo 
acesso clientes micro e pequenas empresas e,
houve a publicação de nova resolução 4.434 que institui que todas as cooperativas poderão 
atuar com todos os públicos, nos moldes 
principal abertura de portas para
empresa. 

Nesse contexto, mesmo adotando um posicionamento de 
evidente a limitação que as cooperativas de crédito até então tinham em atuar com o público 
em geral, dentre eles a micro e pequena empresa. E nesse novo panorama de cenário favorável 
para ampliação de carteira e atendimento a novos públicos, cada vez mais se faz necessário a 
adoção de um posicionamento

Esse estudo tem na 
proposta é levantar a percepção do posicionamento de 
pequena empresa que já é cliente de uma cooperativa de crédito e de MPE 
para identificar a percepção do posicionamento

Assim, para melhor compreender estes aspectos e nortear este trabalho, o mesmo terá 
a seguinte estrutura. Uma introdução, onde será apresentado
justificativa, panorama sobre 
sobre o panorama do público alvo deste estudo, a MPE, e apresentado o problema de 
pesquisa, objetivos geral e específicos.

 
Cooperativismo de Crédito 

 
Conforme dados do Banco Central, 

Crédito ocupava a 6ª posição no
ativos totais.  
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O Sistema Financeiro tem mudado ao longo dos anos, com a globalização as fronteiras 
diminuíram ou já nem existem sendo que hoje os concorrentes estão em todo lugar. Nesse 
contexto, as instituições financeiras, dentre elas as Cooperativas de Crédito, precis
vez mais adotar um posicionamento de marketing claro e consciente nesse mercado cada vez 

Em um cenário onde existem várias escolhas, as empresas precisam cada vez mais 
adotar um posicionamento claro frente ao segmento que pretende atuar. 

O Cooperativismo de Crédito possui uma atuação no Brasil relativamente recente, data 
de 1902, sendo que em Goiás teve início em 1955, sendo cerca de 61 anos de atuação desde 
então. Importante ressaltar que a primeira ação de estabelecimento de uma
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Vale ressaltar, conforme apresentado na justificativa que os marcos regulatórios do 

cooperativismo limitavam a atuação das cooperativas de crédito com públicos diversos, afora 
aqueles para os quais eram constituídas, o que limitava a atuação das cooperativas com 

icro e pequena empresa, público alvo deste estudo.
Somente em 2002, com a resolução 3058 foi autorizado cooperativas de micro e 

pequenas empresas. Em 2003 foram criadas cooperativas de livre admissão, permitindo 
acesso clientes micro e pequenas empresas e, dentre outros marcos regulatórios, em 2015 
houve a publicação de nova resolução 4.434 que institui que todas as cooperativas poderão 
atuar com todos os públicos, nos moldes das cooperativas de livre admissão, sendo essa a 
principal abertura de portas para uma maior atuação com públicos como a micro e pequena 

Nesse contexto, mesmo adotando um posicionamento de marketing 
evidente a limitação que as cooperativas de crédito até então tinham em atuar com o público 

a micro e pequena empresa. E nesse novo panorama de cenário favorável 
para ampliação de carteira e atendimento a novos públicos, cada vez mais se faz necessário a 
adoção de um posicionamento de marketing adequado a este novo momento.

Esse estudo tem na micro e pequena empresa seu público de refe
proposta é levantar a percepção do posicionamento de marketing tendo o olhar da micro e 
pequena empresa que já é cliente de uma cooperativa de crédito e de MPE 

car a percepção do posicionamento de marketing apresentado.
Assim, para melhor compreender estes aspectos e nortear este trabalho, o mesmo terá 

a seguinte estrutura. Uma introdução, onde será apresentado o trabalho bem como
panorama sobre o que é o cooperativismo de crédito, sobre o sistema Sicoob, 

sobre o panorama do público alvo deste estudo, a MPE, e apresentado o problema de 
pesquisa, objetivos geral e específicos. 

Cooperativismo de Crédito - Contexto 

Conforme dados do Banco Central, em junho de 2014, o Sistema Cooperativ
ocupava a 6ª posição no ranking das maiores instituições financeiras do país em 
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Figura 1 - Ranking 
totais em jun/2014 

Fonte: Criado pela autora, adaptado de Portal do Cooperativismo de Crédito
maiores bancos e consolidado do Sistema Financeiro Nacional 
instituições financeiras de varejo (que possuem agências 
Cooperativos 

 
Soares e Melo Sobrin

denominado por eles como Cooperativismo Financeiro vem crescendo ao longo das últimas 
décadas no Brasil. 

 
Figura 2 - Evolução das Operações de Crédito do Cooperativismo: 2010/2014

Fonte: adaptado de Soares
 
No que se refere a evolução das operações de crédito, 

apresentam na figura 2 uma evolução
praticamente a 23% em cinco anos.

A figura 2 mostra ser crescente e contínua a evolução das cooperativas de Crédito
que se refere a número de cooperados
número de cooperados o que apresenta a entrada dessa alternativa a serviços financeiros no 
sistema financeiro brasileiro.

Considerando o público MPE, faz
como cooperado e potencial cooperado, haja vista a 
número de empresas brasileiras.
empresa, correspondeu a 99% do total das empresas brasileiras, responsável por 52% dos 
empregos formais e 40% da massa salarial, e com u
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 das maiores instituições financeiras do país em relação aos ativos 

 
Fonte: Criado pela autora, adaptado de Portal do Cooperativismo de Crédito

maiores bancos e consolidado do Sistema Financeiro Nacional - posição de jun/2014
instituições financeiras de varejo (que possuem agências para atendimento aos clientes). Incluídos os Bancos 

e Melo Sobrinho (2015) apresentam que o Cooperativismo de Crédito, 
denominado por eles como Cooperativismo Financeiro vem crescendo ao longo das últimas 
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como cooperado e potencial cooperado, haja vista a MPE ocupar 
número de empresas brasileiras. De acordo com dados do Sebrae, em 2015, a micro e pequena 
empresa, correspondeu a 99% do total das empresas brasileiras, responsável por 52% dos 
empregos formais e 40% da massa salarial, e com uma taxa de sobrevivência cada vez maior 
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correspondendo a 75,6% em 2009, sendo um público com grande potencial de atendimento 
nas necessidades de produtos e serviços financeiros.

 
Figura 3 - Evolução das cooperativas

Fonte: adaptado de Melo Sobrinho e Soares (2015)
 

PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS

Conforme apresentado, o Sistema Sicoob tem amplia
marcos regulatórios têm criado um panorama cada vez mais favorável à prospecção de novos 
clientes e a um posicionamento cada vez mais claro na mente dos clientes.

As micros e pequena
marcos regulatórios um ambiente cada vez mais favorável, com uma taxa de mortalidade 
diminuindo, sendo um público que requer grande apoio de instituições tais como as 
Cooperativas de Crédito para crescerem cada vez mais, neste caso por meio 
serviços e produtos financeiros.

Considerando o panorama atual do Sistema Financeiro e as alternativas de acesso a 
serviços financeiros por parte da MPE, pretende
cliente MPE em relação ao posiciona
relações no processo de escolha. Ao final pretende
que possa servir de referência para ações estratégicas de posicionamento 
esse público. 

Desta forma, o objetivo 
posicionamento de marketing
Como objetivos específicos têm

• Identificar se os diferenciais propagados pelo Cooperativismo de Crédito são 
conhecidos por clientes e nã

• Identificar se a MPE percebe 
cooperativa de crédito;

• Verificar se  a MPE conhece o Cooperativismo de Crédito como uma alternativa para 
acessar serviços financeiros.

  
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 
Alguns autores têm estudado

Sistema Bancário. Souza (2011) buscou analisar o posicionamento estratégico e imagem
percepção dos correntistas pessoas físicas acerca das instituições financeiras. O objetivo
investigar diferenças significativas na forma como as instituições financeiras se posicionam 
no mercado de acordo com as perspectivas de correntistas pessoas físicas tendo como 
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correspondendo a 75,6% em 2009, sendo um público com grande potencial de atendimento 
nas necessidades de produtos e serviços financeiros. 

Evolução das cooperativas de crédito em número de cooperados no Brasil

adaptado de Melo Sobrinho e Soares (2015) 

PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

Conforme apresentado, o Sistema Sicoob tem ampliado sua atuação, sendo que seus 
m criado um panorama cada vez mais favorável à prospecção de novos 

clientes e a um posicionamento cada vez mais claro na mente dos clientes.
e pequenas empresa, público alvo deste estudo, tê

marcos regulatórios um ambiente cada vez mais favorável, com uma taxa de mortalidade 
diminuindo, sendo um público que requer grande apoio de instituições tais como as 
Cooperativas de Crédito para crescerem cada vez mais, neste caso por meio 
serviços e produtos financeiros. 

Considerando o panorama atual do Sistema Financeiro e as alternativas de acesso a 
serviços financeiros por parte da MPE, pretende-se com esse estudo identificar a percepção do 
cliente MPE em relação ao posicionamento de marketing adotado pelo Sistema Sicoob 
relações no processo de escolha. Ao final pretende-se ter o panorama identificado de forma 
que possa servir de referência para ações estratégicas de posicionamento 

Desta forma, o objetivo principal do estudo foi levantar como é percebido o 
marketing do Sistema Sicoob no processo de escolha do cliente

objetivos específicos têm-se os seguintes: 
Identificar se os diferenciais propagados pelo Cooperativismo de Crédito são 
conhecidos por clientes e não cliente MPE; 

se a MPE percebe diferenças entre banco público ou privado e uma 
cooperativa de crédito; 
Verificar se  a MPE conhece o Cooperativismo de Crédito como uma alternativa para 
acessar serviços financeiros. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

autores têm estudado o posicionamento de marketing 
Sistema Bancário. Souza (2011) buscou analisar o posicionamento estratégico e imagem
percepção dos correntistas pessoas físicas acerca das instituições financeiras. O objetivo
investigar diferenças significativas na forma como as instituições financeiras se posicionam 
no mercado de acordo com as perspectivas de correntistas pessoas físicas tendo como 
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correspondendo a 75,6% em 2009, sendo um público com grande potencial de atendimento 

em número de cooperados no Brasil 

 

do sua atuação, sendo que seus 
m criado um panorama cada vez mais favorável à prospecção de novos 

clientes e a um posicionamento cada vez mais claro na mente dos clientes. 
a, público alvo deste estudo, têm também em seus 
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referência a análise do posicionamento estratégico de cinco bancos: Itaú, 
Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

 
• Identificar os posicionamentos estratégicos de cinco bancos, sendo eles: Itaú, 

Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, através das 
mensagens que eles divulgam para o mercado;

• Verificar as razões que levaram os correntistas a escolherem determinado banco como 
seu banco principal e relacioná

• Investigar se os correntistas percebem difere
relacioná-las ao posicionamento de cada instituição financeira;

• Levantar qual é o principal ponto positivo que os correntistas enxergam em seus 
respectivos bancos principais e relacioná
financeira; 

• Verificar se os correntistas associam o posicionamento e as mensagens aos bancos de 
forma correta. 

 
Os resultados do estudo de 

respondida é como manter uma identidade bem sinalizad
saturado como o mercado bancário pois há disputas p
o autor, se não há grandes diferenciações percebidas entre os bancos, esse quadro se agrava. 
Em suas conclusões aponta que

 
se o p
clientes instigando neles o desejo de abrirem uma conta corrente em uma instituição 
financeira, a saída parece ser reter os clientes atuais oferecendo um bom 
atendimento, melhor
problemas e solicitações

Considerando a abordag
mercado, Kawano (2003) promoveu um estudo sobre as estratégias de negócios voltadas para 
o cliente pessoa jurídica com foco em médias empresas, analisando 
segmento no setor bancário. Para tanto considerou o Banco Itaú e seu desempenho frente ao 
nicho de mercado de médio porte.
assemelha aos interesses desta dissertação é o referente a análise entre o desempenho do 
Banco do Itaú, considerando as expectativas dos clientes. O estudo mostrou que, embo
Itaú proporcione um atendimento de boa qualidade e com produtos e serviços bancários 
adequados, os clientes estão exigindo maior atenção por

Esses estudos reforçam a necessid
financeiras, adotarem posicionamento
específicos trazendo clareza de entendimento do público em relação à imagem apresentada 
frente a seus concorrentes. 

Diferenciação e Segmentação

Faz-se necessário resgatar, 
de diferenciação e de segmentação de forma a alinhar melhor seu entendimento ao ser 
aplicado no processo de posicionamento.

De acordo com Porter  (1989, p.111) "uma empresa diferencia
puder ser singular em alguma coisa valiosa para os compradores"
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referência a análise do posicionamento estratégico de cinco bancos: Itaú, 
Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.  Os objetivos específicos foram:

Identificar os posicionamentos estratégicos de cinco bancos, sendo eles: Itaú, 
Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, através das 

sagens que eles divulgam para o mercado; 
Verificar as razões que levaram os correntistas a escolherem determinado banco como 
seu banco principal e relacioná-las ao posicionamento de cada instituição financeira;
Investigar se os correntistas percebem diferenças significativas entre os bancos e 

las ao posicionamento de cada instituição financeira; 
Levantar qual é o principal ponto positivo que os correntistas enxergam em seus 
respectivos bancos principais e relacioná-lo ao posicionamento de cada ins

Verificar se os correntistas associam o posicionamento e as mensagens aos bancos de 

Os resultados do estudo de Souza (2011, p.174) apontam que a grande questão a ser 
respondida é como manter uma identidade bem sinalizada em mercado de alta concorrência e 
saturado como o mercado bancário pois há disputas pelos mesmos clientes. A
o autor, se não há grandes diferenciações percebidas entre os bancos, esse quadro se agrava. 
Em suas conclusões aponta que: 

se o posicionamento estratégico dos bancos parece não atrair tanto a maior parte dos 
clientes instigando neles o desejo de abrirem uma conta corrente em uma instituição 
financeira, a saída parece ser reter os clientes atuais oferecendo um bom 
atendimento, melhorando o relacionamento com os clientes e resolvend
problemas e solicitações (SOUZA, 2011, p.175). 

 
abordagem de posicionamento de bancos a segmentos específicos do 

(2003) promoveu um estudo sobre as estratégias de negócios voltadas para 
o cliente pessoa jurídica com foco em médias empresas, analisando as características deste 

setor bancário. Para tanto considerou o Banco Itaú e seu desempenho frente ao 
icho de mercado de médio porte. O objetivo específico de Kawano (2003) que mais se 

assemelha aos interesses desta dissertação é o referente a análise entre o desempenho do 
do as expectativas dos clientes. O estudo mostrou que, embo

Itaú proporcione um atendimento de boa qualidade e com produtos e serviços bancários 
adequados, os clientes estão exigindo maior atenção por parte dos bancos.

Esses estudos reforçam a necessidade de as empresas, e neste caso das instituições 
adotarem posicionamento de marketing claro e estratégico focado em públicos 

específicos trazendo clareza de entendimento do público em relação à imagem apresentada 
 

Segmentação 

se necessário resgatar, mesmo que de forma breve, o entendimento de conceitos 
de diferenciação e de segmentação de forma a alinhar melhor seu entendimento ao ser 
aplicado no processo de posicionamento. 

De acordo com Porter  (1989, p.111) "uma empresa diferencia-
puder ser singular em alguma coisa valiosa para os compradores". Para 
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referência a análise do posicionamento estratégico de cinco bancos: Itaú, Bradesco, 
Os objetivos específicos foram: 

Identificar os posicionamentos estratégicos de cinco bancos, sendo eles: Itaú, 
Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, através das 

Verificar as razões que levaram os correntistas a escolherem determinado banco como 
las ao posicionamento de cada instituição financeira; 

nças significativas entre os bancos e 

Levantar qual é o principal ponto positivo que os correntistas enxergam em seus 
lo ao posicionamento de cada instituição 

Verificar se os correntistas associam o posicionamento e as mensagens aos bancos de 

a grande questão a ser 
a em mercado de alta concorrência e 

elos mesmos clientes. Assim, conforme 
o autor, se não há grandes diferenciações percebidas entre os bancos, esse quadro se agrava. 

osicionamento estratégico dos bancos parece não atrair tanto a maior parte dos 
clientes instigando neles o desejo de abrirem uma conta corrente em uma instituição 
financeira, a saída parece ser reter os clientes atuais oferecendo um bom 

ando o relacionamento com os clientes e resolvendo os 

segmentos específicos do 
(2003) promoveu um estudo sobre as estratégias de negócios voltadas para 

as características deste 
setor bancário. Para tanto considerou o Banco Itaú e seu desempenho frente ao 

Kawano (2003) que mais se 
assemelha aos interesses desta dissertação é o referente a análise entre o desempenho do 

do as expectativas dos clientes. O estudo mostrou que, embora o 
Itaú proporcione um atendimento de boa qualidade e com produtos e serviços bancários 

parte dos bancos. 
empresas, e neste caso das instituições 
claro e estratégico focado em públicos 

específicos trazendo clareza de entendimento do público em relação à imagem apresentada 

mesmo que de forma breve, o entendimento de conceitos 
de diferenciação e de segmentação de forma a alinhar melhor seu entendimento ao ser 

-se da concorrência se 
Para este autor, de um 
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modo geral as empresas acabam sendo diferentes mas não diferenciadas por buscarem formas 
de singularidade que os compradores não valorizam.

Kotler e Keller (2006, p
qual cada oferta ao mercado pode ser diferente uma da outra, variando entre essas dimensões, 
sendo cada dimensão baseada no produto, no serviço, nos funcionários, no canal e na imagem; 
sempre buscando gerar valor ao cliente

 
Quadro 1 - Variáveis de diferenciação

Produto Serviços 
Forma 
Características 
Desempenho 
Conformidade 
Durabilidade 
Confiabilidade 
Facilidade de reparo 
Estilo 
Design 

Facilidade 
Entrega 
Instalação 
Treinamento do 
cliente 
Consultoria ao cliente
Manutenção e reparo
Serviços diversos

Fonte: Kotler e Keller (2006
 
Já referente à segmentação, de um modo geral pode

empresa definir o segmento que ela irá atender.  Ries e Trout
conceito de segmentação, "segmentação é tirar pedaços do terreno".

A segmentação está relacionada ao conhecimento do mercado, em seccionar o 
mercado consumidor e agrupar aqueles que compartilhem comportamentos e interesses. A 
segmentação abrange o local de atuação, a concorrência direta e o público
empresa vai competir, enquanto o posicionamento representa como ela vai atuar nesse meio 
(OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2007).

Para Kotler e Armstrong
decidir quantos e quais ela irá atender. Para ele "a segmentação revela as oportunidades dos 
segmentos de mercado da empresa".
Niño e Gouvêa (2004) apresentam três etapas para rea
mercado: 

• Levantamento de dados por meio de pesquisas exploratórias, individuais e em grupos, 
para se obterem informações sobre motivações, atitudes e comportamento do 
consumidor; 

• Análise dos dados para o delineamento dos 
homogêneos e externamente diferenciados entre si;

• Desenvolvimento de perfil: detalhamento das características predominantes em cada 
segmento. 
Para eles, ao não se ter uma prática de levantamento sistemático e contínuo de 

informações para um conhecimento mais profundo das características do mercado efetivo e 
potencia, o procedimento para uma efetiva segmentação de mercado revela
prática. 

 
Posicionamento de Cooperativas

 
Alguns autores tem estudado o tema do co

(2015), Diel (2014), Ribeiro (2012), Sales (2012), Ziliotto e Valerio (2011), Schimmelfenig 
(2010) e Sartori (2009), entretanto poucos se referem
marketing. 
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modo geral as empresas acabam sendo diferentes mas não diferenciadas por buscarem formas 
de singularidade que os compradores não valorizam. 

otler e Keller (2006, p.313-315) dividem a diferenciação em cinco dimensões, na 
qual cada oferta ao mercado pode ser diferente uma da outra, variando entre essas dimensões, 
sendo cada dimensão baseada no produto, no serviço, nos funcionários, no canal e na imagem; 

o gerar valor ao cliente-alvo, conforme o quadro 1:  

Variáveis de diferenciação 
 Funcionários Canal 

Facilidade de pedido 

 
Treinamento do 

Consultoria ao cliente 
Manutenção e reparo 
Serviços diversos 

Competência 
Cortesia 
Credibilidade 
Confiabilidade 
Capacidade de 
resposta 
Comunicação 

Cobertura 
Especialidade 
Desempenho 

otler e Keller (2006) 

segmentação, de um modo geral pode-se dizer que segmentar é o ato da 
empresa definir o segmento que ela irá atender.  Ries e Trout (1986, p.37) descrevem bem o 
conceito de segmentação, "segmentação é tirar pedaços do terreno". 

A segmentação está relacionada ao conhecimento do mercado, em seccionar o 
mercado consumidor e agrupar aqueles que compartilhem comportamentos e interesses. A 
segmentação abrange o local de atuação, a concorrência direta e o público
empresa vai competir, enquanto o posicionamento representa como ela vai atuar nesse meio 
(OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2007). 

e Armstrong (1999, p. 170) cabe á empresa avaliar os vários segmentos e 
decidir quantos e quais ela irá atender. Para ele "a segmentação revela as oportunidades dos 
segmentos de mercado da empresa". Nesse processo de avaliação de segmentos potenciais, 

apresentam três etapas para realização de uma 

Levantamento de dados por meio de pesquisas exploratórias, individuais e em grupos, 
para se obterem informações sobre motivações, atitudes e comportamento do 

Análise dos dados para o delineamento dos segmentos, que são internamente 
homogêneos e externamente diferenciados entre si; 
Desenvolvimento de perfil: detalhamento das características predominantes em cada 

Para eles, ao não se ter uma prática de levantamento sistemático e contínuo de 
ormações para um conhecimento mais profundo das características do mercado efetivo e 

potencia, o procedimento para uma efetiva segmentação de mercado revela

e Cooperativas 

Alguns autores tem estudado o tema do cooperativismo de crédito, tais 
, Ribeiro (2012), Sales (2012), Ziliotto e Valerio (2011), Schimmelfenig 

(2009), entretanto poucos se referem diretamente a posicionamento de 
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modo geral as empresas acabam sendo diferentes mas não diferenciadas por buscarem formas 

a diferenciação em cinco dimensões, na 
qual cada oferta ao mercado pode ser diferente uma da outra, variando entre essas dimensões, 
sendo cada dimensão baseada no produto, no serviço, nos funcionários, no canal e na imagem; 

Imagem 
Símbolos 
Mídia 
Atmosfera 
Eventos 

se dizer que segmentar é o ato da 
(1986, p.37) descrevem bem o 

A segmentação está relacionada ao conhecimento do mercado, em seccionar o 
mercado consumidor e agrupar aqueles que compartilhem comportamentos e interesses. A 
segmentação abrange o local de atuação, a concorrência direta e o público-alvo pelo qual a 
empresa vai competir, enquanto o posicionamento representa como ela vai atuar nesse meio 

r os vários segmentos e 
decidir quantos e quais ela irá atender. Para ele "a segmentação revela as oportunidades dos 

Nesse processo de avaliação de segmentos potenciais, 
lização de uma segmentação de 

Levantamento de dados por meio de pesquisas exploratórias, individuais e em grupos, 
para se obterem informações sobre motivações, atitudes e comportamento do 

segmentos, que são internamente 

Desenvolvimento de perfil: detalhamento das características predominantes em cada 

Para eles, ao não se ter uma prática de levantamento sistemático e contínuo de 
ormações para um conhecimento mais profundo das características do mercado efetivo e 

potencia, o procedimento para uma efetiva segmentação de mercado revela-se incompleto na 

operativismo de crédito, tais como, Souza 
, Ribeiro (2012), Sales (2012), Ziliotto e Valerio (2011), Schimmelfenig 

diretamente a posicionamento de 
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Souza (2015) realizou um 
objetivo foi o de identificar a percepção que os associados da Sicredi Ouro Branco 
em relação à imagem desta marca
clientes de uma cooperativa de crédito. Dentre as conclusões, destaque para as observações de 
que a atuação da cooperativa frente a
proporcionando maior compro
recomendação para a cooperativa aproveitar
apresentação dos benefícios que proporciona aos associados

 Diel (2014) também realizou uma pesquisa considerando
objetivo foi avaliar o grau de conhecimento e satisfa
crédito do Paraná, quanto aos produtos e serviços oferecidos.
identificou que os associados
diferença entre cooperativa de crédito e
pessoal com o gestor e o atendimento recebido é o principal motivo para haver desligamentos 
de associados da cooperativa ou diminuição n

Já Ribeiro (2012), realizou um estudo sobre os 
dos associados. O objetivo foi o de avaliar o grau de aderência dos associados no que diz 
respeito aos princípios cooperativistas. C
associados indicaram elevado grau de aderên

Sales (2012) estudou o cooperativismo de crédito na perspect
serviços na visão dos cooperados. Os resultados apontaram que os associados
percepção de valor das cooperativas
aos aspectos ligados à estrutura, resultados, governança, competitividade e sustentabilidade. 

Ziliotto e Valério (2011
novos associados em uma cooperativa de crédito. Os autores constataram
respondentes não conhecia o sistema de cooperativa de crédito
o estudo apontou dentre outras coisas, a necessidade de organizar o processo de prospecção 
através da criação de uma promoção de vendas, flexibilização dos produtos e serviços e 
manutenção da carteira atual. Estudos com o de Ziliotto e Valério (2011)  apontam para o 
quanto as cooperativas ainda tem potencial de crescimento em suas estratégias de p
e posicionamento no mercado.

Em seu artigo, “Cooperativismo de crédito: uma tendência
aponta que embora o cooperativismo de crédito tenha nascido pequeno e tímido como forma 
de ajuda mútua no Brasil, hoje já faz grande dife
todas as regiões do Brasil. Ele aponta

 
As cooperativas de crédito estão mudando o sistema financeiro do país. Os dados 
expostos neste trabalho são uma prova disto. Além de sólido, este é um sistema que 
possui 
perspectiva é de um crescimento sólido e sustentável movido por pessoas cada vez 
mais exigentes e capazes de discernir sobre as melhores ofertas de produtos e 
serviços que as cooperativ
(SCHIMMELFENIG 

  
Sartori (2009) ser propôs a avaliar os serviços cooperativos oferecidos aos clientes de 

forma a propor possíveis ações de melhoria na qualidade da oferta desses serviços. Os 
resultados apontam que as 
dos serviços ficam bem abaixo desta
pelo autor, a de maior destaque
necessidades dos associados e suas percepções a respeito da qualidade dos s
ambiente da cooperativa, além de aumentar as medidas de adequação dos serviços.
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Souza (2015) realizou um estudo sobre a percepção da imagem da marca Sicredi. O
objetivo foi o de identificar a percepção que os associados da Sicredi Ouro Branco 
em relação à imagem desta marca. O mesmo permite ter uma boa visão sobre percepção de 

tiva de crédito. Dentre as conclusões, destaque para as observações de 
atuação da cooperativa frente a seu associado aumenta o sentimento de pertencimento

proporcionando maior comprometimento e fidelidade à marca. Também ficou 
cooperativa aproveitar melhor o atendimento presencial para 

apresentação dos benefícios que proporciona aos associados. 
Diel (2014) também realizou uma pesquisa considerando a percepção 

avaliar o grau de conhecimento e satisfação dos associados de uma cooperativa de 
quanto aos produtos e serviços oferecidos. Em suas conclusões

identificou que os associados, que movimentam conta corrente em outro banco, nota
cooperativa de crédito e banco. Também acreditam que o relacionamento 

pessoal com o gestor e o atendimento recebido é o principal motivo para haver desligamentos 
de associados da cooperativa ou diminuição na utilização dos produtos. 

realizou um estudo sobre os princípios cooperativis
objetivo foi o de avaliar o grau de aderência dos associados no que diz 

aos princípios cooperativistas. Como conclusão identificou
elevado grau de aderência aos princípios cooperativistas e suas práticas.

Sales (2012) estudou o cooperativismo de crédito na perspect
na visão dos cooperados. Os resultados apontaram que os associados

percepção de valor das cooperativas avaliadas. Também a percepção foi positiva em relação 
aos aspectos ligados à estrutura, resultados, governança, competitividade e sustentabilidade. 

Ziliotto e Valério (2011) abordaram questões referente às estratégias de prospecção de 
uma cooperativa de crédito. Os autores constataram

respondentes não conhecia o sistema de cooperativa de crédito. Para atrair novos cooperados, 
dentre outras coisas, a necessidade de organizar o processo de prospecção 

ravés da criação de uma promoção de vendas, flexibilização dos produtos e serviços e 
manutenção da carteira atual. Estudos com o de Ziliotto e Valério (2011)  apontam para o 
quanto as cooperativas ainda tem potencial de crescimento em suas estratégias de p
e posicionamento no mercado. 

Cooperativismo de crédito: uma tendência” , Schimmelfenig (2010) 
aponta que embora o cooperativismo de crédito tenha nascido pequeno e tímido como forma 

hoje já faz grande diferença no sistema financeiro estando em quase 
egiões do Brasil. Ele aponta: 

As cooperativas de crédito estão mudando o sistema financeiro do país. Os dados 
expostos neste trabalho são uma prova disto. Além de sólido, este é um sistema que 
possui respaldo do Governo e de órgãos de apoio a empresas.  Embora grande, a 
perspectiva é de um crescimento sólido e sustentável movido por pessoas cada vez 
mais exigentes e capazes de discernir sobre as melhores ofertas de produtos e 
serviços que as cooperativas de crédito predispõem a seus associados. 
SCHIMMELFENIG 2010, p.12) 

(2009) ser propôs a avaliar os serviços cooperativos oferecidos aos clientes de 
forma a propor possíveis ações de melhoria na qualidade da oferta desses serviços. Os 

 expectativas dos associados são altas e as percepções que eles 
ficam bem abaixo desta expectativa. Dentre as sugestões de melhoria

pelo autor, a de maior destaque é a oportunidade de aumentar o conhecimento sobre as 
necessidades dos associados e suas percepções a respeito da qualidade dos s

além de aumentar as medidas de adequação dos serviços.
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pção da imagem da marca Sicredi. O 
objetivo foi o de identificar a percepção que os associados da Sicredi Ouro Branco (RS) tem 

mesmo permite ter uma boa visão sobre percepção de 
tiva de crédito. Dentre as conclusões, destaque para as observações de 

seu associado aumenta o sentimento de pertencimento, 
. Também ficou a 

o atendimento presencial para 

percepção de clientes. O 
ção dos associados de uma cooperativa de 

Em suas conclusões, o autor 
que movimentam conta corrente em outro banco, notam a 

acreditam que o relacionamento 
pessoal com o gestor e o atendimento recebido é o principal motivo para haver desligamentos 

 
princípios cooperativistas na percepção 

objetivo foi o de avaliar o grau de aderência dos associados no que diz 
omo conclusão identificou-se que 89% dos 
cia aos princípios cooperativistas e suas práticas. 

Sales (2012) estudou o cooperativismo de crédito na perspectiva da qualidade dos 
na visão dos cooperados. Os resultados apontaram que os associados têm uma boa 

avaliadas. Também a percepção foi positiva em relação 
aos aspectos ligados à estrutura, resultados, governança, competitividade e sustentabilidade.  

estratégias de prospecção de 
uma cooperativa de crédito. Os autores constataram que a maioria dos 

Para atrair novos cooperados, 
dentre outras coisas, a necessidade de organizar o processo de prospecção 

ravés da criação de uma promoção de vendas, flexibilização dos produtos e serviços e 
manutenção da carteira atual. Estudos com o de Ziliotto e Valério (2011)  apontam para o 
quanto as cooperativas ainda tem potencial de crescimento em suas estratégias de prospecção 

, Schimmelfenig (2010) 
aponta que embora o cooperativismo de crédito tenha nascido pequeno e tímido como forma 

rença no sistema financeiro estando em quase 

As cooperativas de crédito estão mudando o sistema financeiro do país. Os dados 
expostos neste trabalho são uma prova disto. Além de sólido, este é um sistema que 

respaldo do Governo e de órgãos de apoio a empresas.  Embora grande, a 
perspectiva é de um crescimento sólido e sustentável movido por pessoas cada vez 
mais exigentes e capazes de discernir sobre as melhores ofertas de produtos e 

as de crédito predispõem a seus associados. 

(2009) ser propôs a avaliar os serviços cooperativos oferecidos aos clientes de 
forma a propor possíveis ações de melhoria na qualidade da oferta desses serviços. Os 

ltas e as percepções que eles têm 
expectativa. Dentre as sugestões de melhorias propostas 

é a oportunidade de aumentar o conhecimento sobre as 
necessidades dos associados e suas percepções a respeito da qualidade dos serviços no 

além de aumentar as medidas de adequação dos serviços. 
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METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada nessa pesquisa foi um fator de análise e escolha, sendo 
definida a partir da realidade de disponibilidade de dados e de amostra para estudo e análise. 
Foi adotado um estudo exploratório, por meio do método de 
clientes de cooperativa de cr

De forma a filtrar os respondentes
mesmos possuíam conta em 
empresa na qual atuavam. E
respondente como micro e pequena empresa e se possui ou não conta em
de Crédito. 

O questionário trouxe q
objetivos específicos, tais como
em cooperativa de crédito, entendimento sobre atributos de posicionamento adotado por 
cooperativas, conhecimento sobre os p
marcantes entre banco e cooperativa de crédito, conhecimento sobre produtos e serviços de 
cooperativas de crédito, qual o 
relação de necessidade financeira 
Enfim, questões que remetem às análises necessárias a este estudo. 

Para elaboração do questionário foram
de Cooperativas de Crédito de Goiás de forma a identificar linguagem adequada ao segmento 
e que refletissem de forma clara as necessidades de entendimento.

Além disso, o questionário buscou reflexões acerca dos conceitos que inspiraram o 
modelo deste estudo e que serviram de referência à sua elaboração
elaboradas considerando os autores pesquisados
Especificamente, para a questão referente a atributos de posicionamento foi utiliza
referência de Souza (2011).

O questionário teve dez questões de múltipla escolha 
múltipla escolha apresentaram 
seria aplicado junto aos clientes de cooperativas de crédito,
conheçam as expressões ou linguagem própria do segmento cooperativo
para o  público não cliente,
cooperativismo. 

Após elaboração e validação do 
clientes de forma a identificar o entendimento e clareza nas respostas. Validado o instrumento 
passou-se à aplicação em campo.

Os questionários foram aplicados de forma presencial por meio do contato 
clientes e não clientes MPE
oportunidade de aplicação do mesmo em regiões com grande concentração de micro e 
pequenas empresas e onde houvesse
tanto o cliente como o não cliente fosse localizado. 
principalmente em grandes polos de confecção localizados em Goiânia
atualmente existe grande número lojas de micro e pequenas empresas e 
dois pontos de atendimento Sicoob.

Foram aplicados 104 questionário
52 com não clientes. Foram consider
completas e que atendessem ao perfil necessário, cliente/não cliente, MPE, dono de seu 
próprio negócio e que tivesse conta em uma instituição financeira. Estas questões foram 
questões de corte, e caso o 
descartado. 
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A metodologia utilizada nessa pesquisa foi um fator de análise e escolha, sendo 
inida a partir da realidade de disponibilidade de dados e de amostra para estudo e análise. 

Foi adotado um estudo exploratório, por meio do método de survey
clientes de cooperativa de crédito. 

e forma a filtrar os respondentes, foram inseridas questões 
conta em algum banco, se eram donos do próprio negócio, 

na qual atuavam. Estas questões visavam identificar o enquadramento ou não
como micro e pequena empresa e se possui ou não conta em

io trouxe questões que buscaram respostas ao problema de pesquisa e aos 
ais como levantamento da primeira palavra que vem a mente ao pensar 

rédito, entendimento sobre atributos de posicionamento adotado por 
ativas, conhecimento sobre os princípios do cooperativismo de c

marcantes entre banco e cooperativa de crédito, conhecimento sobre produtos e serviços de 
qual o principal banco, motivos para este ser seu principal

relação de necessidade financeira - financiamento - e relação com cooperativas de crédito. 
Enfim, questões que remetem às análises necessárias a este estudo.  

a elaboração do questionário foram realizados contatos com Diretores e Técnicos 
perativas de Crédito de Goiás de forma a identificar linguagem adequada ao segmento 

e que refletissem de forma clara as necessidades de entendimento. 
Além disso, o questionário buscou reflexões acerca dos conceitos que inspiraram o 

e serviram de referência à sua elaboração. Todas as questões foram 
elaboradas considerando os autores pesquisados (constantes do referencial teórico). 

ara a questão referente a atributos de posicionamento foi utiliza
za (2011). 

O questionário teve dez questões de múltipla escolha e quatro questões abertas. As de 
múltipla escolha apresentaram atributos para preenchimento considerando que o questionário 

ado junto aos clientes de cooperativas de crédito, que conhece
as expressões ou linguagem própria do segmento cooperativo

 que poderia nunca ter ouvido falar, por exemplo, dos princípios do 

Após elaboração e validação do questionário foi realizado pré-teste com clientes e não 
clientes de forma a identificar o entendimento e clareza nas respostas. Validado o instrumento 

se à aplicação em campo. 
Os questionários foram aplicados de forma presencial por meio do contato 

clientes e não clientes MPE de cooperativa de crédito. Para tanto
oportunidade de aplicação do mesmo em regiões com grande concentração de micro e 

quenas empresas e onde houvesse agencias ou pontos de atendimento Sicoob
tanto o cliente como o não cliente fosse localizado. Assim, os questionários foram aplicados 

grandes polos de confecção localizados em Goiânia
atualmente existe grande número lojas de micro e pequenas empresas e 
dois pontos de atendimento Sicoob. 

oram aplicados 104 questionários sendo 52 com clientes de cooperativas de c
52 com não clientes. Foram considerados os questionários válidos, ou seja, com respostas 
completas e que atendessem ao perfil necessário, cliente/não cliente, MPE, dono de seu 
próprio negócio e que tivesse conta em uma instituição financeira. Estas questões foram 

 respondente não se enquadrasse nesse perfil mínimo
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A metodologia utilizada nessa pesquisa foi um fator de análise e escolha, sendo 
inida a partir da realidade de disponibilidade de dados e de amostra para estudo e análise. 

survey com clientes e não 

questões para verificar se os 
do próprio negócio, e qual o tipo de 

identificar o enquadramento ou não do 
como micro e pequena empresa e se possui ou não conta em alguma Cooperativa 

respostas ao problema de pesquisa e aos 
a que vem a mente ao pensar 

rédito, entendimento sobre atributos de posicionamento adotado por 
rincípios do cooperativismo de crédito, diferenças 

marcantes entre banco e cooperativa de crédito, conhecimento sobre produtos e serviços de 
principal banco, motivos para este ser seu principal banco, 

e relação com cooperativas de crédito. 

com Diretores e Técnicos 
perativas de Crédito de Goiás de forma a identificar linguagem adequada ao segmento 

Além disso, o questionário buscou reflexões acerca dos conceitos que inspiraram o 
. Todas as questões foram 

(constantes do referencial teórico). 
ara a questão referente a atributos de posicionamento foi utilizada a 

quatro questões abertas. As de 
para preenchimento considerando que o questionário 

nhecem ou espera-se que 
as expressões ou linguagem própria do segmento cooperativo de crédito, e também 

, por exemplo, dos princípios do 

teste com clientes e não 
clientes de forma a identificar o entendimento e clareza nas respostas. Validado o instrumento 

Os questionários foram aplicados de forma presencial por meio do contato direto com 
ara tanto, foi identificada a 

oportunidade de aplicação do mesmo em regiões com grande concentração de micro e 
agencias ou pontos de atendimento Sicoob, de forma que 

os questionários foram aplicados 
grandes polos de confecção localizados em Goiânia (GO), locais onde 

atualmente existe grande número lojas de micro e pequenas empresas e onde se encontram 

s sendo 52 com clientes de cooperativas de crédito e 
ados os questionários válidos, ou seja, com respostas 

completas e que atendessem ao perfil necessário, cliente/não cliente, MPE, dono de seu 
próprio negócio e que tivesse conta em uma instituição financeira. Estas questões foram 

respondente não se enquadrasse nesse perfil mínimo, o mesmo era 
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RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE
 

A escala utilizada para avaliar o conhecimento sobre os princípios do cooperativismo
possui cinco pontos: quanto mais a resposta es
considera que conhece bem o princípio do Cooperativismo e considera grande a relação entre 
o atributo de posicionamento indicado em relação à Cooperativas de Crédito e quanto mais 
próximo de 1 (um) menos conhece

Importante ressaltar que
do cooperativismo uma referência para seu posicionamento e prospecção de clientes 
apresentando-os como diferenciai
atributos de posicionamento, as alternativas indicadas foram baseadas na pesquisa realizada 
por Souza (2011).  

A tabela 1 apresenta os
e dos atributos de posicionamento.
de crédito, a maioria dos não client
pouco os princípios do c
conhecimento moderado, variando de 2,41 para educação permanente, o princípio menos 
conhecido para 3,29, adesão livr

Quanto aos atributos de posicio
médias baixas, bem próximas ao 1, “não conhece”, variando de 1,16 a 1,71. Ou seja, 
demonstraram pouco conhecimento em relação a ter
atendimento, foco no relacionamento com os clientes, foco na satisfação dos clientes
agilidade e pouca burocraci
acessíveis e mais atrativas, instituição focada n
capilaridade. 

Sobre os atributos de posicionamento relacionados com cooperativa de c
bastante clara a diferença de respostas entre clientes e n
para os clientes quanto para os n
mais atrativas e a solidez da 
capilaridade não tiveram tanta atenç
 
Tabela 1 – Diferenciais de posicionamento propagados pelo cooperativismo

Escala utilizada: de 1, que equivale a conhece pouco, até 5, que equivale a conhece bem

Conhecimento dos princípios do cooperativismo

    
Adesão livre (as cooperativas estão de portas abertas para pessoas que 
partilham objetivos comuns) 
Singularidade do voto (independente do número de cotas, cada cooperado 
tem direito a um voto) 
Controle democrático (decisões baseadas na vontade da maioria)
Neutralidade (todos são iguais) 
Retorno das sobras (sobras distribuídas aos associados)
Educação permanente (sobre os princípios do 
da cooperativa) 
Cooperação intercooperativa (cooperação com outras cooperativas)

Atributos de posicionamento e sua relação com uma cooperativa de crédito

  
Instituição sustentável, ou seja tem solidez no mercado
Diferencial no atendimento 
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RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE  

para avaliar o conhecimento sobre os princípios do cooperativismo
possui cinco pontos: quanto mais a resposta estiver perto de 5 (cinco), mais o respondente 
considera que conhece bem o princípio do Cooperativismo e considera grande a relação entre 
o atributo de posicionamento indicado em relação à Cooperativas de Crédito e quanto mais 
próximo de 1 (um) menos conhece ou atribui pouca relação com Cooperativas de Crédito.

Importante ressaltar que, de um modo geral, cooperativas de crédito tê
ooperativismo uma referência para seu posicionamento e prospecção de clientes 

os como diferenciais competitivos em relação à concorrência. Quanto aos 
atributos de posicionamento, as alternativas indicadas foram baseadas na pesquisa realizada 

A tabela 1 apresenta os resultados sobre a percepção dos princípios do cooperativismo 
dos atributos de posicionamento. Quanto ao conhecimento dos princípios do coope

dos não clientes (médias variando de 1,42 a 1,74) indicou que conhece 
pouco os princípios do cooperativismo. Já entre os clientes, as médias indicaram um 
conhecimento moderado, variando de 2,41 para educação permanente, o princípio menos 
conhecido para 3,29, adesão livre, o princípio mais conhecido. 

Quanto aos atributos de posicionamento, a grande maioria dos não clientes apresentou 
médias baixas, bem próximas ao 1, “não conhece”, variando de 1,16 a 1,71. Ou seja, 
demonstraram pouco conhecimento em relação a ter solidez no mercado, diferencial de 
atendimento, foco no relacionamento com os clientes, foco na satisfação dos clientes
agilidade e pouca burocracia, inclusão financeira, atender a todo tipo de cliente, taxas mais 
acessíveis e mais atrativas, instituição focada no desenvolvimento e investimentos sociais e 

os atributos de posicionamento relacionados com cooperativa de c
bastante clara a diferença de respostas entre clientes e não clientes. Chama a atenç

para os não clientes, os itens de maior destaque foram as taxas de juros 
trativas e a solidez da instituição. Questões como foco em desenvolvimento social e 

ão tiveram tanta atenção por parte dos respondentes. 

Diferenciais de posicionamento propagados pelo cooperativismo

equivale a conhece pouco, até 5, que equivale a conhece bem

princípios do cooperativismo 

    Cliente
Adesão livre (as cooperativas estão de portas abertas para pessoas que 

Singularidade do voto (independente do número de cotas, cada cooperado 

Controle democrático (decisões baseadas na vontade da maioria) 
 

Retorno das sobras (sobras distribuídas aos associados) 
ducação permanente (sobre os princípios do cooperativismo e dos objetivos 

Cooperação intercooperativa (cooperação com outras cooperativas) 

Atributos de posicionamento e sua relação com uma cooperativa de crédito 

    Cliente
Instituição sustentável, ou seja tem solidez no mercado 

24, 25 e 26/04/2016 9 

para avaliar o conhecimento sobre os princípios do cooperativismo 
tiver perto de 5 (cinco), mais o respondente 

considera que conhece bem o princípio do Cooperativismo e considera grande a relação entre 
o atributo de posicionamento indicado em relação à Cooperativas de Crédito e quanto mais 

ou atribui pouca relação com Cooperativas de Crédito. 
perativas de crédito têm nos princípios 

ooperativismo uma referência para seu posicionamento e prospecção de clientes 
s competitivos em relação à concorrência. Quanto aos 

atributos de posicionamento, as alternativas indicadas foram baseadas na pesquisa realizada 

ípios do cooperativismo 
Quanto ao conhecimento dos princípios do cooperativismo 

(médias variando de 1,42 a 1,74) indicou que conhece 
as médias indicaram um 

conhecimento moderado, variando de 2,41 para educação permanente, o princípio menos 

dos não clientes apresentou 
médias baixas, bem próximas ao 1, “não conhece”, variando de 1,16 a 1,71. Ou seja, 

no mercado, diferencial de 
atendimento, foco no relacionamento com os clientes, foco na satisfação dos clientes, 

atender a todo tipo de cliente, taxas mais 
o desenvolvimento e investimentos sociais e 

os atributos de posicionamento relacionados com cooperativa de crédito é 
Chama a atenção que tanto 

, os itens de maior destaque foram as taxas de juros 
desenvolvimento social e 

Diferenciais de posicionamento propagados pelo cooperativismo 

equivale a conhece pouco, até 5, que equivale a conhece bem 

Cliente Não Cliente 

3,29 1,74 

2,83 1,56 
2,83 1,50 
2,83 1,60 
2,46 1,58 

2,41 1,42 
2,52 1,42 

Cliente Não Cliente 
3,40 1,71 
3,14 1,67 
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Foco no relacionamento com os clientes
Foco na satisfação dos clientes 
Agilidade e pouca burocracia 
Inclusão financeira, ou seja, atender a todo tipo de cliente
Taxam mais acessíveis e mais atrativas
Instituição focada no desenvolvimento e investimentos sociais
Capilaridade, ou seja, número de agências e pontos de 

 Diferenças entre banco público ou priva
 

Quanto ao objetivo específico 2
público ou privado e uma cooperativa de crédito"
que, ao serem perguntados quando precisam de um financiamento qual a primeira instituição 
financeira vem a mente, entre os clientes 81%
o maior percentual 37% indica 
aponta potencial de ampliação de divulgação da marca Sicoob entre os não clientes.

Ao serem perguntados
Cooperativas de Crédito, tanto o
“cooperado” foi a primeira que veio a mente
clientes. Importante ressaltar algun
públicos; crédito obteve 10%
indicando palavras que remetem a banco. E
que 23% dos não clientes indicaram que não conhecem cooperati
um potencial para divulgação junto a esse público.

Considerando produtos e serviços comumente oferecidos por banco, tanto os clientes 
como os não clientes apontaram tais produtos como sendo produtos oferecidos por 
cooperativas de crédito, tais co
oferecem maquininha de cartão de crédito e 65% entre os clientes apontaram conta 
empresarial como um dos produtos oferecidos por cooperativa de crédito.

Com relação às diferença
(2012), tanto os clientes como os não clientes
usuário de banco ser mero cliente e o usuário de c
como a diferença mais marcante.

Relacionando às pesquisas já realizadas, 
percepção dos associados que movimenta
apontaram que grande parte nota a diferença entre cooperativa de crédito e banco
que o relacionamento pessoal com o gestor e o atendimento recebido é o principal motivo 
para haver desligamentos na cooperativa ou diminuição da utilização dos produtos.

Considerando os dados acima, pode
considera a cooperativa de crédito como um of
também o diferencial de o cooperado ser um dos
banco e cooperativas de crédito. E
se maiores esforços de disseminação de tais serviços tanto junto ao público cliente como o 
não cliente MPE. 
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Foco no relacionamento com os clientes 
 

Inclusão financeira, ou seja, atender a todo tipo de cliente 
Taxam mais acessíveis e mais atrativas 
Instituição focada no desenvolvimento e investimentos sociais 
Capilaridade, ou seja, número de agências e pontos de atendimento 

iferenças entre banco público ou privado e uma cooperativa de crédito

Quanto ao objetivo específico 2, "identificar se a MPE percebe diferenças entre banco 
público ou privado e uma cooperativa de crédito", os dados levantados na pesquisa apontam 
que, ao serem perguntados quando precisam de um financiamento qual a primeira instituição 

, entre os clientes 81% consideraram o Sicoob. Já entre os não clientes, 
o maior percentual 37% indica o Bradesco como primeira instituição da qual se lembra. I
aponta potencial de ampliação de divulgação da marca Sicoob entre os não clientes.

Ao serem perguntados sobre qual a primeira palavra que vem a mente ao pensar em 
Cooperativas de Crédito, tanto os clientes como os não clientes apontaram que a expressão 

foi a primeira que veio a mente, com 17% entre os clientes e 23% entre os não 
clientes. Importante ressaltar alguns demais indicadores; juros baixos receberam

obteve 10% entre os clientes e dinheiro obteve 10% entre os não clientes
do palavras que remetem a banco. Entretanto, para esta análise é importante ressaltar 

que 23% dos não clientes indicaram que não conhecem cooperativismo de crédito, 
divulgação junto a esse público. 

Considerando produtos e serviços comumente oferecidos por banco, tanto os clientes 
como os não clientes apontaram tais produtos como sendo produtos oferecidos por 
cooperativas de crédito, tais como, 83% dos não clientes consideram que cooperativas 
oferecem maquininha de cartão de crédito e 65% entre os clientes apontaram conta 
empresarial como um dos produtos oferecidos por cooperativa de crédito.

diferenças entre banco e cooperativa de crédito apontados por Meinem
, tanto os clientes como os não clientes (56% e 37% respectivamente) 

er mero cliente e o usuário de cooperativa ser um dos
como a diferença mais marcante. 

pesquisas já realizadas, Diel (2014) buscou em seus estudos a 
os associados que movimentam conta corrente em outro banco. S

apontaram que grande parte nota a diferença entre cooperativa de crédito e banco
cionamento pessoal com o gestor e o atendimento recebido é o principal motivo 

para haver desligamentos na cooperativa ou diminuição da utilização dos produtos.
Considerando os dados acima, pode-se inferir que tanto o cliente como o não cliente 

cooperativa de crédito como um ofertante de serviços financeiros
erencial de o cooperado ser um dos donos da cooperativa

banco e cooperativas de crédito. Entretanto, tendo em vista as variações de percentual
se maiores esforços de disseminação de tais serviços tanto junto ao público cliente como o 
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3,06 1,65 
3,14 1,65 
3,12 1,63 
2,80 1,45 
3,60 2,12 
2,01 1,22 
1,45 1,16 

do e uma cooperativa de crédito 

diferenças entre banco 
os dados levantados na pesquisa apontam 

que, ao serem perguntados quando precisam de um financiamento qual a primeira instituição 
á entre os não clientes, 

co como primeira instituição da qual se lembra. Isso 
aponta potencial de ampliação de divulgação da marca Sicoob entre os não clientes. 

primeira palavra que vem a mente ao pensar em 
ntes apontaram que a expressão 

com 17% entre os clientes e 23% entre os não 
receberam 15% nos dois 

10% entre os não clientes, 
para esta análise é importante ressaltar 

vismo de crédito, apontando 

Considerando produtos e serviços comumente oferecidos por banco, tanto os clientes 
como os não clientes apontaram tais produtos como sendo produtos oferecidos por 

mo, 83% dos não clientes consideram que cooperativas 
oferecem maquininha de cartão de crédito e 65% entre os clientes apontaram conta 
empresarial como um dos produtos oferecidos por cooperativa de crédito. 

a de crédito apontados por Meinem 
37% respectivamente) apontaram o 

um dos donos (cooperado) 

Diel (2014) buscou em seus estudos a 
m conta corrente em outro banco. Suas conclusões 

apontaram que grande parte nota a diferença entre cooperativa de crédito e banco, e acreditam 
cionamento pessoal com o gestor e o atendimento recebido é o principal motivo 

para haver desligamentos na cooperativa ou diminuição da utilização dos produtos. 
se inferir que tanto o cliente como o não cliente 

ertante de serviços financeiros. Reconhecem 
da cooperativa como o intenso entre 

as variações de percentual, sugere-
se maiores esforços de disseminação de tais serviços tanto junto ao público cliente como o 
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Tabela 2 - Percepção de diferenças entre banco público ou privado e uma cooperativa de 
crédito. 

Quando precisa de um financiamento, qual a p

Instituição financeira 

Sicoob   
Bradesco   
Goiás Fomento 
HSBC   
Caixa Econômica Federal 
Banco do Brasil 
Sicred   
Itaú   
Santander   

Qual a primeira palavra que vem a sua mente ao pensar em uma Cooperativa de Crédito? 

    
Juros baixos 
Dinheiro 
Crédito 
Cooperado 
Facilidade 
Relacionamento 
Empréstimo 
Parceria 
Burocracia 
Não conhece 

Principais produtos e serviços oferecidos por

    
Conta corrente 
Cartões de débito 
Cartões de crédito 
Capital de giro 
Antecipação de recebíveis 
Financiamentos 
Pagamento eletrônico de documentos
Conta empresarial 
Maquininha de cartão de crédito
Diferenças mais marcantes entre banco público ou privado e uma cooperativa de crédito

Bancos 

Sociedades de capital 
O poder é exercido na proporção
número de ações 

Decisões concentradas 
O usuário das operações é mero 
cliente 
O resultado é de poucos donos (nada é 
dividido com os clientes) 

O usuário não exerce qualquer 
influência na definição dos produtos e 
na sua precificação 
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diferenças entre banco público ou privado e uma cooperativa de 

Quando precisa de um financiamento, qual a primeira  instituição financeira lembra?

    Cliente
    81%

    8%

    2%

    4%

    2%

    2%

    2%

    0%

    0%

Qual a primeira palavra que vem a sua mente ao pensar em uma Cooperativa de Crédito? 

    Cliente
15%

10%
17%

rodutos e serviços oferecidos por uma Cooperativa de Crédito  

    Cliente
    21%
    54%
    50%
    23%
    60%
    29%

agamento eletrônico de documentos     37%
    65%

crédito     60%
Diferenças mais marcantes entre banco público ou privado e uma cooperativa de crédito

Cooperativas de Crédito 

Sociedades de pessoas 
O poder é exercido na proporção do O voto tem peso igual para todos (uma 

pessoa, um voto) 

Decisões partilhadas entre muitos 
O usuário das operações é mero O usuário é o próprio dono (cooperado) 

donos (nada é O excedente (sobras) é distribuído entre 
todos (usuários) 

O usuário não exerce qualquer 
influência na definição dos produtos e 

Toda a política operacional é decidida pelos 
próprios usuários/donos (associados) 
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diferenças entre banco público ou privado e uma cooperativa de 

rimeira  instituição financeira lembra? 

Cliente Não cliente 
81% 0% 
8% 37% 
2% 4% 
4% 4% 
2% 31% 
2% 4% 
2% 0% 
0% 15% 
0% 6% 

Qual a primeira palavra que vem a sua mente ao pensar em uma Cooperativa de Crédito?  

Cliente Não Cliente 
15% 15% 
8% 10% 
10% 2% 
17% 23% 
8% 2% 
6% 2% 
8% 2% 
6% 0% 
0% 10% 
0% 23% 

Cliente Não cliente 
21% 29% 
54% 56% 
50% 67% 
23% 37% 
60% 60% 
29% 25% 
37% 52% 
65% 69% 
60% 83% 

Diferenças mais marcantes entre banco público ou privado e uma cooperativa de crédito 

Cliente Não Cliente 

19% 21% 
O voto tem peso igual para todos (uma 

2% 2% 

17% 6% 

56% 37% 

O excedente (sobras) é distribuído entre 
4% 27% 

Toda a política operacional é decidida pelos 
2% 8% 
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Cooperativismo de Crédito como uma alternativa para acessar serviços financeiros.

 
Quanto ao objetivo específico 3

Crédito como uma alternativa para acessar serviços financeiros", pode
seguintes variáveis para esta análise
instituição financeira lembra?, qual o principal banco/instituição financeira, qual o principal 
motiva para este ser seu principal banco/instituição financeira e quais produtos e serviços 
acredita que uma cooperativa de crédito oferece.

Perguntados qual a
financiamento, 81% dos clientes
instituição. Por outro lado, 
alternativa a financiamento.

Quanto a “qual é seu principal banco/instituição financeira
ser o Sicoob o seu principal banco e 
indicação para o Sicoob como

Quanto ao principal motivo para esta ser a sua
clientes, 35% indicam juros baixos
respostas (17%) é o número de agências como critério para sua principal ins

Sobre os principais produtos e serviços que acredita que cooperativa de crédito 
oferece, tanto clientes como não clientes indicam serviços comumente oferecid
instituições financeiras, tendo os três maiores percentuais nos produtos 
de crédito, 60% entre os clientes e 83% entre os não clientes, conta empresarial com 65% 
entre os clientes e 69% entre os não clientes
percentual para os dois públicos 60%.

Tem-se dessa forma
como uma alternativa a serviços financeiros, 
estes. 

 
 
 

Tabela 3 - Verificar se  a MPE conhece o Cooperativismo de Crédito como uma alternativa 
para acessar serviços financeiros.

Instituição financeira 

Sicoob 

Bradesco 

Goiás Fomento 

HSBC 

Caixa Econômica Federal 

Banco do Brasil 

Sicred 

Itaú 

Santander 
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Cooperativismo de Crédito como uma alternativa para acessar serviços financeiros.

Quanto ao objetivo específico 3 "verificar se  a MPE conhece o Cooperativismo de 
Crédito como uma alternativa para acessar serviços financeiros", pode
seguintes variáveis para esta análise, quando precisa de um financiamento, qual a primeira 
instituição financeira lembra?, qual o principal banco/instituição financeira, qual o principal 
motiva para este ser seu principal banco/instituição financeira e quais produtos e serviços 
acredita que uma cooperativa de crédito oferece. 

Perguntados qual a primeira instituição financeira que lembra quando precisa de 
financiamento, 81% dos clientes respondentes informaram o Sicoob como primeira 

 nenhum dos não clientes pesquisados apresentaram o Sicoob como 
ento. 

qual é seu principal banco/instituição financeira”, 69% dos clientes dizem 
o seu principal banco e entre os não clientes pesquisados,

indicação para o Sicoob como sendo esta a principal instituição financeira.
cipal motivo para esta ser a sua principal instituição financeira, entre os 

, 35% indicam juros baixos como motivo. Entre os não clientes, 
o número de agências como critério para sua principal ins
principais produtos e serviços que acredita que cooperativa de crédito 

oferece, tanto clientes como não clientes indicam serviços comumente oferecid
instituições financeiras, tendo os três maiores percentuais nos produtos 

60% entre os clientes e 83% entre os não clientes, conta empresarial com 65% 
entre os clientes e 69% entre os não clientes, e antecipação de recebíveis com o mesmo 
percentual para os dois públicos 60%. 

se dessa forma, que tanto clientes como não clientes conhecem o cooperativismo 
como uma alternativa a serviços financeiros, sendo que aqueles conhecem bem mais do que 

Verificar se  a MPE conhece o Cooperativismo de Crédito como uma alternativa 
os financeiros. 

Quando precisa de um 
financiamento, qual a primeira  
instituição financeira lembra? 

Principal banco/instituição 
financeira, ou seja, aquele 
que mais utiliza.

Cliente Não cliente Cliente

81% 0% 69%

8% 37% 13%

2% 4% 0%

4% 4% 4%

2% 31% 2%

2% 4% 8%

2% 0% 2%

0% 15% 2%

0% 6% 0%
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Cooperativismo de Crédito como uma alternativa para acessar serviços financeiros. 

"verificar se  a MPE conhece o Cooperativismo de 
Crédito como uma alternativa para acessar serviços financeiros", pode-se considerar as 

, quando precisa de um financiamento, qual a primeira 
instituição financeira lembra?, qual o principal banco/instituição financeira, qual o principal 
motiva para este ser seu principal banco/instituição financeira e quais produtos e serviços 

primeira instituição financeira que lembra quando precisa de 
icoob como primeira 

nenhum dos não clientes pesquisados apresentaram o Sicoob como 

69% dos clientes dizem 
pesquisados, não há nenhuma 

principal instituição financeira. 
principal instituição financeira, entre os 

, o maior percentual de 
o número de agências como critério para sua principal instituição. 
principais produtos e serviços que acredita que cooperativa de crédito 

oferece, tanto clientes como não clientes indicam serviços comumente oferecidos por 
instituições financeiras, tendo os três maiores percentuais nos produtos maquininha de cartão 

60% entre os clientes e 83% entre os não clientes, conta empresarial com 65% 
e antecipação de recebíveis com o mesmo 

como não clientes conhecem o cooperativismo 
sendo que aqueles conhecem bem mais do que 

Verificar se  a MPE conhece o Cooperativismo de Crédito como uma alternativa 

Principal banco/instituição 
financeira, ou seja, aquele 
que mais utiliza. 

Cliente Não cliente 

69% 0% 

13% 31% 

0% 0% 

4% 4% 

2% 35% 

8% 6% 

2% 0% 

2% 19% 

0% 6% 
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Principal motivo para o banco/instituição 
financeira citados ser o que mais utiliza.

Cliente

Juros baixos 35%
Acessibilidade 25%
Comodidade 4%
Atendimento 12%
Relacionamento 6%
Conta antiga 12%

Número de agências 4%
Financiamentos 0%

Tradição 0%
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Os resultados permitiram

crescimento no seu processo de posicionamento de 
levantamento da percepção do público
sobre o cooperativismo como alternativa a serviços financeiros. 

As análises feitas junto
grande potencial a ser trabalho, compreendido e aplicado
como uma ferramenta estratégica de posicionamento junto ao cliente MPE

Como limitação deste estudo
somente em Goiânia.  Outra questão é a limitação da amostra estudada, conforme apresentado 
existe um pequeno número de clientes pessoa jurídica atualmente nas cooperativas de crédito, 
e os que existem estão fragmentados di
direta das cooperativas junto a seus clientes
problema de pesquisa e hipótese puderam 
não podendo entretanto ser 

Fica como sugestão, novos estudos
estudo com abrangência nacional de forma que se 
marketing de cooperativas de crédito.

Como sugestão às cooperativas do sistema Sicoob fica a indicação de aprofundamento 
desse estudo junto a seus cli
produtos financeiros. Por outro lado
público alvo de atuação tendo como sugestão de referência o modelo proposto nesse estudo de 
Segmentação, Posição diferenciada e Concorrentes, tendo como análise e planejamento a 
adoção de posições diferenciadas, com foco em segmentos específicos, em rela
concorrentes. 
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Principal motivo para o banco/instituição 
ser o que mais utiliza. 

Principais produtos e serviços que você 
uma Cooperativa de Crédito oferece 

Cliente 
Não 

cliente 
35% 10% Conta corrente 

25% 6% Cartões de débito 

4% 2% Cartões de crédito 

12% 12% Capital de giro 

6% 17% Antecipação de recebíveis 

12% 10% Financiamentos 

4% 21% 
Pagamento eletrônico de 
documentos 

0% 8% Conta empresarial 

0% 10% 
Maquininha de cartão de 
crédito 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

permitiram constatar que o Sicoob ainda tem grande potencial de 
crescimento no seu processo de posicionamento de marketing frente a esse público alvo. 
levantamento da percepção do público da pesquisa mostra que ainda existe

como alternativa a serviços financeiros.   
s análises feitas junto ao público pesquisado mostram que 

grande potencial a ser trabalho, compreendido e aplicado junto as cooperativas de crédito 
como uma ferramenta estratégica de posicionamento junto ao cliente MPE

Como limitação deste estudo, pode-se citar o fato da pesquisa ter sido realizada 
Outra questão é a limitação da amostra estudada, conforme apresentado 

existe um pequeno número de clientes pessoa jurídica atualmente nas cooperativas de crédito, 
e os que existem estão fragmentados dificultando sua abordagem direta sem uma intervenção 

junto a seus clientes. O modelo proposto, objetivos específicos, 
problema de pesquisa e hipótese puderam ser analisado considerando a amostra disponível 
não podendo entretanto ser generalizada para toda a população. 

stão, novos estudos desdobrados por cooperativa, por região e um 
estudo com abrangência nacional de forma que se possa entender melhor o

cooperativas de crédito. 
omo sugestão às cooperativas do sistema Sicoob fica a indicação de aprofundamento 

desse estudo junto a seus clientes atuais de forma a fomentar o consumo de serviços e 
or outro lado, ações estratégicas junto aos não clientes que fore

público alvo de atuação tendo como sugestão de referência o modelo proposto nesse estudo de 
Segmentação, Posição diferenciada e Concorrentes, tendo como análise e planejamento a 
adoção de posições diferenciadas, com foco em segmentos específicos, em rela

 Identificação do perfil e das percepções de associados de 
cooperativa de crédito no estado do Paraná. Revista de Gestão e Organi

RGC, Santa Maria, RS, v. 1, n. 1, Prim. Sem. 2014. 
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Principais produtos e serviços que você acredita que 
uma Cooperativa de Crédito oferece  

Cliente 
Não 

cliente 
21% 29% 
54% 6% 
50% 67% 
23% 37% 
60% 60% 
29% 25% 

Pagamento eletrônico de 
37% 52% 
65% 69% 

Maquininha de cartão de 
60% 83% 

constatar que o Sicoob ainda tem grande potencial de 
frente a esse público alvo.  O 

da pesquisa mostra que ainda existe desconhecimento 

mostram que este tema ainda tem 
junto as cooperativas de crédito 

como uma ferramenta estratégica de posicionamento junto ao cliente MPE. 
se citar o fato da pesquisa ter sido realizada 

Outra questão é a limitação da amostra estudada, conforme apresentado 
existe um pequeno número de clientes pessoa jurídica atualmente nas cooperativas de crédito, 

ficultando sua abordagem direta sem uma intervenção 
, objetivos específicos, 

ser analisado considerando a amostra disponível 

ooperativa, por região e um 
possa entender melhor o posicionamento de 

omo sugestão às cooperativas do sistema Sicoob fica a indicação de aprofundamento 
o consumo de serviços e 

ações estratégicas junto aos não clientes que forem 
público alvo de atuação tendo como sugestão de referência o modelo proposto nesse estudo de 
Segmentação, Posição diferenciada e Concorrentes, tendo como análise e planejamento a 
adoção de posições diferenciadas, com foco em segmentos específicos, em relação aos 

Identificação do perfil e das percepções de associados de 
. Revista de Gestão e Organizações 
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