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RESUMO: Este Plano de Marketing apresenta aos gestores da Cresol Águas 
Mornas, ações que visam dar visibilidade a marca Cresol, bem como, apresentar 
componentes que viabilizem a abertura de uma Unidade de Atendimento no 
município de Lages/SC. A pesquisa mostra um mercado favorável e propício para a 
inserção da marca. A Unidade deverá focar no cooperado, ele é a razão de ser do 
sistema e o seu atendimento deve ser com o objetivo de desenvolver a cooperativa. 
Este plano apresenta elementos para o desenvolvimento de ações e preparação da 
equipe para que ela possa atender melhor o cooperado e suprir suas necessidades, 
de forma  eficaz e eficiente.Com os dados obtidos, conclui-se, que a partir da criação 
de um plano de marketing, associado com atividades e ações voltadas ao quadro 
social, a unidade de atendimento terá a possibilidade de aumentar e crescer 
significativamente, tanto no que tange a esfera de cooperados, como também, um 
incremento financeiro e penetração da marca numa região em que a Cresol ainda 
não está inserida. 
  
Palavras Chaves: CRESOL - MARKETING - ESTRATÉGIA - DESENVOLVIMENTO 
- AÇÕES  
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1 INTRODUÇÃO 

 
Esta pesquisa tem por objetivo, apresentar aos gestores, o Plano de 

Marketing com estratégias que irão proporcionar a viabilidade da inserção da marca 

CRESOL, bem como os produtos e serviço que serão operacionalizados na unidade 

de atendimento da Cresol Águas Mornas no município de Lages Santa Catarina. 

Segundo Dolabela (1999), marketing é o processo de planejamento de uma 

organização que busca realizar trocas com o cliente, cada um com interesses 

específicos.  

Sabendo-se que esta unidade possui viabilidade econômica e financeira, 

conforme mencionado no Plano Operacional BEDIN (2017) e no Plano Financeiro 

SOCCOL (2017).  Este artigo apresenta o Plano de Marketing que traz estratégias 

de como a Cresol Águas Mornas irá oferecer seus produtos e serviços ao mercado 

mencionado, visando contribuir e potencializar o crescimento da unidade. Os 

números aqui apresentados, foram dados encontrados através de pesquisas já 

realizadas anteriormente. Também estão sendo utilizados indicadores disponíveis 

em fontes públicas, como por exemplo o site do IBGE e do Banco Central do Brasil. 

Cabe ressaltar que não foram realizadas pesquisas in loco.  

A Unidade deverá focar no cooperado, ele é a razão de ser do sistema e o 

seu atendimento deve ser com o objetivo de desenvolver a cooperativa, e aos 

poucos ele vem sendo conquistado. Estreitando o relacionamento, se cria, uma 

relação de fidelidade ao longo do tempo. O marketing não deve ser tratado apenas 

como um departamento de propaganda, mas sim, o que se preocupa em preparar a 

equipe e dar elementos, para que ela possa atender melhor o cooperado e suprir 

suas necessidades, de forma eficaz e eficiente. 

Para manter o foco no mercado, os profissionais devem saber analisar os 

dados e medir o potencial de cada cooperado. Coletar informações do mercado e 

desenvolver estratégias que contribuem para o cumprimento do plano de marketing. 

Precisam ter habilidades, e que essas habilidades sejam importantes não só nos 

níveis de gerência, mas também nos analistas que atendem os cooperados no dia a 

dia. 

O Plano de Marketing não cria necessidades, apenas as identifica, para que 

possam ser satisfeitas, com soluções adequadas. Ao decorrer dos capítulos, serão 
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apresentadas as soluções de cada produto ou serviço disponibilizado pela Cresol. 

Ainda, serão indicadas as estratégias de divulgação para cada um deles. 
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2  PLANO DE MARKETING  

 

O Plano de Marketing faz parte do planejamento de uma organização. Seu 

papel é oferecer um mecanismo de orientação ao processo decisório. Este plano 

servirá como um mapa, que mostrará aos gestores da Cresol Águas Mornas, como 

atuar no mercado de Lages/SC, por meio da divulgação dos seus produtos e 

serviços.  

Para Kotler e Armstrong (1998, p.8), a “administração de marketing é definida 

como a análise, planejamento, implementação e controle dos programas destinados 

a criar, desenvolver e manter trocas de benefícios com os compradores-alvo, a fim 

de atingir objetivos organizacionais. “ 

Este plano de marketing irá apresentar oportunidades de negócios mais 

promissores. Será um instrumento de comunicação e mostrará estratégias para a 

divulgação dos produtos e serviços, bem como a inserção da marca CRESOL na 

região.  

 

 

2.1  Dimensionamento do Mercado 

 

Lages é um município do estado de Santa Catarina, possui 157 mil 

habitantes, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, de agosto de 2014, e fica localizado na região serrana do estado. A cidade é 

conhecida como a “Princesa da Serra”, é o município maior em extensão territorial, é 

famosa pela criação de gado, por suas madeireiras e grandes indústrias que lá estão 

instaladas. Possui grande representatividade na economia de Santa Catarina. 

Pioneira no Turismo Rural no Brasil, possui propriedades preparadas para 

receber turistas o ano todo. Possui uma malha viária extensa com mais de 600 km 

de estradas, porém metade delas ainda é sem pavimentação.  

Outro fator relevante, que servirão como indicadores neste plano de 

marketing, são as rodovias Federais e Estaduais que cortam a cidade de Lages. A 

BR 282, corta o município de leste a oeste, ligando a cidade à Florianópolis e ao 

oeste do estado. A BR 116, corta o município de norte a sul, ligando a cidade à 

Curitiba e Porto Alegre, cruza a cidade na região chamada "Cidade Alta", e é muito 
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utilizada por indústrias localizadas nas proximidades da rodovia para escoar suas 

produções. A rodovia estadual SC 114 (antiga SC 438) que liga o município à cidade 

de São Joaquim. E ainda a SC 114 (antiga SC 425), liga o município à BR 470, 

cruzando a cidade de Otacílio Costa. É utilizada como via alternativa de ligação com 

o litoral catarinense, e também liga à cidades como Blumenau, Itajaí e Joinville. Em 

2014, a frota de veículos do município, ultrapassou a marca de 95 mil automóveis. 

 

 

2.1.1 Agronegócio 

 

 Segundo dados do IBGE, Lages possui uma população de 153.937 residentes 

na zona urbana, que representa 98% da população, e apenas 2.790 pessoas, ou 

seja 2%, residem na zona rural.  

 O município de Lages tem a maior área territorial do estado, com 2.645 

quilômetros quadrados, deste total 92% compõem o interior.  

Dados da Secretaria de Agricultura e Pesca, mostram um índice de 

crescimento do setor que gira em torno de 79,8% nos anos 2013, 2014 e 2015. Esse 

número se baseia no movimento econômico agropecuário do município que é 

apurado com a soma de todas as notas fiscais de produtores rurais do ano.  

Trata-se de um índice real que representa o que os agricultores estão 

efetivamente comercializando. Em 2012 esse valor era de R$ 80,97 milhões e em 

2015 145,59 milhões, tendo, portanto, um crescimento de quase 80%.  

Conhecida por ser um centro de pecuária, Lages se consolida também como 

polo de criação de terneiros. A maior parte da carne bovina lageana é vendida para 

frigoríficos do Litoral de Santa Catarina. 

Dados publicados pelo Sindicato Rural de Lages, de 2009 para 2014 houve 

um acréscimo de 7% no total do rebanho da região, passando de 323 mil para 345 

mil animais. Em 2014 este número aumentou para 209.698 animais. O preço do 

terneiro atualmente chega a 70% a mais que o preço do quilo do boi. É a melhor 

fase na relação do preço do quilo do terneiro em relação ao quilo do boi. 

Ainda segundo esta entidade, em maio de 2017, Santa Catarina exportou 4 

mil terneiros vivos para a Turquia, numa transação de R$ 10 milhões. As raças 

exportadas foram Hereford, Charolês, Devon, Limousin e Angus, e 70% dos animais 
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tem procedência da Serra Catarinense, principalmente de Lages, Bom Jardim da 

Serra, Capão Alto, Correia Pinto e São Joaquim. 

Além da pecuária, Lages têm uma diversidade nas culturas agrícolas. Sendo 

que o milho é a cultura que mais representa em valores a economia rural do 

município. Seguindo com as culturas de feijão e soja, como pode ser visto na 

imagem a seguir: 

 
IMAGEM 02: PRODUÇÃO AGRÍCOLA ( x R$ 1.000,00) 
 

 
 
FONTE: Disponível no site: <http://www.deepask.com/goes?page=lages/SC-Agricultura:-Confira-a-
producao-agricola-e-a-area-plantada-no-seu-municipio> acessado em 12-dez/2017. 
 
 Outro fator relevante para o município, são as propriedades que trabalham 

com produtos orgânicos.  

Em Lages está sediada a Ecoserra que é uma Cooperativa de Agricultores e 

Agricultoras Familiares Agroecológicos, que tem como objetivo a promoção e a 

organização da produção, agroindustrialização, da compra e venda de produtos e 

insumos agroecológicos/orgânicos e artesanais. Atualmente a Ecoserra possui 432 

sócios e comercializa seus produtos através do Programa de Aquisição de Alimentos 

– PAA, Programa Nacional da Alimentação Escolar – PNAE, pequenas lojas de 

produtos orgânicos, feiras e atacadistas. A Ecoserra é uma parceria que a Cresol 

deverá buscar, de forma a atender as necessidades financeiras dos agricultores, 

com o custeio e o investimento. 
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2.1.2  Expansão - Público Urbano 

 

 Durante as discussões na construção do Planejamento Estratégico 

Participativo - PEP 2016/2020, foram debatidos pontos relacionados ao público alvo 

da Cresol. Hoje entende-se que é necessário mesclar o quadro social entre 

agricultores e pessoas do meio urbano. Uma preocupação com o assunto, surgiu do 

cenário do êxodo rural.  

 A Cresol compreende que este público precisa de produtos e serviços 

diferenciados. Com isso, buscou-se formar parcerias para trazer para a Cresol 

produtos como, o cartão Cresolcard, que trabalha com a bandeira Cabal. O 

consórcio em parceria com o Sicredi. As máquinas de cartão em parceria com a BIN. 

 A unidade de atendimento estará atuando em um município extremamente 

urbano, dentre os 156 mil habitantes, 98% da população é urbana. 

 Umas das formas de buscar negócio é por meio das visitas. A unidade da 

Cresol ficará localizada no bairro Coral, como indica o plano operacional. É de 

extrema importância que os colaboradores estejam preparados para atender o 

comércio deste bairro. A equipe precisa ser assertiva e está alinhada. Todos 

precisam estar envolvidos e engajados na causa. 

 

 

2.2  PRODUTOS E SERVIÇOS 

  

 A Cresol tem gerado uma nova consciência a respeito do trabalho e das 

metas nos serviços aos cooperados. Preocupada com a modernização e 

qualificação de suas atividades, tem aprimorado cada vez mais os serviços 

prestados aos seus cooperados, sendo cada vez mais transparente e eficaz em suas 

ações. 

 Os cooperados devem encontrar na cooperativa, todas as soluções 

financeiras disponíveis no mercado. A fidelização do cooperado tende de acontecer 

com maior probabilidade, se ele encontrar tudo o que precisa financeiramente, 

dentro da Cresol. 
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 Conforme apresentado no Plano Operacional, a unidade de atendimento 

precisa estar adequada ao mercado. Tanta estrutura física, quanto estrutura de 

pessoas, devem suportar o crescimento e o volume de negócios. 

 Kotler complementou a teoria de marketing e a segmentou em 4 partes, 

inserindo a nomenclatura conhecida mundialmente como os 4P’s do Marketing, 

ainda definiu como um conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seus 

objetivos no mercado alvo. 

 

 

2.2.1  Produtos 

 

 Hoje o Sistema Cresol capta o recurso para emprestar ao seu quadro social 

de convênios com BNDES, BRDE, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e 

alguns bancos privados como: Banco Safra, Itaú, Bradesco que são classificados 

como repasse e os Recursos Próprios que são os recursos captados do próprio 

quadro social que é revertido em empréstimos para os mesmos. A seguir serão 

apresentadas cada uma destas formas com os produtos que estão disponíveis para 

a Unidade de Atendimento. 

 

● Carteira de Crédito Comercial - Esta modalidade de crédito está sempre 

disponível para os cooperados para atender necessidades diversas. Os 

produtos da carteira de crédito comercial estão divididos em: Custeios, 

Investimentos, Crédito Pessoal, Crédito Social e Refinanciamentos. Que 

podem ser visualizados no quadro abaixo: 
 

QUADRO 01: MODALIDADES DE CRÉDITO CRESOL 
 

CUSTEIOS INVESTIMENTOS PESSOAIS SOCIAIS 

● Antecipação de 
safra/safrinha 

● Custeio 
pecuário 

● Custeio Agrícola 

● Pré 
Investimento 

● Investimento 
Agrícola 

● Investimento 
Pecuário 

● Credifácil 
● CAC 
● Bem estar 

familiar 
● Cheque especial 
● Antecipação de 

recebíveis 
● Cresol veículos 

● Crédito 
Imobiliário 

● Capital de Giro 
PJ 

 
FONTE: Elaboração do autor. 
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● Carteira de Crédito de Repasse - O Crédito Rural de recursos de 

repasse abrange as modalidades de custeio e investimento. Os 

créditos de custeio ficam disponíveis quando os recursos se destinam 

a cobrir despesas habituais dos ciclos produtivos, da compra de 

insumos à fase de colheita. Já os créditos de investimento são 

aplicados em bens e serviços duráveis, cujos benefícios repercutem 

durante muitos anos. As modalidades de Crédito de Repasse estão 

apresentadas no quadro abaixo: 

 
 
QUADRO 02: MODALIDADES DE CRÉDITO DE REPASSE 
 

PRONAF PRONAMP ESPECIAIS 

● Pronaf Custeio / 
Investimento 

● Pronaf Agroindústria 
● Pronaf Mulher 
● Pronaf Agroecologia 
● Pronaf Eco 
● Pronaf Mais Alimentos 
● Pronaf Jovem 
● Pronaf B 

● Pronamp Investimento 
● Pronamp Custeio 

● Pro Caminhoneiro 
● PSI Finame  
● PSI Agrícola 
● Moderagro 
● Moderfrota 
● Inovagro 

 

 
FONTE: Elaboração do autor. 
 

● Investimento DPC (Depósito a Prazo Cooperativo) - A Cresol incentiva o 

associado a poupar seu dinheiro. A remuneração tem como base o CDI. 

● Cartão CresolCard - O cartão múltiplo CresolCard é crédito e débito e aceito 

em todo o Brasil, disponível em três plásticos diferentes podendo operar com 

os associados de acordo com sua renda. 

● Cartão Cresol Visa - Esse cartão possui a funcionalidade de realizar saques 

nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil e Banco 24 horas. 

● Pagamentos (COBAN) - O pagamento de títulos e convênios com e sem 

código de barra podem ser pagos pelo Internet Banking ou através do caixa 

da Cooperativa (água, energia elétrica, telefone, IPVA, boletos, títulos e 

outros). 

● Aposentados/Pensionistas - O recebimento de benefícios previdenciários por 

ser orientado ao associado para ir direto ao INSS ou fazendo a portabilidade 
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direto no banco e que o cooperado recebe, passando o seu benefício para a 

Cresol. 

● Cobrança - A cobrança integrada Cresol é um sistema ágil e moderno, 

desenvolvido especialmente para os cooperados que buscam total autonomia 

no gerenciamento da sua carteira de cobrança. 

● Recarga de Celulares - A Cresol oferece o serviço de recarga de celulares 

pré-pagos de todas as operadoras. 

● Conta Corrente - Conta corrente para movimentação de todos os produtos. 

● Débito Automático - Todo cooperado possui a sua disposição o serviço de 

débito. 

● Internet Banking - Por este canal o cooperado poderá realizar diversas 

movimentações na sua conta. 

● Seguros - A Cresol trabalha com as melhores seguradoras do mercado, são 

diversas as modalidades de seguro, vida, residência, veículos, seguros rurais, 

empresarial, etc. 

● Consórcio - Disponível para as modalidades de veículos leves, categoria 

pesados, motos, energia renovável, serviços e imobiliário. 

 

 A Cresol procura manter um portfólio completo, buscando atender as 

necessidades dos seus cooperados.  

Destaca-se ainda, que ao entregar integralmente as soluções financeiras aos 

cooperados, disponíveis no portfólio de produtos, a cooperativa minimiza os riscos 

de efeitos sazonais. Sendo que os produtos e serviços possuem alta 

representatividade no resultado financeiro das singulares. 

 

 

2.2.2  Preço 

 

O preço é uma das variáveis mais importantes, dependendo do perfil do 

cooperado. Saber quanto e como cobrar por um produto ou serviço é fundamental 

para ter sucesso nas vendas e no resultado da cooperativa.  
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Momento da penetração da marca é preciso tomar cuidado na divulgação dos 

produtos e serviços. Eles não podem ser vendidos como sendo mais barato, mas 

sim, destacando o que a Cresol tem de diferente do produto da concorrência.  

 

Os objetivos relacionados ao preço estão ligados à: 

 

1. Receita e lucro 

2. Clientela 

3. Participação de mercado 

4. Penetração no mercado 

As taxas praticadas pela Cresol são avaliadas conforme o mercado de 

atuação. Atualmente as cooperativas de crédito se destacam pela entrega de 

soluções com taxas menores, mesmo assim gerando rentabilidade. A precificação 

sempre envolverá o mercado em que a cooperativa estiver inserida. 

 As ações desenvolvidas serão voltadas para que a unidade alcance o que foi 

projetado no plano operacional e estabelecidas nos orçamentos do plano financeiro. 

 Nesta etapa é importante apresentar a estes novos associados o histórico da 

Cresol Águas Mornas, que vem distribuindo sobras ao longo dos anos. A estratégia 

é mostrar ao novo associado, que ele está entrando em uma cooperativa sólida, que 

além de atender suas necessidades financeiras irá lhe proporcionar ganhos ao final 

de cada exercício. Estas informações devem chegar aos cooperados, por meio das 

pré assembleias e reuniões de bairro. 

 

 

2.2.3  Praça  

 

A área de atuação desta unidade será conforme indicado no Plano 

Operacional, em primeiro momento foco no público rural e posteriormente, com a 

marca já implantada na região, focar no público urbano. 

 Lages possui uma população de 153.937 residentes na zona urbana, que 

representa 98% da população, e apenas 2.790 pessoas residem na zona rural. Se 

buscarmos o detalhamento destes números e classificarmos pelo fator, gênero, nota-
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se uma divisão muito próxima, sendo 80.775 da população está representada por 

mulheres e 75.952 por homens.  

  Uma estratégia que ganhará auxílio do marketing, será a estruturação de 

uma campanha: Indique um Cooperado e concorra a prêmios. Com o objetivo de 

trazer movimentação para dentro da unidade, a campanha busca a ampliação do 

quadro social. Serão utilizados materiais gráficos para a divulgação desta 

campanha. E com isso, pretende-se atingir em torno de 30 contas novas a cada 

mês. 

  

 

2.2.4  Promoção e distribuição 

 

Embora as empresas tenham cada vez mais procurado identificar quais são 

seus pontos fortes e fracos, dentro deste mercado cada vez mais competitivo, é 

necessário que ela tenha uma “diferença”. Diferenciação, segundo Kotler, é “o ato de 

desenhar um conjunto de diferenças significativas para distinguir a oferta da 

empresa das ofertas dos concorrentes”.  

O posicionamento é uma alavanca no Plano de Marketing empresarial, ele 

deverá mostrar o que se busca desenvolver e comunicar aos seus clientes. 

Identifica-se no município de Lages, vantagens nos produtos e serviços oferecidos 

pela Cresol. Dois pontos que devem ser levados em consideração nesta penetração 

da marca nesta região: 

 

● Taxas de juros menores do que as que os bancos praticam 

● Agilidade e especialidade no crédito rural 

 

 A Cresol busca, por meio de parcerias, levar para os cooperados produtos e 

serviços que sejam competitivos e atuais. Seguindo este viés, sugere-se que a 

Cresol use canais de distribuição compartilhados. 

 Buscando atender os associados urbanos, onde estão grande parte da 

população economicamente ativa de Lages, este plano mostra algumas estratégias 

de divulgação e oportunidades negociais. 
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 O Plano Operacional indicou uma projeção de 840 cooperados até o final do 

segundo ano da unidade. A divulgação da marca Cresol será através dos meios de 

comunicação que a Central Cresol Baser já atua. Conforme quadro abaixo, estão 

apresentados os meios em que se pretende trabalhar o plano de marketing: 

 
QUADRO 03: PLANO DE MÍDIA PARA UNIDADE DE LAGES/SC 
 

RÁDIOS JORNAIS TV OUTDOOR 

● Rádio Clube 
de Lages 

● Rádio 101 
FM 

● Rádio 
Menina FM 
89,9 

● Massa FM 
91,1 

● Correio 
Lageano 

● Jornal 
Gazeta 
Serrana 

● Lages Diário 

● NSCTV 
● BAND 
● SBT 

● BR 282 em 
Bocaina do 
Sul 

● BR 114 em 
Painel 

● BR 116 em 
Capão Alto 

● Bairro Coral 

 
 FONTE: Elaboração do autor. 

 

Os assuntos serão abordados conforme o público de cada microrregião e 

conforme as estratégias comerciais para determinado indicador. Outro foco será nos 

indicadores que compõem o grupo dos ativos administrados: Capital Social, 

Depósito á Vista, Depósito à Prazo e Carteira de Repasse.  

O capital social é um fator de suma importância para o desenvolvimento da 

unidade de atendimento, com impacto direto na curva de equilíbrio. Para a 

alavancagem do capital social, a unidade poderá contar com o Socialcap. Uma 

modalidade que o cooperado pode integralizar cotas mensalmente e concorrer a 3 

mil por mês, por meio de um sorteio realizado na Central Cresol Baser. As ações 

promovidas para incentivo do plano de cotas, deverão alcançar 205 mil no primeiro 

ano, considerando um ticket médio de R$ 50,00 por cooperado. Estas ações 

poderão ser focadas nas chamadas de rádio. 

O crédito de repasse é um diferencial da Cresol, as estratégias para o 

crescimento dos indicadores de Custeio e Investimento serão focadas nos 

lançamentos de Plano Safra. Segundo o Banco Central, na Safra 2016/2017 o 

município de Lages contratou cerca de 55 milhões em créditos rurais. Iniciar a 

penetração da marca Cresol, pelas linhas de crédito agrícola é uma estratégia 

comercial bem assertiva. As parcerias deverão ser fortalecidas, principalmente 
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cooperativas de produção e empresas ligadas ao agronegócio. O crédito rural é um 

atrativo para os agricultores.  

 

2.2.5  Ponto de Equilíbrio 

 

 Para Fernandes e Berton (2005), todos os estudos sobre o ambiente externo 

e sobre a organização são chamados de análise SWOT, que são, as forças e 

fraquezas, oportunidades e ameaças.  

 Ainda segundo o Serviço Brasileiro de Apoio as Microempresas – SEBRAE, o 

ponto de equilíbrio é um indicador de segurança do negócio, pois mostra o quanto é 

necessário vender para que as receitas se igualem às despesas e custos. 

 Os gestores deverão trabalhar com base no que for identificado na região. 

Devem ser levados em consideração os fatores internos e externos, esta análise 

ajuda a mapear os negócios.  

 
IMAGEM 01: Análise SWOT Cresol Baser 2015 
 

 
 
FONTE: Planejamento Estratégico Participativo 2016-2020 - Central Cresol Baser 
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 Cada uma das instâncias devem estar comprometidas e priorizar as ações 

institucionais como parte das ações do seu dia a dia.  

 Voltando a análise SWOT para a unidade de atendimento, identificou-se 

oportunidades no mercado de Lages, considerando que o crédito rural está dentro 

dos bancos é uma grande oportunidade para a Cresol. Outro fator que podemos 

destacar, são as taxas atrativas praticadas pelas cooperativas de crédito, quando 

comparado aos bancos que atuam hoje na cidade.  

 A Cresol está presente em diversas regiões, e um dos desafios do plano de 

marketing é adequar as necessidades de cada área de atuação. 

 

 

2.3  MÍDIA 

 

 As cooperativas tem se destacado no Brasil, estão em constante evolução 

para ganhar espaço no mercado. A Cresol procura por meio do departamento de 

marketing a divulgação da marca. Hoje está presente em diversos meios de 

comunicação. Sem dúvida a propaganda é uma grande aliada para o crescimento do 

sistema. 

 Sant’Anna (2005) define propaganda como uma técnica de comunicação de 

massa paga com a finalidade de fornecer informações, desenvolver atitudes e 

provocar ações benéficas ao anunciante, geralmente para vender produtos ou 

serviços.  

 As propagandas desenhadas para este município serão definidas entre 

propagandas de produto e propaganda institucional. A propaganda de produto tem 

por objetivo levar ao cliente as opções oferecidas pela cooperativa. Já a institucional, 

tem como objetivo, criar uma imagem positiva da Cresol aos seus cooperados e 

futuros cooperados. 

 Deve-se utilizar mensagens criativas que chame a atenção das pessoas. 

Utilizando artes gráficas, iluminação, som e movimento. O marketing deve ser 

considerado pela cooperativa, como um investimento a longo prazo. Manter a 

visibilidade da marca nas mídias sociais também tem sido uma estratégia de 

marketing.  
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Imagem 02: Plano de Mídia Central Cresol Baser. 

 
 

 
Fonte: Material interno Central Cresol Baser 
  

Uma das estratégias de marketing para alavancar negócios, divulgar a marca 

e criar proximidade com o quadro social, será a participação da Cresol na Festa 

Nacional do Pinhão. O evento hoje está consolidado, com um dos principais no 

calendário de festas do Brasil. Prestes a completar 30 anos, circulam nos dias do 

evento, cerca de 300 mil pessoas de todas os lugares. Segundo dados divulgados 

pela SANTUR, órgão oficial de turismo do Governo do Estado de Santa Catarina, a 
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festa gera em torno de 1,6 mil empregos e movimenta 78 milhões em 10 dias do 

mês de junho.  

 Com uma estrutura aconchegante e estruturada para o atendimento das 

pessoas, pretende-se prospectar negócios e buscar novos associados. Estar 

próximo a comunidade é um dos diferencias da Cresol.  

Para que a participação tenha o destaque e o retorno esperado, apresenta-se 

aos gestores da Cresol Águas Mornas, um projeto de Stand: 

 
IMAGEM 03: MODELO DE STAND UTILIZADO PELA CRESOL 
 
 

 
 
FONTE: Arquivos internos Central Cresol Baser 
  

Ainda, sugere-se, que os colaboradores estejam preparados tecnicamente 

para prospectar negócios, coletar informações. A feira é o momento em que a 

unidade poderá ampliar seu networking.  

 As ferramentas de marketing podem ser úteis para a melhoria do bem-estar 

social. Dickson (2001), afirma que essa é inclusive uma responsabilidade dos 

profissionais de marketing.  

O Marketing Social trabalha com a mudança social planejada em temas 

variados, como adoção de hábitos mais saudáveis, condutas seguras, proteção do 

meio ambiente, cuidados com a saúde e desenvolvimento de comunidades. 
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Aderindo ao marketing social sugere-se um calendário de atividades a serem 

desenvolvidas com o quadro social, a fim de trabalhar seguindo aquilo que o 

cooperativismo prega. 

 
QUADRO 04: CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA O QUADRO SOCIAL 
 

MÊS ASSUNTO ATIVIDADES 

Janeiro 01/01 - Dia mundial da paz ● Desenvolver ações 
juntos as entidades 
religiosas, a fim 
abordar o tema PAZ, 
seguindo os princípios 
do cooperativismo 

Maio Educação Financeira ● Trabalhar com o 
quadro social, por meio 
de cursos on-line sobre 
educação financeira 

Julho 16/07 - Dia do comerciante 
 
 
 
 
28/07 - Dia do agricultor  

● Em parceria com CDL 
e Sebrae, promover 
uma palestra sobre 
empreendedorismo 

 
● Em parceria com 

sindicatos e 
cooperativas realizar o 
dia de campo e tratar 
sobre o Plano Safra 

Setembro 21/09 - Dia da árvore ● Em parceria com a 
Epagri distribuir mudas 
de árvores nativas da 
região 

Outubro 16/10 - Dia mundial da 
alimentação saudável 
 
 
Câncer Feminino 

● Atividades com 
crianças, falando sobre 
a importância da 
alimentação saudável 

● Atividades com 
mulheres, falando da 
importância do 
autoexame  

Novembro Câncer Masculino ● Atividades com 
homens, falando sobre 
a importância da 
prevenção e dos 
exames 

 
FONTE: Elaboração do autor. 
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A unidade deverá traçar estratégias negociais, para atuar em paralelo às 

ações sociais sugeridas no calendário. Deverão aproveitar estes momentos junto ao 

quadro social para prospectar negócios e estabelecer uma relação entre 

cooperativa, cooperado, parceiros e comunidade.  

Os colaboradores devem estar alinhados e preparados, para que as ações 

desenvolvidas pelo plano de marketing possam refletir nos indicadores de 

desempenho da unidade de atendimento. Estrategicamente falando é importante 

que se tenha um direcionamento com foco no cooperado, diante disso é importante 

que sejam seguidas algumas orientações: 

 

1 - Conhecer o cooperado: os colaboradores têm acesso às informações 

disponíveis no BI. É preciso conhecer o perfil de cada cooperado para lhe entregar 

soluções adequadas a sua realidade e orçamento. 

2 - Fazer uma boa comunicação: Realizar uma comunicação clara, 

apresentando ao cooperado soluções que estão de acordo com suas necessidades.  

3 - Criar um modelo de atendimento:  Mostrar ao cooperado que ele é único, 

valorizar o momento do atendimento, mostrar ao cooperado que a Cresol se 

preocupa com ele. 

4 - Construir um atendimento de valor: Valorizar o atendimento significa isolar 

o concorrente. Deixar o cooperado com a sensação de satisfação é garantir que ele 

irá procurar a Cresol quando tiver outra necessidade financeira. 

5 - Ter calma: O cooperado também precisa de tempo, não se fideliza um 

cooperado na abertura de conta corrente. Ele precisa se sentir valorizado e confiante 

na cooperativa primeiro. 

6 - Ter a melhor entrega: A qualidade dos produtos e serviços, do 

atendimento, precisam estar de acordo com a expectativa que foi criada. Deve-se 

evitar informar prazos que corram o risco de não serem cumpridos. 

7 - Obter informações sobre a satisfação: Importante conversar com o 

cooperado, identificar como está o nível de satisfação dele com a unidade de 

atendimento.  

8 - Captar os efeitos positivos: Convide os cooperados que mostram um 

testemunho positivo com relação à Cresol. Chame ele nas reuniões de bairro, chame 

parceiros, eles serão os líderes comunitários, serão os braços fora da agência. O 
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marketing repassado por estas pessoas tem um peso grande para a imagem da 

cooperativa. 

9 - Pós Venda: A unidade não pode perder de foco o cooperado. Para que 

possa ser mantida uma carteira ativa, é necessário que os colaboradores e 

conselheiros estejam presentes, mesmo quando o cooperado não está com uma 

necessidade financeira. 

10 - Fazer registros: Para que se tenha um histórico dos atendimentos, é 

importante que se registre informações que não constam no cadastro.  

 

As pessoas que estão envolvidas com a cooperativa sejam elas 

colaboradores ou conselheiros,  devem se comportar e refletir a mesma imagem que 

o marketing divulga com relação a Cresol.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com os dados obtidos, conclui-se, que a partir da criação de um plano de 

marketing, associado com atividades e ações voltadas ao quadro social, a unidade 

de atendimento terá a possibilidade de aumentar e crescer significativamente, tanto 

no que tange a esfera de cooperados, como também, um incremento financeiro.  

Outro ponto que merece atenção é que a Cresol Águas Mornas deve estar 

disposta a investir energia, tempo, imaginação e informação além do dinheiro. 

Buscar parcerias, lideranças que servirão como braço da cooperativa dentro dos 

bairros. As pessoas certas que vão espalhar a mensagem devem estar contagiadas, 

e realmente acreditar naquilo que estão falando.  

Portanto, pode-se afirmar que o plano de marketing se torna uma das 

principais ferramentas nas mãos das cooperativas de crédito, pois a partir das 

campanhas de marketing, ações sociais, formação de parcerias e colaboradores 

engajados, a marca passa a ser reconhecida nos diversos meios de comunicação. E 

consequentemente lembrada pela população que busca ser atendida em suas 

necessidades financeiras.  
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