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CARTA DE ABERTURA 

 

A elaboração desse Plano de Marketing é destinado a banca avaliadora, à 

Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da ASCOOB COCREAL. 

A Cooperativa de crédito ASCOOB COCREAL está no mercado há 16 anos 

com a missão de promover o desenvolvimento social, econômico e sustentável, por 

meio de soluções financeiras, para agregar rendas, contribuindo para a qualidade de 

vida dos cooperados e da comunidade. Por isso, sua visão é ser reconhecida como 

principal instituição financeira cooperativa do Estado de Alagoas. 

A ASCOOB COCREAL zela fielmente pelos seus valores que é a 

transparência, a ética, solidariedade, democracia, o respeito às normas legais e 

internas, a cooperação, a inclusão financeira, entre outros. Enfim, a ASCOOB busca 

manter-se no mercado como uma especialista em realizar sonhos, por meio da 

oferta de produtos e serviços financeiros de qualidade, além da educação financeira, 

tendo como foco atender as necessidades dos seus cooperados. 

Para isso, inovações devem acontecer para a permanência da missão e visão 

da Cooperativa. Reconhecendo então que, o Plano de Marketing é uma ferramenta 

de gestão imprescindível, pois, permite que o gestor faça análise do mercado e 

busque estratégias que lhe dará a capacidade de realizar adaptações mediante as 

mudanças que acontecem no setor. Assim, busca-se neste estudo apresentar um 

Plano de Marketing para a Cooperativa ASCOOB COCREAL com a finalidade de 

apontar estratégias exitosas que permitirão uma maior visibilidade da Cooperativa, 

no município de Pão de Açúcar/Alagoas. 

É por meio do Plano de Marketing que será possível definir resultados a curto 

e médio prazos. Por isso, a proposta do Plano da ASCOOB COCREAL será de 

cinco anos. Assim, pretende-se desenvolver meios para fortalecer e aumentar a 

propagação dos produtos e serviços dessa Cooperativa de forma prática e atrativa. 

A ASCOOB COCREAL precisa ser mais divulgada e reconhecida na 

comunidade de Pão de Açúcar e cidades circunvizinhas, mas só será possível essa 

visibilidade se houver um Plano de Marketing bem elaborado para que permaneça 

firme em seus propósitos. O Plano de Marketing desenvolvido e apresentado aqui, 

possivelmente obterá bons resultados tanto para a Cooperativa como para os 

cooperados, uma vez que, seu objetivo primordial é notabilizar e fortalecer a marca e 

os produtos e serviços financeiros da ASCOOB Cocreal na comunidade.  



2 
 

FOLHA DE ROSTO 

 

  

 

NOME DA COOPERATIVA: Cooperativa de Crédito Rural do Sertão Alagoano 

ASCOOB Cocreal – ASCOOB COCREAL 

ENDEREÇO: Rua Aldemar de Mendonça, 235, Centro – Pão de Açúcar-AL 

TELEFONE: (82) 3624-1471 

PROJETOS E/OU PRODUTOS E/OU SERVIÇOS E/OU OUTROS: A ASCOOB 

Cocreal oferece uma gama de produtos e serviços financeiros para pessoas físicas e 

pessoas jurídicas, dentre eles: Microcrédito produtivo e Orientado, Crédito Pessoal, 

CredHabilita, Crédito para construção, Capital de Giro comercial para pequenas e 

médias empresas, Crédito Consignado, Crédito emergencial, Cartão de Crédito e 

Débito, Serviços de cobrança (Boletos), capitalização programada, internet banking, 

Cheques, limites de cheques especial, Conta Corrente, Conta Aplicação, Seguros 

diversos (Vida, auto, prestamista, veículos, patrimonial, etc.), buscaremos a 

fidelização dos cooperados adequando às necessidades de cada um deles. 

RAMO DE ATIVIDADE: Instituição Financeira 

PESSOA RESPONSÁVEL: Washington Luiz Lira Rodrigues 

LOCAL E DATA: Pão de Açúcar – Alagoas, 10/06/2020 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

  

 

1 RESUMO EXECUTIVO ................................................................................................... 5 

 

2 A COOPERATIVA/CENTRAL/CONFEDERAÇÃO OU OUTRA E O SEU 

PRODUTO/SERVIÇO OU MELHORIA DE PROCESSO DE GESTÃO ....................... 7 

 

3 O PROJETO ................................................................................................................... 10 

3.1 Características Gerais ...................................................................................... 10 

3.2 A Análise de Mercado ...................................................................................... 13 

3.3 Tamanho e Localização ................................................................................... 13 

3.4 Aspectos Tributários do Projeto ....................................................................... 14 

 

4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL ........................................................... 15 

 

5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO ......................................................................... 16 

5.1 Demonstração de Resultados .......................................................................... 16 

5.2 Análise de Viabilidade Econômica ................................................................... 17 

 

6 OBSERVAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 18 

 

7 REFERÊNCIAS..... ........................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

ANEXOS.....................................................................................................................19 

 

 

 



5 
 

1 RESUMO EXECUTIVO 

 

 Este estudo refere-se a cooperativa de crédito ASCOOB COCREAL que está 

no mercado há 16 anos, situada à rua Aldemar de Mendonça, 235, no Centro do 

município de Pão de Açúcar localizado no Sertão de Alagoas, Nordeste brasileiro. A 

cooperativa, por se tratar de uma instituição financeira, disponibiliza aos cooperados, 

tanto da pessoa física quanto pessoa jurídica os seguintes produtos e serviços: 

microcrédito produtivo e orientado, crédito pessoal, Credhabilita, Crédito para 

investimento, aquisição ou construção de imóveis, capital de giro comercial para 

pequenas e médias empresas, crédito consignado, crédito emergencial, cartão de 

crédito e débito, capitalização programada, internet banking, cheques, limites de 

cheque especial, conta corrente e conta para aplicação, seguros diversos (Vida, 

auto, prestamista, veículos, patrimonial, etc.), assessoria em educação financeira, 

dentre outros, de acordo com as necessidades dos cooperados. 

Pode-se perceber, através deste estudo que os produtos e serviços são bem 

diversificados, no entanto, a cooperativa ASCOOB COCREAL ainda não alcançou 

um nível desejado de conhecimento. Ou seja, a sua visibilidade ainda é limitada no 

município e região, isso significa que são poucas as pessoas que conhecem a 

agência e seus produtos. Assim, pela falta de conhecimento ou compreensão de 

funcionamento, supõe-se que a empresa tem perdido cooperados. 

Pela atual situação de expansão, na qual a cooperativa se encontra, sentiu-se 

a necessidade de desenvolver um plano de marketing, para uma análise de mercado 

e a verificação do quanto essa empresa é conhecida no município. Após análise e 

verificação por meio de conversas informais (uma sondagem de pesquisa de 

mercado) entre pessoas da comunidade, cooperados, colaboradores, diretores, 

conselheiros, acervos internos e embasamento teórico decidiu-se incluir novas 

formas de propagar a ASCOOB COCREAL no município, pois, pode-se perceber 

que a cooperativa possui a marca fragilizada, com pouca visibilidade. 

Contudo, faz-se necessário, intensificar a realização de reuniões, palestras, 

seminários, intercâmbios, uso das redes sociais lives, facebook, instagran, 

confecção e distribuição de panfletos, folders, cartazes, cartões de visitas, entrega 

de brindes, implantação de programas para fidelização dos cooperados, a exemplo 

do Projeto Cooperado Nota 10 e Projeto Bem Vindos a ASCOOB Cocreal, 

propagandas nas rádios web, e comunitárias, fixação de placas em pontos 
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estratégicos pela cidade e circunvizinhança, um atendimento mais qualificado e 

humanizado, além da propaganda pessoalmente e presencial, sendo essa uma das 

mais eficazes e eficientes para um negócio. 

Com a ampliação da divulgação da ASCOOB COCREAL, é possível 

neutralizar as ações da concorrência, aumentar o número dos cooperados e, 

consequentemente seu faturamento e visibilidade na comunidade e redondezas. 

Com os resultados positivos do plano de marketing, a instituição em questão 

apresentará seus produtos e serviços financeiros para um público maior, 

possibilitando que desperte um novo olhar para o cooperativismo de crédito 

solidário, ser referência como instituição financeira apta a atender as necessidades 

dos seus cooperados. Gerando o desenvolvimento econômico, social e tecnológico 

que contribua para melhoria da qualidade de vida dos cooperados e focando na 

inclusão financeira, no aspecto educacional, na economia familiar solidária, para a 

disseminação do cooperativismo de crédito da região Nordeste e do Brasil. 
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2 A COOPERATIVA/PRODUTO/ SERVIÇO/PROCESSO DE GESTÃO 

 

  

O ser humano é um ser social, necessita do outro ser para se relacionar. 

Pode-se dizer que a cooperação compõe o ser humano ou será a competição? A 

cooperação pode ocorrer nos mais diversos aspectos locais e, entre as pessoas 

variadas. A cooperação é um empreendimento social que gera consequências 

econômicas. Em geral, a cooperação é considerada uma prática positiva por 

natureza, pois, toda organização social possui uma sua forma de cooperar, inclusive 

no modo de produção capitalista, o qual é crivado por essa característica (CALDAS, 

2017). 

Já para Maturana (1985), o cooperativismo é uma evolução das formas 

primitivas de cooperação, é um fenômeno organizativo, a cristalização de um fluxo 

solidário vindo de longe, uma prática social difusa que empregou a evolução 

histórica da humanidade, uma autêntica seiva do viver em comum e que se 

materializa em entidades e organizações (NAMORADO, 2000). Ou seja, o 

cooperativismo é a materialização da cooperação. 

 Diante do entendimento do cooperativismo, destaca-se nesta pesquisa o 

cooperativismo de crédito trazendo especificamente um breve contexto histórico da 

Cooperativa de Crédito Rural do Sertão Alagoano ASCOOB COCREAL, localizada 

no município de Pão de Açúcar, Estado de Alagoas. 

De acordo com o Sistema ASCOOB (2020), esta Cooperativa nasceu a partir 

da iniciativa de organizações locais e regionais, contando com a parceria do Núcleo 

de Desenvolvimento Comunitário (NUDEC), que já atuava no município Pão de 

Açúcar/AL desde 1994, Grupos Solidários, Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais, Associações Comunitárias locais, Prefeitura municipal, apoio 

da VISÃO MUNDIAL (Organização Não Governamental), entre outras, e vem 

ofertando produtos e serviços financeiros até os dias atuais. 

Através destas parcerias surgiu o fundo rotativo intitulado de projeto Boi na 

Corda com o objetivo de apoiar e incentivar os agricultores familiares e pequenos 

empreendedores. O projeto expandiu e foi conquistando a credibilidade das famílias 

e alcançando resultados satisfatórios, tornando-se referência no Nordeste. Dessa 

forma, em outubro de 1998 foi constituído o Fundo Para o Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar (FUNDAF), que passou a emprestar, ao invés de animais, 
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recursos financeiros com taxas de juros atrativas para os agricultores familiares. 

Gerido pelas organizações de base filiadas e avalizadas pelo próprio povo, sua 

carteira de crédito em apenas três anos atingiu o valor aproximado de um milhão de 

reais (SISTEMA ASCOOB, 2020). 

Com o passar do tempo, essa crescente carteira se tornou inadequada às 

expectativas dos agricultores familiares e pequenos empreendedores, que 

desfavorecia a gestão pelas organizações filiadas e se debruçaram com a 

necessidade de alterar sua forma de gestão, partindo então para a constituição de 

uma cooperativa de crédito, pois os recursos estariam amparados e administrados 

de forma legal. 

Diante dessa necessidade e conforme o Estatuto Social (2019) criou-se a 

Cooperativa de Crédito Rural do Sertão Alagoano – COCREAL, (anexo A, figura 1, 

p. 19), mediante a aprovação em assembleia geral, no dia 02 de fevereiro de 2004, 

sendo regida por Estatuto Social próprio, pela Lei Complementar 130/2009, Leis 

Ordinárias 4595/1964 e 5764/1971, pelo Banco Central do Brasil. A cooperativa 

conta com a área de atuação em onze municípios alagoanos, sendo eles: Pão de 

Açúcar (Sede), São José da Tapera, Palestina, Belo Monte, Senador Rui Palmeira, 

Jacaré dos Homens, Batalha, Jaramataia, Olho d’Água das Flores, Monteirópolis e 

Santana do Ipanema. 

Em dezembro de 2014, a COCREAL, em busca de melhorias, deixa de ser 

uma cooperativa solteira e filia-se a uma Central denominada Cooperativa Central 

de Crédito da Agricultura Familiar e Economia Solidária (ASCOOB Central), 

adotando uma identidade sistêmica e alterando seu nome fantasia para de ASCOOB 

COCREAL (anexo B, figura1, p. 19). Essa alteração foi relevante, pois a cooperativa 

teve a oportunidade de diversificar seus produtos e serviços financeiros, 

disponibilizando aos cooperados, tanto da pessoa física quanto pessoa jurídica os 

seguintes serviços e produtos: microcrédito produtivo e orientado, crédito pessoal, 

Credhabilita, Crédito para construção e reforma, capital de giro comercial para 

pequenas e médias empresas, Credinfor, crédito consignado, crédito emergencial, 

cartão de crédito e débito, capitalização programada, internet banking, cheques, 

limites de cheque especial, conta corrente, conta para aplicação, maquinetas, 

seguros diversos (Vida, auto, prestamista, veículos, patrimonial, etc.), assessoria em 

educação financeira e outros (SISTEMA ASCOOB, 2020).(anexo C, figura 1, p. 19). 
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De acordo com o Sistema ASCOOB (2020) esta cooperativa juntamente com 

o apoio da ASCOOB CENTRAL e a Confederação CRESOL Baser, vem buscando 

cada vez mais cursos e o aperfeiçoamento de seus dirigentes, conselheiros, 

colaboradores, cooperados, tanto na modalidade presencial, quanto na plataforma 

EAD do CRESOL Instituto. 
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3 O PROJETO 

 

3.1 Características Gerais 

 

 

Diante da necessidade de melhorar a imagem da cooperativa ASCOOB 

COCREAL e sua visibilidade no município de Pão de Açúcar e redondezas, o plano 

de marketing foi o caminho considerado fundamental para intensificar o crescimento 

e fortalecer a marca da agência local. E, para desenvolver este estudo, 

primeiramente se fez uma sondagem na região e mediante a visão da comunidade 

sobre o conhecimento e as mudanças essenciais na agência, o plano de marketing 

foi pensado e elaborado para a cooperativa. 

O Plano de Marketing, de acordo com o Gomes (2013), é uma ferramenta de 

gestão que tem como objetivo apresentar novas estratégias e métodos de propagar 

o negócio. A partir da compreensão desse conceito o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) defende, dentre outras pesquisas 

bibliografias e análise de documentos da própria instituição. 

A partir disso, foram realizadas pesquisas internas com alguns cooperados, 

diretores, conselheiros e colaboradores da cooperativa ASCOOB COCREAL para 

verificar a necessidade da implantação de um plano de marketing, visando melhorias 

nos atendimentos e atividades ofertados à sociedade pãodeaçucarense, assim como 

um aumento considerável dos seus cooperados seguido de um faturamento 

satisfatório. 

Com base nessas observações, entende-se que a ASCOOB COCREAL 

necessita implantar um Plano de Marketing, tendo como objetivo principal apontar 

estratégias exitosas que possibilitarão esse aumento significativo no número de 

cooperados que tenham o desejo de fazer parte do Cooperativismo de Crédito, por 

meio dos produtos e serviços financeiros que a Cooperativa fornece. 

Assim, por meio dessa ferramenta de gestão, busca-se apresentar novas 

estratégias e métodos de propagar a Cooperativa, vender mais seus produtos e 

serviços. Que segue desde via pessoal, onde se pretende inovar com propagandas 

impressas, por meio de exposição de placas em pontos estratégicos na cidade, 

realização de entrevistas em rádio web e comunitárias, assim como dispor melhorias 



11 
 

no atendimento interno oferecendo aos cooperados de forma especial mais 

comodidade, cortesia, amabilidade e agilidade.  

Porém, investigando fatores internos e externos é preciso indicar aqui a 

ferramenta de gestão SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunitiesand Threats), ou 

seja, identificar os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças dessa 

implementação, isto é, das novas estratégias e métodos de propagandas. Como 

ponto forte a Cooperativa apresenta a imagem de uma empresa sólida (há 16 anos 

no mercado), credibilidade, transparência, atendimento cordial e proximidade com os 

cooperados.  

Como ponto fraco, pode-se apontar os seguintes: baixa visibilidade e 

divulgação, dificuldade de acesso, falta de estacionamento para o cooperado. Como 

oportunidade, a ASCOOB Cocreal possuirá uma excelente visibilidade na 

comunidade, apresentará produtose serviços financeiros competitivos e de 

qualidade por meio de propagandas coerentes, contará com um ambiente adequado 

para um atendimento personalizado e humanizado, aumento de cooperados e do 

seu faturamento. As ameaças são: concorrências, estas são mais visíveis na 

comunidade e com acesso mais favorável; o clima (seca e convivência com 

semiárido); ausência de estruturas de assistência técnica para os agricultores. 

Logo, entende-se que, o SWOT, de acordo com Dornelas (2006), é uma 

ferramenta que permite uma análise minuciosa de fatores internos e externos em 

uma determinada empresa. É importante ressaltar que essa análise é fundamental 

pelo fato de deixar o administrador consciente das possibilidades de crescimento ou 

fracasso, como por exemplo, uma análise internamente falando, o gestor conhecerá 

melhor os pontos fortes da sua empresa ou aquilo que a deixa enfraquecida 

impedindo assim um progresso maior. No que diz respeito aos fatores externos, o 

administrador reconhecerá as oportunidades que poderão favorecer o 

desenvolvimento da mesma ou perceber as ameaças que os arrodeiam, buscando 

dessa forma minar o seu empreendimento.  

Em outras palavras o SWOT permitirá ao empreendedor elencar os pontos 

fortes e fracos, as ameaças e as oportunidades que uma empresa apresenta, por 

isso, essa análise é necessária no plano de marketing.  

A partir da observação desses pontos, o empreendedor será capaz de traçar 

as melhores estratégias que edificarão sua empresa e a tornará mais visível e 

promissora possível no mercado. 
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Abaixo, no quadro 1 será apresentada de forma separada a análise SWOT da 

ASCOOB Cocreal de Pão de Açúcar, Alagoas: 

 

Quadro 1 – Apresentação da matriz SWOT de marketing da Ascoob Cocreal 
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3.2 A Análise de Mercado 

 

O Plano de Marketing da ASCOOB COCREAL poderá fomentar a visibilidade 

da cooperativa na comunidade, oferecendo um reconhecimento da agência e de 

todos os seus produtos e serviços financeiros que proporciona aos cooperados.  

Quanto aos métodos e estratégias da concorrência o Plano de Marketing para 

a ASCOOB COCREAL tem grandes possibilidades de sobressair em relação às 

concorrentes. A comunidade de Pão de Açúcar/Alagoas, apesar de considerada 

uma cidade média com 24.534 habitantes (IBGE, 2010), é uma cidade ribeirinha 

com muito potencial, pois existe na mesma o cooperativismo de alguns setores, 

como por exemplo, agricultura, pecuária, pesca, artesanatos, turismo, transportes, 

produção e outros. 

Por isso, da necessidade de investir no fortalecimento da marca (ser vista) da 

cooperativa e, principalmente no setor de atendimento e equipe externa, uma vez 

que, de acordo com a base de números de cooperados existentes na Cooperativa 

entre 2014 a 2018 que era de 2.605 associados, com a implementação do Plano de 

Marketing, estima-se que esse número possa atingir uma faixa de 50%. A partir de 

então, pode-se contar também com uma alta nos depósitos totais, que, entre 2014 a 

2018 contava com R$ 558.115,62 e com a aplicação do Plano proposto esse valor 

provavelmente atingirá uma marca de 50% no período de cinco anos. 

 

 

3.3 Tamanho e Localização 

 

A Cooperativa de Crédito Rural do Sertão Alagoano ASCOOB COCREAL 

atualmente está situada com Sede à Rua Aldemar de Mendonça, 235, Centro – Pão 

de Açúcar e conta com um ponto de atendimento na cidade de São Jose da Tapera, 

ambas no Estado de Alagoas ofertando produtos e serviços financeiros 

diversificados para pessoas físicas e pessoas jurídicas, contando atualmente com 

um quadro social de quase três mil cooperados. 

O motivo para a realização do Plano de Marketing é a necessidade de criar 

meios, estratégias exitosas e métodos diversificados para propagar a Cooperativa 

ASCOOB COCREAL na cidade de Pão de Açúcar, (anexo A, foto 2, p. 21) uma vez 

que, seu conhecimento na comunidade é bastante limitado, poucos sabem a 
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respeito dessa instituição financeira que pode facilitar as suas vidas, por ser uma 

alternativa interessante e segura para quem busca por produtos e serviços 

financeiros competitivos e uma forma diferenciada no atendimento. 

Esse Plano pode trazer sugestões de melhorias no atendimento interno, 

permitindo que os cooperados sintam-se bem acolhidos e valorizados e não apenas 

a busca da lucratividade. O ideal é prestar um serviço de excelência aos 

cooperados, um bom relacionamento, por meio da oferta de produtos de alta 

qualidade que atendam as demandas e o bem está de todos os envolvidos nesse 

empreendimento, bem como conquistar novos cooperados. Daí a importância deste 

Plano de marketing. 

Espera-se que este Plano possa causar impactos positivos na acessibilidade, 

visibilidade, confiança, comodidade, marketing e comunicação, maior proximidade 

do público-alvo, o cooperado. Bem como, oferecer um atendimento personalizado, 

melhorar a infraestrutura, ampliar a oferta de produtos e serviços financeiros e 

educativos de qualidade, com prazos e taxas atrativas adequadas às necessidades 

dos cooperados. No sentido de atrair novos cooperados e promover a inclusão e a 

educação financeira para os mesmos. Todavia, é imprescindível divulgar melhor a 

existência da cooperativa de crédito (ser vista). Vale a pena propagá-la. 

 

3.4 Aspectos Tributários do Projeto 

 

Conforme estudos de Las Casas (2006) com a implementação do Plano de 

Marketing, estima-se que a Cooperativa ASCOOB COCREAL, possivelmente obterá 

um capital social em até 50% a mais do que existia nos anos de 2014 a 2018, que 

era um valor de R$ 666.347,00. 

Estima-se então que esse faturamento de acordo com o autor supracitado 

será de aproximadamente R$ 13.326,94 decorrente do crescente número de 

pessoas que se filiarão à Cooperativa por meio de novas estratégias e métodos de 

propagação da ASCOOB no município de Pão de Açúcar/AL e região. Assim, com 

seus produtos e serviços oferecidos, podem manter a sua especialidade em realizar 

sonhos, transformar vidas e se tornar uma instituição financeira de referência no 

Estado, promovendo o cooperativismo, o desenvolvimento sustentável, por meio de 

soluções financeiras, agregando rendas e contribuindo significativamente para uma 

boa qualidade de vida dos cooperados e da comunidade. 
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4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Mediante Relatório Interno do mês de maio do corrente ano, pode-se observar 

que, a Cooperativa conta com um capital social de R$ 784.245,000. Sendo assim, 

apresenta disponibilização de recursos suficientes para colocar em prática a 

proposta desse projeto. 

Para criar as estratégias de marketing foi necessário então fazer um 

levantamento de gastos e realizar orçamentos em diferentes empresas que 

trabalham nesses tipos de confecções. Assim, após pesquisas de preços chegou-se 

a estes possíveis custos que serão imprescindíveis para cumprir o plano proposto. 

Cabe ressaltar que, a ASCOOB Cocreal já dispõe também de uma equipe de 

colaboradores e conta com o suporte da área de marketing da ASCOOB Central, o 

que viabilizará e amenizará os custos deste plano. 

O quadro abaixo detalha os possíveis custos necessários à execução do 

plano: 

 

Quadro2– Custo do Plano de Marketing  

Custos para implementação do Plano de Marketing 
Atividades  Como fazer Orçamento/estimativas   

Propaganda/publicidade Uso de propagandas em: rádio web 
e comunitárias, outdoor, placas de 

alumínio, folders, reuniões, 
palestras, teatro, fantoches, redes 

sociais, Lives; 

 
R$ 5.000,00 

Compra de 
móveis/brindes 

Compra de sofá, painel eletrônico, e 
brindes para fidelização do Projeto 

Cooperado Nota 10 e Bem Vindos... 

 
R$ 3.000,00 

Equipe de panfletagem Contratação de 3 pessoas para 
entrega de panfletos pelos centros 

da cidade, feiras livres, porta a porta 

 
R$ 2.000,00 

TOTAL R$ 10.000,000 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Quanto às ações propostas para esse plano de marketing, estima-se que os 

custos principais para a realização das propagandas se limitam em:  

Investir em materiais impressos como folders, panfletagem para distribuir nas 

feiras livres (exposição de tendas) e distribuição porta a porta, aquisição de placas 

de alumínio e outdoors, para exposição em pontos estratégicos da cidade e 

povoados circunvizinhos. Promover anúncios na rádio web e comunitárias, fazer uso 
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das redes sociais, realização de lives, apresentações teatrais e com fantoches, 

realização depalestras, reuniões, seminários nas comunidades de base, com temas 

pertinentes para a disseminação do cooperativismo solidário e desenvolver 

pesquisas de satisfação com urnas nas agências e enquetes nas redes sociais, a fim 

de ouvir os cooperados para fidelizar os cooperados, além da propaganda 

presencial, sendo essa uma das mais eficazes para o negócio. 

Outra estratégia fundamental é a implementação de programas de fidelização 

aos cooperados, tais como, o Projeto Cooperado Nota 10, que visa fidelizar o 

cooperado através da entrega de brindes, por meio de visitas surpresas e também o 

Projeto Bem Vindos a ASCOOB Cocreal, para novos sócios. Além do investimento 

na compra de um sofá para um acolhimento mais aconchegante no interior da 

agência, a instalação de um painel eletrônico para a ordem de chamadas no 

atendimento, bem como, o treinamento da equipe, com o apoio da ASCOOB 

Central, para dar um atendimento mais qualificado e humanizado, tendo em vista 

que os cooperados são o centro da estratégia na cooperativa. 

Vale ressaltar que, a distribuição de folders será feita por três pessoas que 

serão contratadas exclusivamente para essa função, por um tempo determinado. Já 

as placas de alumínio e os outdoors serão fixados em pontos estratégicos pela 

cidade, para melhor sinalização, contando com o apoio de parceiros e a autorização 

da Secretaria de Viação e Obras Públicas de Pão de Açúcar – SEVOSP. 

 

 

5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

5.1 Demonstração de Resultados 

 

Não há uma estimativa de faturamento uma vez que os resultados obtidos 

serão relacionados ao aumento da visibilidade da Cooperativa no município de Pão 

de Açúcar no Estado de Alagoas, por meio das estratégias exitosas, conforme 

exemplos já mencionados acima: outdoors, contratação de pessoas para distribuição 

de folders, realização de reuniões, palestras, encontros, seminários e outros, tanto 

na cidade Sede da cooperativa como nos povoados circunvizinhos. Logo, só será 

visível o ganho quando o plano estiver funcionando. 
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5.2 Análise de Viabilidade Econômica 

 

A viabilidade econômica com a aplicação do Plano de Marketing se dará pela 

possibilidade do aumento significativo de cooperados, uma vez que, a Cooperativa 

ASCOOB Cocreal terá maior visibilidade, ou seja, será reconhecida pela população 

de forma ampla e, consequentemente outras pessoas serão motivadas a fazer parte 

desse empreendimento, que promove a inclusão financeira e transforma vidas.  

Assim, pode-se afirmar a relevância desse plano para um retorno econômico 

satisfatório, tendo em vista que o acréscimo de associados será de pelo menos 50% 

com base nos relatórios internos desta instituição do ano de 2014/2018, onde estes 

eram de 2.605. Com essa alta chegando então para 5.210 pessoas cooperadas, 

automaticamente supõe-se que o capital social atingirá um patamar maior que, no 

ano de 2014/2018 era de R$ 666.347,00 passando a receita então para R$ 

13.326,94. Uma vez que, com a ampliação da divulgação da cooperativa é possível 

neutralizar as ações da concorrência, aumentar o número decooperados e, 

consequentemente seu faturamento e visibilidade na comunidade e redondezas. 

Dessa forma, pode garantir a eficiência de seus produtos e serviços que trará 

a desburocratização do acesso aos mesmos, possibilitando que desperte um novo 

olhar para o cooperativismo de crédito solidário, além de gerar o desenvolvimento 

tecnológico que pode melhorar a qualidade de vida dos cooperados com foco na 

inclusão financeira, educacional e para a sua economia familiar. Todos esses 

benefícios contribuem para a transformação de vidas e disseminação do 

Cooperativismo de Crédito Solidário da região do Nordeste e de maneira mais 

ampla, deste País. 
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6 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

 

Tendo em vista que o Plano de Marketing é uma ferramenta de gestão que 

deve ser regularmente utilizada e atualizada, que permite analisar o mercado, 

adaptando-se às suas constantes mudanças e identificando tendências, pode-se 

afirmar que o Plano desenvolvido para a Cooperativa ASCOOB COCREAL 

proporcionará um grande avanço em questões devisibilidade no município de Pão 

de Açúcar, da região do Sertão de Alagoas. 

Com as novas estratégias e métodos de propagar o negócio, entende-se que 

o Plano de Marketing aplicado à Cooperativa ASCOOB COCREAL trará benefícios 

não apenas para os seus cooperados, que obterão amplas informações a respeito 

dos seus produtos e serviços financeiros, mas, principalmente, para o aumento do 

volume de seu faturamento. Possibilitando que desperte um novo olhar para o 

cooperativismo de crédito solidário. 

Logo, entende-se que a implantação do plano de marketing para a ASCOOB 

COCREAL é relevante para que, esta cooperativa seja referência como instituição 

apta à atender as necessidades dos seus cooperados e torne-se a principal 

instituição financeira do Estado de Alagoas e seja referência para seus cooperados. 

Gerando o desenvolvimento social, econômico e tecnológico que contribua para 

melhoria da qualidade de vida dos cooperados e focando na inclusão financeira, no 

aspecto educacional, na economia familiar solidária, para a disseminação do 

cooperativismo de crédito da região Nordeste e do Brasil. 
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ANEXOS 
 
 
 

FIGURA 1 – Fachada da Sede da COCREAL no Centro da Cidade de Pão de 
Açúcar/AL. 
 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2015). 
 
 

 
 
FIGURA 2 – Fachada atual da Sede da ASCOOB COCREAL no Centro da Cidade 
de Pão de Açúcar/AL. 
 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2020). 
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FIGURA 3 – Panfleto dos Produtos e Serviços. 
 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2020). 


