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Resumo  

Este estudo tem como objetivo analisar como a Sicoob MaxiCrédito interage nas mídias 

sociais para se diferenciar dos concorrentes na percepção da população de Luiz Alves- 

SC. O método de pesquisa caracteriza-se como exploratório descritivo com abordagem 

quantitativa e levantamento do tipo survey. Foram entrevistadas pessoas que residem na 

cidade de Luiz Alves, as quais estão presentes na internet. Os resultados e conclusões 

revelaram que a população não costuma acompanhar as mídias sociais das instituições 

bancárias, mas sim que o maior número de pessoas sabe das novidades através do 

famoso boca a boca. A maioria dos entrevistados sabe a diferença entre bancos e 

cooperativas, destacando o atendimento, juros e tarifas. O aporte teórico tem como base 

os autores Kotler (2012), Torres (2009), Vaz (2011). 
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Introdução 

 

Nos dias atuais vivemos cada vez mais em uma sociedade conectada. A internet 

deixou de ser apenas uma rede de computadores. Ela passou a ser uma rede pessoas que 

se relacionam, buscam informações e deixam opiniões sobre os produtos que utilizam, 

fazendo com que este meio mereça cada vez mais atenção das empresas de serviços. A 

partir do ambiente digital é que se começa a criar um laço direto com o mercado. 

Os mercados encontram-se cada vez mais competitivo. O financeiro não fica 

fora dele, tornando assim o atendimento diferenciado cada vez mais necessário. Uma 

opção que se encontra são as cooperativas de crédito que se tornaram uma alternativa 

por serem instituições sem fins lucrativos as quais oferecem vantagens competitivas no 

meio bancário, sendo uma delas a preocupação em oferecer o melhor para o sócio. 

Cooperativas de crédito são instituições financeiras constituídas sob a forma de 

sociedade cooperativa, que tem por objetivo a prestação de serviços financeiros aos  
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associados, tais como concessão de crédito, cheques e prestação de serviços de 

cobrança, dentre outros (PINHEIRO, 2008). O Sicoob é o maior sistema financeiro 

cooperativo do país, possuindo três milhões e quinhentos mil associados distribuídos em 

dois mil quinhentos e cinquenta e um pontos de atendimentos das singulares. Uma delas 

é a Sicoob MaxiCrédito, que foi criada por pessoas do meio cooperativista e agricultores 

da cidade de Chapecó, nos anos oitenta.  

Nas cooperativas o associado passa a ser o dono, tendo participação nas sobras e 

taxas/tarifas mais baixas, o que a torna um concorrente direto dos bancos. Apesar de 

todos os diferencias, precisam estar presentes na vida das pessoas para obterem 

destaque perante aos bancos e consequentemente às demais cooperativas do ramo. 

Nesse cenário, a pergunta a ser resolvida por esse trabalho passa a ser: como as mídias 

sociais da cooperativa Sicoob MaxiCrédito são percebidas pela população de Luiz 

Alves? 

A partir desse enfoque, o objetivo principal deste estudou foi analisar como a 

Sicoob MaxiCrédito interage nas mídias sociais para se diferenciar dos concorrentes na 

percepção da população de Luiz Alves, teve como objetivos específicos: identificar as 

mídias sociais utilizadas pela Sicoob MaxiCrédito, relacionar as plataformas com maior 

eficácia na diferenciação dos concorrentes e identificar a percepção da população de 

Luiz Alves em relação as mídias sociais. 

 Perante a importância do papel com que a internet vem desempenhando na 

criação de um negócio duradouro entre o cliente ou público alvo com a empresa, cada 

vez mais as mídias sociais merecem atenção, pois é um meio bastante utilizado pelas 

pessoas, quando se trata de saber como as empresas funcionam, trabalham e pensam. As 

instituições financeiras devem sempre estar atentas às tendências do mercado, os 

costumes e modo de viver de cada um de seus públicos. A partir desta argumentação, 

justifica-se a necessidade de pesquisas como essa, para identificar a percepção sobre a 

utilização das mídias sociais e perceber até onde podemos chegar, a partir destes 

métodos e o que as pessoas esperam receber de informações. 

 

Marketing 

Um conjunto de táticas e técnicas que possuem como objetivo agregar o valor das 

marcas e seus produtos, destacando seus diferenciais e evidenciando sua importância 

maior para os consumidores, para suprir as necessidades do cliente, fazendo com que 
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ele deseje o produto é o que chama-se de marketing. Segundo Kotler (2012) o 

marketing envolve a identificação e satisfação de necessidades humanas e sociais. Uma 

das mais sucintas e melhores definições de marketing é suprir necessidades gerando 

lucro.  

Atualmente, o uso do marketing 3.0 envolve valores. Em vez de tratar as pessoas 

simplesmente como consumidoras, os profissionais de marketing as tratam como seres 

humanos plenos: com mente, coração e espírito (KOTLER, 2010). 

Podemos observar o marketing de diversas formas e por todos os lugares. 

Atualmente um bom marketing é um fator importantíssimo para empresas e 

organizações devido um mercado cada vez mais competitivo e com um número grande 

de variedade de mercadorias e serviços. Para alcançar seu público com eficácia e gerar 

nele a demanda ou desejo por seu produto a instituição deve estar atenta as tendências 

do mercado. O marketing deve agregar todas as funções para que o produto ou serviço 

possa ser obtido pelo consumidor.  

Segundo Santos (2013), com o aumento da competição no setor financeiro, os 

bancos precisaram inserir na gestão de seus serviços, técnicas de marketing que vêm se 

desenvolvendo ao longo dos últimos anos, o que torna, atualmente, cada vez mais 

necessário um atendimento diferenciado. 

 

Marketing Digital 

Uma extensão do marketing tradicional, no qual o que muda são os canais 

utilizados, neste caso são usados aparelhos conectados com a internet é o que podemos 

definir como marketing digital. Conforme Vaz (2011) está mudando o meio: do físico 

para o virtual. As ferramentas são outras, e é preciso adaptá-las para um novo 

consumidor e um novo mercado. Na concepção de Torres (2009), a comunicação, o 

marketing e a publicidade online devem atingir as pessoas, seus corações e suas mentes, 

e não seus computadores. Estamos tratando de pessoas, não números.  

No meio digital a velocidade que a mensagem chega ao consumidor aumenta, se 

espalha mais rápido e pode chegar ao público de uma forma personalizada. Segundo 

Torres (2009), as mídias sociais têm um enorme poder formador de opinião e podem 

ajudar a construir ou destruir uma marca, um produto ou uma campanha publicitária. 

Por isto a utilização do marketing digital nas empresas é importante, pois este é um 

canal no qual encontram a possiblidade de uma comunicação direta com os clientes.  
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 Segundo dados da Nielsen (2016), as campanhas digitais no Brasil conseguem 

entregar, em média 78% das impressões dentro do target demográfico previsto. Entre os 

segmentos de mercado, a maior eficiência foi encontrada nos anúncios de serviços 

financeiros. Impressão é a quantidade de vezes que um anúncio foi entregue a um 

usuário, enquanto target é o público-alvo ou mercado o qual se deseja atingir.  

 

Mídias Sociais 

 De acordo com Kotler (2012), as mídias sociais dão às empresas voz e presença 

pública na web, além de reforçaram outras atividades de comunicação. Por causa do seu 

imediatismo diário, elas também podem incentivar as empresas a se manterem 

inovadoras e relevantes. Na visão de Vaz (2011), as mídias sociais trazem à tona um 

novo modelo econômico – a produção social – em que as pessoas se auto organizam em 

grupos afins não hierarquizados para produzir de forma colaborativa. Na concepção de 

Torres (2009), as mídias sociais recebem esse nome porque são sociais, ou seja, são 

livres e abertas à colaboração e interação de todos, e porque são mídias, ou seja, meios 

de transmissão de informações e conteúdo. Optou-se para este trabalho o uso do termo 

mídias sociais de modo adaptar-se nelas a proposta do trabalho. 

Existem alguns tipos de mídias digitais, como: blogs, redes sociais, redes sociais 

de conteúdo, micro blogs. Utilizando as mídias sociais e digitais pode-se criar laços de 

fidelização e gerar novos clientes e negócios futuros, potencializando o relacionamento 

com o público, por isto nas instituições financeiras devem ser tratadas com atenção.  

As redes sociais são formadas por grupos de interesse semelhantes ou por 

pessoas do próprio relacionamento social. São plataformas interativas. Segundo Vaz 

(2011), as redes sociais, aos poucos, vão se definindo como uma imensa praça global 

em que o ímã da afinidade coloca iguais no mesmo grupo fortalecendo suas próprias 

habilidades e conhecimento. Do ponto de vista de Torres (2009), as redes sociais são 

criadas pelo relacionamento contínuo e duradouro das pessoas e das comunidades que 

participam e têm um valor intrínseco, pois criam uma enorme rede de propagação de 

informações.   

Segundo dados do site da Adnews (2016) ficar conectado praticamente o dia 

todo é a consequência de um mundo em que o smartphone virou quase uma extensão 

das mãos. Conforme informações do site CanalTech (2016) um estudo divulgado junho 

de dois mil e dezesseis pela eMarketer colocou o Brasil como o principal usuários de 
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redes sociais em toda a América Latina, com números bem adiante do segundo colocado 

(México) e do terceiro (Argentina).  

 

Comportamento do consumidor 

A conduta do consumidor ao adquirir algo é muito parecido em várias instâncias 

e boa parte dele é decidido pelas informações que ele consegue obter antes da compra 

(VAZ, 2011). Podemos perceber que a compra na grande maioria das vezes é efetuada 

quando a pessoa pesquisa sua empresa, se identifica com ela, percebe que ali existe um 

valor, quando ela possui um diferencial perante aos concorrentes. Na visão de Kotler 

(2012), o comportamento do consumidor é o estudo de como indivíduos, grupos e 

organizações selecionam, compram, usam e descartam bens, serviços, ideias ou 

experiências para satisfazer suas necessidades e desejos.  

 Todo consumidor possui seu próprio jeito de observar o mundo à sua volta e de 

fazer uma análise daquilo que lhe interessa ou não. O comportamento de compra do 

consumidor pode ser influenciado por fatores culturais, sociais e pessoais.  

 O consumidor no momento atual possui o hábito de buscar na internet detalhes 

sobre serviços ou mercadorias que tem interesse de adquirir, procurando dados para ver 

se está ou não fazendo um bom negócio. Segundo Torres (2009), na busca por 

informação, o consumidor sabe, por experiência, que a Internet é uma grande fonte de 

informações, e que as ferramentas de busca são a porta de entrada para encontrá-las.  

Os diferentes tipos de consumidores passam a sentir o desejo de se relacionar 

com as marcas. Para isto é necessário verificar as características de cada público. Além 

disto, o meio online cada vez mais influencia o meio off-line. As empresas precisam 

estar conectadas, criando relacionamentos por meio das mídias digitais, pois seu 

consumidor está em busca disto e muitas vezes o concorrente também.  

A expectativa dos clientes nos serviços bancário pode ser explicada por meio 

dos seguintes fatores: serviço central, pessoal de entrega do serviço, sistematização de 

entrega do serviço, tangibilidade dos serviços e responsabilidade social (SANTOS, 

2013).Na concepção de Santos (2013) os clientes querem de um banco, entre os 

principais atributos o atendimento, credibilidade e preço justo, porém são definidos 

ainda alguns outros como: bom atendimento, confiança, taxas e tarifas, solidez, 

interesse e acesso a informação. 

A percepção é a forma como as pessoas observam as coisas que as cercam, o 

mundo a sua volta, passando a construir sua visão sobre pessoas, empresas e situações. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

Cada ser tem seu jeito próprio de fazer esta análise e cada estímulo pode causar 

diferentes percepções, pois na sua mente já possui um padrão mental. Todo o 

conhecimento é adquirido por meio da percepção. Como descrito por Kotler (2012), 

percepção é processo pelo qual alguém seleciona, organiza e interpreta as informações 

recebidas para criar uma imagem significativa do mundo.   

 

Metodologia 

O presente trabalho de iniciação científica utiliza-se de uma pesquisa 

exploratória descritiva e método quantitativa com levantamento do tipo survey, que 

conforme Creswell (2010) a investigação quantitativo emprega diferentes concepções 

filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, análise e interpretação de 

dados. Os levantamentos tipo survey têm como objetivos contribuir para o 

conhecimento em uma área particular de interesse por meio da coleta de informações 

sobre indivíduos ou sobre seus ambientes desses indivíduos (FORZA, 2002). 

A população são os 12.162 (doze mil cento e sessenta e dois) habitantes do 

município de Luiz Alves – Santa Catarina, no período de dezenove de abril a trinta de 

abril de dois mil e dezessete. A amostra é de trezentas e setenta e três pessoas com erro 

amostral de 5%, chegamos a este número através do cálculo amostral. O critério para 

amostragem consistiu em que a pessoa resida na cidade de Luiz Alves. Para realizar a 

coleta dos dados da pesquisa, foi elaborado um questionário online através do Google 

Formulários, enviado para as pessoas 100% online, através do Facebook, e-mail e 

WhatsApp  com um filtro para apenas pessoas que residem na cidade de Luiz Alves. 

 

Cooperativa de Crédito 

 Uma instituição financeira, organizada sob a forma de sociedade cooperativa, 

formada por um conjunto de pessoas, que por livre vontade se associam é o que se 

chama de cooperativas de crédito. Os sócios são os proprietários da cooperativa, 

possuindo participações no rateio de sobras ou perdas. São instituições sem fins 

lucrativos, o que torna seus juros e tarifas mais atraentes comparados aos dos bancos, 

pois são criadas de acordo com as necessidades dos clientes.  

De acordo com o Portal de Cooperativismo de Crédito, segundo dados do Banco 

Central, em dezembro de dois mil e quinze o Brasil contava com cerca de mil e cem 

instituições financeiras cooperativas, sendo 75% ligadas aos sistemas: a SICOOB, 
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SICREDI, UNICREDI, CEDRED, CONFESOL e UNIPRIME. As cooperativas de 

crédito também ocupavam a 6ª posição no ranking das maiores instituições financeiras 

do país. 

 O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Sicoob é o maior sistema 

financeiro cooperativo do país, possuindo três milhões e quinhentos mil associados 

distribuídos em dois mil quinhentos e cinquenta e um pontos de atendimentos das 

singulares. A Sicoob possui uma estrutura própria, conforme a figura 1: 

Figura: 1 – Estrutura do Sistema Sicoob 

 

Fonte: Sicoob (2017) 

O Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil S/A) é um banco comercial privado o 

qual pertence ao Sistema Sicoob e tem como finalidade oferecer produtos e serviços 

financeiros as cooperativas, com a possibilidade de ampliar e criar negócios.  

A Sicoob Confederação possui como obrigações a padronização, supervisão, 

interação operacional, financeira, normativa e tecnológica e a elaboração das estratégias 

de comunicação e marketing da marca Sicoob. As cooperativas centrais tem a função de 

promover integração regional e estadual das cooperativas singulars do sistema. 

A Sicoob MaxiCrédito é uma das cooperativas singulares do sistema Sicoob, ela foi 

criada na década de oitenta, quando o Brasil passava por uma instabilidade econômica e 

o setor da agricultura enfrentava uma crise e dificuldades. Diante desta necessidade 

surgiu inicialmente a Cooperativa Agroindustrial Alfa criada por pessoas do meio 

cooperativista e agricultores da cidade de Chapecó. 

Atualmente, a MaxiCrédito tem trinta e dois anos e possui setenta e uma agências, 

com cerca de cento e trinta e cinco mil associados distribuídos em quarenta e seis 

municípios da área de atuação.  

 

Perfil dos entrevistados 
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 O perfil das pessoas que responderam a pesquisa foi dividido em quatro 

quesitos: idade, sexo, renda e área da qual mora (rural ou urbana). Sendo a primeira a 

idade da amostra, onde se pode perceber que grande parte dos entrevistados possui 

idade de quinze a vinte e cinco anos, trinta e seis a quarenta e cinco anos e quarenta e 

seis a cinquenta e seis anos. 

 O número significante de pessoas de quinze a vinte e cinco anos pode estar 

ligado ao tema do trabalho que se trata das mídias sociais, onde este número de pessoas 

esta presente. Outro número que chama a atenção é o de quarenta e seus a cinquenta e 

seis anos, a maioria deste grupo deve possuir conta em uma instituição financeira e 

devido seu conhecimento do meio bancário tendem a ter uma percepção diferente dos 

demais. 

 Partindo para o sexo dos entrevistados, 55,1% são do sexo do masculino e 

44,9% do sexo feminino. Já quanto à renda grande parte dos entrevistados possui uma 

renda mensal de até dois salários mínimos e outros de quatro salários mínimos. Esta 

renda esta ligada ao fato do município possuir grandes empresas têxteis e ser muito forte 

na agricultura, principalmente na bananicultura, resultando em 53,5% dos entrevistados 

morarem na área rural e 46,5% na área urbana.  

 

Mídias Sociais da Sicoob Maxicrédtio e seus Concorrentes 

Percebemos que um número considerado baixo de pessoas acessa os conteúdos 

da Sicoob MaxiCrédito através das mídias sociais, sendo que 77,7% das pessoas 

entrevistadas não utilizam as redes sociais da cooperativa e apenas  15,2% acompanham 

quinzenalmente. Porcentagem pequena quando pensamos que hoje em dia a sociedade 

possui os aparelhos móveis por perto em todos os momentos, passando a acessar os 

mesmos várias horas por dia. Porém percebe-se que a cooperativa não realiza postagens 

diariamente, passando dias sem publicar nada. 

 Apenas 2% das pessoas que responderam o questionário acompanham as redes 

sociais da Sicoob MaxiCrédito diariamente e 4% semanalmente. Apontamos assim que 

a população de Luiz Alves não possui como hábito acompanhar as novidades e 

resultados da cooperativa por este meio. Por outro lado este fator não se torna um fator 

negativo, pois a população também não acompanha as redes sociais utilizadas por outras 

instituições financeiras, cento e dez das pessoas entrevistas possuem como costume 

seguir as redes de outros serviços bancários, destes 21% quinzenalmente, 5,3% 
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semanalmente e 2,9% diariamente. Os demais 70,7% não possui como praxe ou 

necessidade acompanhar as informações presentes nestas plataformas.   

 Constatamos assim que a instituição que possui maior destaque é o Banco do 

Brasil, seguida da Sicoob e Bradesco. A grande aceitação das redes sociais de grandes 

bancos deve-se muito ao alto valor investido em propaganda, visto que, os mesmos 

possuem um caráter diferente de cooperativas, onde o próprio sócio é o dono e possui 

participações nas sobras, nos bancos não possui esta divisão entre os correntistas. 

 Das mídias sociais que estas pessoas acompanham a maioria dos acessos se 

concentra no Facebook devido sua praticidade de acesso e no site institucional, lugar 

onde se concentra todas as informações separadas por abas, facilitando a pessoa 

interessada a encontrar as informações. Os conteúdos do site possuem um caráter 

explicativo de todos os produtos, endereços das agências e notícias de como se encontra 

os números da cooperativa. O material presentes nas mídias sociais é desenvolvimento 

parte pela Sicoob Confederação e outros são de criação própria da área de comunicação 

da Sicoob MaxiCrédito localizada na cidade de Chapecó – SC. 

Das pessoas que acompanham as mídias sociais da Sicoob MaxiCrédito, vinte e 

nove costumam curtir, quatro compartilhar, um comentar, quarenta e dois não interagir. 

Desta forma uma parcela não tem o hábito de interagir com os conteúdos presentes nas 

redes sociais da cooperativa, seguindo as mesmas apenas para ficar por dentro das 

novidades. Já nas mídias sociais das outras instituições financeiras o público tem como 

hábito interagir um pouco mais e diferente na rede da MaxiCrédito seis dos 

entrevistados comenta as publicações, trinta e oito curtem, cinco compartilham e 

cinquenta não interagem. O número maior de pessoas que não interagem deve-se a 

maior quantidade de indivíduos que seguem estas redes apenas para ver as novidades 

sem se manifestar. 

Percebemos que a maioria do público avalia com uma média três o conteúdo 

existente nas mídias sociais da Sicoob MaxiCrédito, considerando as informações 

medianas, porém 86% das pessoas considera os dados adequados. Já quando 

questionados sobre a qualidade do teor dos materiais presentes nas redes sociais das 

demais instituições financeiras obteve-se um percentual maior, a grande maioria 

considera que as informações são muito boas, cinquenta e quatro dos entrevistados 

avaliam os dados presentes nas redes como quatro em uma escala de um a cinco. 

Observa-se desta maneira que estas pessoas julgam como melhor as mídias sociais das 
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outras instituições financeiras em vista da Sicoob MaxiCrédito. A principal mídia 

utilizada pela Sicoob MaxiCrédito com maior eficácia na diferenciação dos 

concorrentes foi o Facebook com 56,9% das respostas, seguida do site institucional com 

29,2%. 

As maiores deficiências presentes nas mídias sociais da Sicoob MaxiCrédito são 

detalhes sobre os produtos, linhas de crédito e taxas e tarifas, as pessoas sentem a falta 

de mais descrição explicativas sobre os temas. Os mesmos desejam também ter acesso a 

curiosidades e notícias do dia a dia do ramo financeiro, um site institucional com um 

layout mais fácil, separando as informações de forma clara, para fazer com que as 

pessoas encontrem conteúdos que procuram e já estão disponibilizados, como: balanço, 

agências, avisos e história da cooperativa. Um dos entrevistados sugeriu para o sistema 

Sicoob o patrocínio no esporte, como outras instituições financeiras já veem fazendo, 

gerando assim uma percepção para o público que a mesma se preocupa com a sociedade 

e seu bem estar, procurando estar sempre perto apoiando no desenvolvimento social, 

além de ao mesmo tempo obter uma mídia espontânea.  

 

Percepção do Consumidor 

Ao avaliar a percepção da população da cidade de Luiz Alves referente às 

instituições financeiras devemos levar em consideração que os resultados estão ligados 

ao município possuir apenas uma agência do Banco do Brasil, uma da Sicoob 

MaxiCrédito e uma da Cedred, além de dois caixas eletrônicos do Bradesco, um da 

Caixa Econômica, Correio e Lotérica. As primeiras instituições financeiras que vêm na 

mente dos entrevistados é Banco do Brasil e a Sicoob. Este resultado pode estar ligado 

ao tempo de atuação no munícipio, o Banco do Brasil foi o primeiro banco do município 

(época que ainda se chamava Banco do Estado de Santa Catarina - BESC), devido a isto 

grande parte da população com idade mais alta residentes na cidade possui ou já 

possuíram conta nesta instituição.  

A boa visibilidade da Sicoob está atrelada à história do forte cooperativismo em 

Luiz Alves, as pessoas gostam de trabalhar em comunidade, unidas em prol de algo 

melhor. A cooperativa ajuda no fortalecimento da agricultura familiar, devido ao fato de 

ter começado por um grupo de agricultores sabendo assim a importância dos colonos 

para o desenvolvimento da cidade. Outras instituições como Bradesco e Caixa 

Econômica são lembradas também, embora não haja agências das mesmas no 
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município, somente caixa eletrônicos do Bradesco e uma agência da lotérica, parte da 

população recebe seus salários através destes bancos.  

Uma justificativa válida para estes resultados também é a instituição financeira 

que os entrevistados possuem conta, sendo novamente predominante o Banco do Brasil 

e Sicoob. Como percebemos duas instituições predominam o número de pessoas com 

contas abertas, para sabermos na opinião da amostra sobre quais os motivos ou fatores 

que levaram em consideração para esta escolha e pode-se dizer que as pessoas sempre 

buscam algo que obtenha mais benefícios para as mesmas, desde acessibilidade, 

atendimento até tarifas e linhas de crédito. Além de saberem a importância da história 

da instituição e de seu comprometimento com a comunidade, que neste caso muitos 

citaram a ajuda aos agricultores. 

O número de pessoas que sabem do diferencial entre bancos e cooperativas é 

85,1% e os que não têm ciência sobre são apenas 14,9%. Os que conseguem identificar 

os diferenciais das cooperativas acreditam que todos os leques de serviços oferecidos 

pela mesma são melhores, desde os produtos até o atendimento. Sendo os mais 

apontados as linhas de crédito e as taxas e tarifas.  

 A pesquisa buscou saber a percepção da população de Luiz Alves quando ouve 

falar em Sicoob MaxiCrédito, para identificar se a resposta é positiva e o que poderia 

ser melhorado no seu posicionamento, principalmente em suas redes sociais para atingir 

todas as pessoas e se diferenciar dos concorrentes. As respostas obtidas referentes ao 

que as pessoas pensam quando ouvem falar em Sicoob MaxiCrédito, podemos verificar 

detalhadas no quadro 1: 

Quadro: 1 – O que as pessoas pensam quando ouvem falar em Sicoob MaxiCrédito 

Positivo Negativo 

Cooperativismo Não conheço 

Ajuda aos agricultores Medo de novo rateio 

Ajuda no desenvolvimento da cidade Penso em outra cooperativa que já deu prejuízo 

Bom atendimento União de cooperativas que tiveram dificuldades 

Segurança Insegurança 

Bom rendimento na aplicação  

Crédito rápido  

Taxas menores  

União e força  

Fonte: Adaptada da pesquisa pela autora (2017) 
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Grande parte das pessoas tem uma boa visão da cooperativa e entende que ela é 

uma opção para desenvolvimento do município devido sua preocupação com a 

comunidade e principalmente com o agricultor desde o pequeno até o grande. Também 

veem como um bom lugar para investir, devido ao baixo valor das tarifas e juros, 

rendimentos altos e um bom atendimento, fatores estes que são possíveis devido a 

cooperativa ser uma união de pessoas. Já um grupo dos entrevistados acredita que a 

mesma não é uma instituição confiável devido ao histórico de uma cooperativa na qual 

deu prejuízo na cidade.  

 A maioria dos entrevistados (72,1%) conheceram a Sicoob MaxiCrédito através 

de outras pessoas, fator este que se deve a cidade ser pequena onde praticamente todas 

as pessoas se conhecem e se comunicam muito através do boca a boca. Já 10,9% não 

conhecem a cooperativa e os outros sabem de sua existência devido a internet e eventos. 

As pessoas não têm como hábito utilizar a internet banking da Sicoob 

MaxiCrédito, preferindo um atendimento direto na agência, talvez pelo bom 

atendimento e rapidez descrito por várias pessoas ao longo do questionário.  

Identificamos que um número pequeno de pessoas tem como prática 

acompanhar as mídias sociais da cooperativa Sicoob MaxiCrédito e poucos destes 

interage nas redes. Os conteúdos das redes e mídias sociais não atingem totalmente as 

pessoas, seus corações e suas mentes, assim não sendo vistas por boa parte do público, 

pois apresenta mais números do que informações que interessem os clientes ou futuros 

clientes. Assim, podemos apontar que as mídias sociais das instituições financeiras não 

atingem a população de Luiz Alves, diferente dos dados das campanhas digitais no 

Brasil onde aponta a maior eficiência nos anúncios de serviços financeiros. Mesmo o 

público-alvo não possuindo como hábito acompanhar as mídias sociais a empresa ou 

instituição deve estar ciente que a internet é uma grande fonte de informações, e que 

quando precisar o consumidor elabora uma pergunta e por meio de uma ferramenta de 

busca faz a pesquisa e utiliza resultados para se informar e construir. 

A Sicoob MaxiCrédito não interage de maneira eficiente nas mídias sociais para 

se diferenciar dos concorrentes na percepção da população de Luiz Alves. Verificamos 

que a mesma explora pouco as mídias, não possuindo conteúdo para todos os públicos, 

diferente do que é proposto nas táticas de marketing onde diz que deve-se agregar o 

valor dos seus produtos, destacando seus diferenciais e evidenciando sua importância 

maior para os consumidores, para suprir as necessidades do seu cliente. Em vista disto 
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ela interage nas redes apenas para noticiar informativos e novos produtos e não com 

conteúdo para se diferenciar de seus concorrentes. Poderiam explorar também fatores 

que influenciam no comportamento de compra do consumidor, que tange questões 

culturais, sociais e pessoais. 

A Sicoob MaxiCrédito utiliza o Facebook para informar novos produtos e 

informativos, compartilhando as mesmas informações com o Twitter e Instagram. Com 

o Linkedln a cooperativa trabalha com um conteúdo ligado a recursos humanos, 

seguindo a proposta da rede social, onde as pessoas compartilham uma espécie de 

currículo online. Já no site institucional encontram-se detalhes sobre os produtos e 

serviços oferecidos e os balanços mensais, fazendo com que o seu associado ou futuro 

possam acompanhar a situação da mesma, evidenciando a transparência e fazendo com 

que os sócios/cooperados (que são donos) saibam como estão suas finanças.  

As plataformas com maior eficácia na diferenciação dos concorrentes são o 

Facebook e o site institucional, sendo estas umas das únicas mídias que os mesmos 

acompanham. Mas, não podemos falar que estes são relevantes para se diferenciar dos 

concorrentes, pois a população de Luiz Alves acompanha as mesmas redes das outras 

instituições financeiras. 

Referente à percepção da população de Luiz Alves em relação as mídias sociais, 

verificamos que a população sente a falta de curiosidades sobre os produtos e notícias 

do meio financeiro, também podemos identificar que as elas não acompanham devido as 

postagens precárias e a fraca divulgação das mesmas. As pessoas que residem no 

município preferem saber muitas vezes das informações através de conversas boca a 

boca, principalmente os mais velhos que estão migrando para o meio digital agora. 

Mesmo assim este fator não diminui a importância das mídias sociais, pois cada vez 

mais a internet passa a ser um meio no qual o cliente tem cada vez mais intimidade, 

passando a fazer parte do dia a dia das pessoas como algo natural, influenciando na 

percepção do cliente que seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para 

criar uma imagem significante do mundo e neste caso das instituições financeiras.  

Além disto, no meio digital a velocidade na qual a mensagem chega ao 

consumidor é mais rápida, podendo até mesmo ser tratada de forma personalizada. E 

assim como no boca a boca o conteúdo presente na internet é um enorme formador de 

opinião, você deve estar lá, porque mesmo se você não estiver presente nela os seus 

consumidores estão lá, comentando sobre você e seus produtos.  
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Considerações finais 

As cooperativas de crédito são um modelo de instituições financeiras que veem 

se destacando e crescendo em relação aos bancos, devido suas tarifas, taxas e 

atendimento diferenciado. Com o aumento da concorrência no meio bancário e dos 

negócios percebe-se que as empresas devem estar presentes nas mídias sociais, pois este 

é um dos lugares que grande maioria das pessoas pesquisa um produto quando deseja 

adquirir, diante disto a pesquisa buscou verificar o uso das mídias sociais da Sicoob 

MaxiCrédito e suas ações diante da percepção da população de Luiz Alves, para 

verificar como a amostra percebe as redes da cooperativa e de seus concorrentes e se o 

conteúdo é adequado para todos os públicos. 

 Como principais constatações temos o pouco uso das mídias sociais da Sicoob 

MaxiCrédito, quanto das outras instituições financeiras pela população de Luiz Alves. 

Grande parte das pessoas da cidade possuem conta no Banco do Brasil e na Sicoob 

MaxiCrédito e os maiores diferenciais das cooperativas são: taxas de juros, tarifas e 

atendimento.  

 Percebemos que a Sicoob MaxiCrédito utiliza as seguintes mídias sociais: 

Facebook, Instagram, site institucional, Youtube, Twitter e Linkedlin, onde responde os 

questionamentos, porém não publica frequentemente em todas, fazendo com que não 

aprofunde em temas das quais o público sente necessidade, deveria ser elaborado 

conteúdos explicativos e com dicas para pessoas aplicarem no seu dia a dia. As 

plataformas que possuem maior eficácia na diferenciação dos concorrentes são o site 

institucional e o Facebook, porém as pessoas de Luiz Alves acompanham mais as redes 

das demais instituições financeiras do município. Podemos identificar assim que a 

população não possui o hábito de acompanhar as mídias sociais das instituições 

financeiras da cidade, mesmo estando presente na internet.  

 A principal contribuição desta pesquisa para a área da publicidade e propaganda 

foi trazer mais informações sobre o marketing nas cooperativas de crédito, pois é um 

mercado pouco explorado, até mesmo pelas cooperativas, que devem resgatar a 

diferenciação e a necessidade de conhecer o público alvo deste segmento para construir 

e atuar na área digital. 

 As maiores limitações encontradas ao decorrer do trabalho foram em relação a 

aplicação do questionário. Como sugestão para novas pesquisas sugiro a aplicação da 
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pesquisa com uma população maior, na identificação do motivo das pessoas não 

acompanharem as mídias sociais das instituições financeiras e não utilizarem a internet 

banking na cidade de Luiz Alves – SC. 
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