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RESUMO 

 

 

Os elevados índices inflacionários que perduraram no Brasil na década de 1980, 
foram maléficos para diversos segmentos da sociedade, beneficiando poucos 
setores econômicos. Entre os segmentos que cresceram nessa conjuntura incomum, 
destacam-se as instituições financeiras, que focaram suas atividades na captação de 
recursos junto ao público e aplicação em títulos do Governo Federal, evitando 
realizar operações de empréstimos e financiamento para não correrem riscos. As 
políticas de maximizar ganhos na captação de recursos e evitar riscos nas 
operações de crédito levaram essas instituições a realizar elevados investimentos 
em soluções tecnológicas, com o objetivo de tornar ágeis as transferências de 
recursos, redução dos custos operacionais e de mão-de-obra. Como conseqüência, 
o contato com a clientela tornou-se impessoal. A visão de obter resultados por meio 
do conhecimento e valorização do cliente iniciou-se após a implantação do Plano 
Real e da redução dos índices de inflação e taxas de juros, que forçaram os bancos 
a buscar novos ganhos na intermediação financeira. Neste clima conturbado, 
surgiram as cooperativas de crédito, que atuam no segmento médico associadas ao 
Sistema Unicred, instituições que, nos últimos quinze anos, conquistaram espaços 
em nichos anteriormente exclusivos dos bancos comerciais e que atualmente 
abrange 129 cooperativas em todo o Brasil. Esta dissertação apresenta estudo 
realizado junto à Unicred Fortaleza, envolvendo seus cooperados e dirigentes, além 
dos dirigentes da Unicred Porto Alegre, Sudoeste Goiano, Sul Fluminense, Planalto 
Médio e Unicred São Carlos, que, a exemplo de Fortaleza, são atualmente as 
cooperativas integrantes do Sistema Unicred a atuar, exclusivamente, com o nicho 
que abrange os profissionais médicos e seus componentes familiares. O estudo 
identifica na perspectiva dos envolvidos: os motivos que levam os profissionais 
médicos a se tornarem cooperados e a manterem relacionamento financeiro com a 
Unicred Fortaleza, apesar da diversidade de opções de instituições financeiras 
existentes no mercado; a visão dos cooperados e dirigentes sobre os serviços 
ofertados por suas cooperativas; as principais ferramentas do marketing de 
relacionamento utilizadas na conquista e manutenção de cooperados; e destaca a 
ameaça da concorrência dos bancos sobre o nicho de mercado atendido pelas 
cooperativas integrantes do Sistema Unicred. O estudo contribui para revisão do 
conceito de que os médicos, em função da imagem de classe unida e corporativista, 
teriam um forte sentimento cooperativista, sendo este o principal impulsionador do 
crescimento do Sistema Unicred.  

 
Palavras chaves: cooperativa, nicho, segmentação, marketing.  



 

ABSTRACT 

 

 

The high inflationary indices that had lasted in Brazil in the 80’s, had been damaging, 
for several segments of the society, benefiting few economic sectors. Among those 
segments that had grown in this uncommon conjuncture, the financial institutions are 
distinguished, companies that focused their activities in terms of keeping  public 
founds and application from federal government’s papers, avoiding to carry through 
operations of loans and financings, preventing to run in risk. The management used 
to maximize profits and to prevent risks took these institutions to carry through great 
investments in technological solutions and the main goal was to transform the 
processes of finance transferences into a very quick way and reduce the costs with 
salaries. As a consequence of this process the contact with clients became very 
impersonal. The view of knowing and evaluating the customers started right after the  
implantation of the Brazilian Real Plan was initiated after and beginning of the 
process of reduction of the inflation indices and taxes of interests. In this environment 
appeared the union corporations that work among doctors and belong to Unicred 
System, institutions that in last fifteen years comes conquering spaces in niches, that 
previously were exclusive for banks in commercial field and that encloses 129 
cooperatives in Brazil. This paper presents an study about Unicred of Fortaleza, 
involving its controllers e cooperated clients, beyond the controllers of the Unicred 
Porto Alegre, Unicred of Southwestern Goias, Unicred of Southern Rio de Janeiro, 
Unicred Middle Plateaus and Unicred Saint Carlos, what are the only ones in 
Unicred’s System that work exclusively in the niche of doctors and their relatives. The 
work identify, in the perspective of the involved companies: the reasons from what 
doctors decided to belong to Unicred and maintain financial relationship with it, 
although all sort of financial institutions that can be found in the market; the view that 
they have of the services provided by their business; the importance of the main tools 
of marketing relationship used to conquer and maintain the associated partners and 
focus the risks of the competition of the banks over the niches in what the Unicred 
system what on. The study contributes in terms of making a review of the concept 
that doctors, in function of the image of a joined and cooperative class, have a strong 
cooperative feeling, being this the main booster of the growth of Unicred System. 

 
 
 

 Keywords: cooperative, niche, segmentation, marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As cooperativas de crédito desempenham importante papel no Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) Brasileiro, o que se caracteriza pela redução das 

margens cobradas nas intermediações das operações de crédito, crescimentos do 

número de instituições, volume de operações e de associados. Os associados, 

também denominados de cooperados, são ao mesmo tempo donos, usuários e 

gestores das cooperativas. Trata-se, portanto, de uma operação direta de crédito 

entre o aplicador e o tomador de recursos.  

Contrapondo-se às cooperativas, registra-se o fenômeno da redução do 

número de bancos e outras instituições financeiras, marcado pelo movimento de 

aquisições e conseqüente concentração de mercado. Os grandes bancos ocupam 

pouco a pouco e focam os diversos nichos de mercado, mediante a segmentação de 

clientes.  

Com uma concorrência cada vez mais forte e agressiva, somada a uma nova 

condição estrutural da economia brasileira - marcada pela redução das taxas de 

juros - surge a preocupação traduzida no tema desta dissertação, que se refere à 

identificação dos fatores que levam os médicos a iniciar e manter relacionamentos 

com as cooperativas de crédito, sendo objeto do estudo a Cooperativa de Economia 

e Crédito Mútuo dos Médicos (UNICRED) de Fortaleza Ltda. 

O estudo teve caráter exploratório e adotou amostra não probabilística, em 

função das dificuldades na abordagem aos componentes da população pesquisada 

no ambiente das agências da Unicred Fortaleza, onde as pessoas tencionam perder 

pouco tempo na realização de suas transações financeiras. Esse fator é 

potencializado por uma das características do profissional médico, que tem a 

necessidade de se deslocar entre diversos pontos de trabalho. 

Em contraposição à óptica do cooperado (cliente) foram desenvolvidos e 

aplicados questionários para os dirigentes da Unicred Fortaleza e dirigentes das 

demais cooperativas de crédito integrantes do Sistema Unicred que têm como único 

público-alvo os médicos.   
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O segmento representado pelo cooperativismo de crédito é de suma 

importância para a sociedade, na medida em que promove a aplicação de recursos 

privados e assume os correspondentes riscos em favor da própria comunidade onde 

se desenvolve. 

Pelo fato de representarem iniciativas diretamente promovidas pelos cidadãos, 

as cooperativas são importantes para o desenvolvimento local de forma sustentável, 

especialmente nos aspectos de formação de poupança e financiamentos de 

iniciativas empresariais que trazem benefícios evidentes em termos de geração de 

empregos e de distribuição de renda. 

No Brasil, além de ser apresentado como opção viável dentro do sistema 

financeiro nacional, o cooperativismo de crédito mútuo é visto como a alternativa 

pela qual alguns setores da sociedade estão promovendo a humanização do 

sistema financeiro, situando os juros do crédito e a remuneração do capital em 

patamares mais justos.  

O gráfico 1 apresenta o volume de crédito ofertado no Brasil, onde a 

participação das cooperativas é significativamente inferior às demais instituições. 

Esse percentual, porém, cresce de maneira expressiva, pois, ao final de 2002, o 

índice era de 1,64%, e em apenas um ano houve um crescimento de 30,49%, 

passando ao final de 2003 para os 2,14%, conforme se observa na ilustração.  

32,73%

65,13%

2,14%

Bancos públicos Bancos privados

Cooperativas de crédito

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2006) 

Gráfico 1: Participação % das instituições financei ras nas operações de crédito 
dez/03 
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Outros dados complementares à análise do crescimento da participação das 

cooperativas no mercado de crédito são observados na tabela 1, que apresenta a 

evolução do número de filiados aos três sistemas cooperativistas, no qual se verifica 

o expressivo aumento de 47,92% no número de cooperados.   

Tabela 1: Número de associados aos sistemas de coop erativas de crédito no 

Brasil 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 
Sicoob 1.027.572 1.028.060 972.660 1.035.786 1.179.336 
Sicredi 367.233 474.937 592.978 718.285 852.261 
Unicred 49.331 63.295 76.288 91.097 104.576 
Total 1.444.136 1.566.292 1.641.926 1.845.168 2.136.173 

Fonte: Banco Central do Brasil (2006)  

O crescimento acelerado das cooperativas de crédito é uma realidade. 

Segundo Darcy e Soares (2005), em dezembro de 2003, as cooperativas de crédito 

prestavam serviço, de forma direta, a aproximadamente dois milhões de associados. 

A participação percentual das cooperativas no segmento bancário dos ativos 

representava 1,28%, enquanto nos depósitos 1,82%, nas operações de crédito 

2,14% e no patrimônio líquido 2,24%. Conforme a Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

dezembro de 2001, o grau de penetração, definido como o percentual de 

cooperados em cooperativas de crédito, em relação à População Economicamente 

Ativa (PEA) no Brasil era de 1,68%. IBGE (2006) 

O cooperativismo de crédito brasileiro está estruturado em sistemas formados 

pelo Sicoob - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICREDI) - Sistema de 

Crédito Cooperativo, e Unicred – Cooperativa de médicos e demais profissionais de 

saúde de nível superior. Juntos abrangem 75% do total de cooperativas de crédito. 

Sua composição é: 

• Sicoob: 753 singulares1, 15 centrais2 e uma confederação3, sendo que as 

centrais controlam um banco comercial (Bancoob); 

                                                 
1 As cooperativas singulares são responsáveis pelo atendimento direto aos cooperados, 
proporcionando-lhes acesso a vários produtos e serviços financeiros, destacando-se as linhas de 
crédito, depósitos a vista e a prazo, contas-correntes, cartões de crédito e de débito e seguros. Fonte: 
Banco Central do Brasil – BACEN. 
2 Quando pelo menos três cooperativas singulares decidem se juntar por interesses comuns, então 
temos uma "cooperativa central". O objetivo de formar uma cooperativa central é organizar, em 
comum e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das cooperativas 
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• Sicred: 130 singulares, nove centrais e uma confederação, também com um 

banco em sua estrutura (Bansicredi); 

• Unicred: 130 singulares, nove centrais e uma confederação. 

 Existe ainda o sistema Cresol – Crédito solidário - que possui 71 singulares e 

uma central, enquanto o sistema Ecosol – Economia popular solidária - tem 15 

singulares e uma central, ambos detendo 6% do total de cooperativas de crédito. 

 O conjunto da figura a seguir ilustra a abrangência territorial dos três principais 

sistemas cooperativistas.   

 

           SICOOB                           SICRED                             UNICRED 
(áreas verde-escuro)       (áreas laranja)      (áreas verde-claro) 

Fonte: Banco Central do Brasil (2006) 

FIGURA 1: Localização Estadual das Cooperativas Sin gulares dos Sistemas. 

No transcorrer deste trabalho, poderá ser observado que o nicho de atuação 

das Unicred, formado por profissionais da área de saúde, é um dos mais cobiçados 

pelas instituições financeiras para os seus programas de relacionamento, em virtude 

do padrão elevado de renda em relação à média da população brasileira. 

A atuação em nichos específicos, a oferta de crédito barato e o aumento da 

participação de mercado são fatores que estimulam o crescimento das cooperativas 

e certamente são observados pelos seus principais concorrentes. 

Supõe-se que os médicos, por fazerem parte de um segmento profissional 

muito fechado, em virtude da existência de poucos ambientes de trabalho onde eles  

se encontram, quando abordados pelos bancos, devem considerar as Unicred como 

uma opção para realizar suas transações financeiras.  
                                                                                                                                                         
singulares filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização 
recíproca dos serviços. Fonte: Banco Central do Brasil – BACEN. 
3 Confederações de cooperativas, as constituídas de pelo menos três federações de cooperativas de 
crédito ou três cooperativas centrais de crédito. Fonte: Banco Central do Brasil – BACEN. 
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Existem milhares de cooperativas atuando no Brasil, porém, para efeito de 

realização deste estudo, foi contemplando o caso da Unicred de Fortaleza, sendo 

analisado o relacionamento de seus cooperados e dirigentes com a Instituição. 

Para se comparar, quanto à visão gerencial dos dirigentes, foram escolhidas as 

Unicred Porto Alegre, Sudoeste Goiano, Sul Fluminense, Unicred Planalto Médio e 

Unicred São Carlos, porque estas instituições, a exemplo da Unicred Fortaleza, 

atuam exclusivamente com médicos e familiares, sendo apenas estas, dentro do 

Sistema Unicred, a apresentarem esta característica. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

 

 A expressiva expansão do cooperativismo de crédito no mercado financeiro 

nacional e a representatividade do Sistema Unicred neste universo, somada à 

agressiva atuação dos bancos junto ao segmento de renda da população brasileira, 

onde os médicos estão enquadrados, justificam a elaboração deste estudo.  

Considerando o cenário apresentado, o presente ensaio pretende responder à 

seguinte questão central: 

Quais as razões que levam os médicos a optar pela r ealização de suas 

operações financeiras com as cooperativas de crédit o, apesar da variedade de 

produtos e serviços ofertados pelo mercado financei ro? 

O problema objeto do trabalho é relevante, quando se observa que as 

cooperativas de crédito atuam e crescem em um segmento de atividade econômica 

altamente competitivo e concentrado.  

Notadamente, o estudo pretende, a partir da delimitação do campo da 

pesquisa, que se restringiu à UNICRED Fortaleza e a outras UNICRED nacionais, 

que atuam exclusivamente com o segmento dos médicos e seus familiares, obter 

indícios que representem uma resposta à questão que norteia o trabalho.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os motivos que levam os médicos a se tornarem cooperados e a 

manterem relacionamento com a UNICRED Fortaleza.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Verificar os fatores determinantes para a classe médica abrir conta-corrente 

na Cooperativa, realizar investimentos, empréstimos e utilizar seus serviços; e 

• identificar as ações que caracterizam a utilização de ferramentas do 

marketing de relacionamento, que contribuem para o crescimento dos 

negócios e número de cooperados da Unicred Fortaleza. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Como forma de desenvolvimento do tema objeto desta dissertação, o ensaio foi 

estruturado em seis capítulos nos quais se procurou enfocar, mesmo com as 

limitações, os principais aspectos pertinentes ao assunto em questão.  

A seção 1 constitui esta introdução. 

A seção 2 é de contextualização e trata do conceito de cooperativismo e suas 

origens e tipos, com destaque para o cooperativismo de crédito no mundo e no 

Brasil.  

A seção 3, do Referencial Teórico, conceitua marketing massa, de nicho e 

relacionamento. Discorre sobre os sistemas que auxiliam no desenvolvimento de 

ações de marketing e apresenta o marketing de relacionamento nas instituições 

financeiras e nas cooperativas de crédito.  

A seção 4, de Metodologia de Pesquisa, apresenta os conceitos metodológicos 

que delinearam a pesquisa, estabelece população e amostra e os instrumentos e 

técnica de coleta de dados.  

A seção 5, Apresentação e Análise dos Resultados, descreve o ambiente da 

pesquisa, que é a Unicred Fortaleza e traz a análise dos dados, quanto às 

perspectivas dos cooperados e dirigentes. 

As Conclusões - capítulo 6 - contemplam o resumo de toda a obra, além de 

apresentar as limitações do presente estudo e as recomendações para futuras 

pesquisas. 
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2 COOPERATIVISMO 

 

 

Pressupondo-se existir pouca familiaridade, por grande parte das pessoas, com 

o negócio da empresa objeto do estudo, este capítulo aborda o histórico, ramos e 

conceitos do cooperativismo.  

 

2.1 O QUE É COOPERATIVISMO 

 

A palavra cooperativismo deriva do verbo cooperar, isto é, agir ou trabalhar 

junto com outro ou com outros para um fim comum. Cooperativismo é unir-se a 

outras pessoas de forma voluntária com a intenção de ajuda mútua, criar uma 

sociedade democrática, ou seja, uma organização democrática que possa levá-las a 

alcançar seus objetivos comuns.  

A cooperação é inerente ao ser humano e surgiu no instante em que o homem 

começou a perceber que, para sobreviver em um ambiente hostil, necessitava se 

reunir em grupo para caçar e se defender de animais, tendo permeado toda a 

história da humanidade até os dias atuais. 

O Dicionário de Administração e Finanças, de Sandroni (1996), traz 

cooperativismo como doutrina que tem por objetivo a solução de problemas sociais 

por meio da criação de comunidades de cooperação. Tais comunidades são 

formadas por indivíduos livres, que se encarregam da gestão da produção e 

participam igualitariamente dos bens produzidos em comum.  

Em suas origens, o cooperativismo pretendia representar a alternativa entre o 

capitalismo e o socialismo. Mais tarde, porém, em substituição ao conteúdo 

socialista, o cooperativismo adquiriu características mais atenuadas de reforma 

social.  

Robert Owen, industrial inglês considerado o pai do cooperativismo, defendia a 

idéia de que a superação do capitalismo está na generalização de aldeias de 

cooperação. Partindo dessa afirmação, modernamente o cooperativismo constitui 

uma prática econômica, em que as cooperativas são organizações econômicas e 

sociais, que ordenadas a partir das necessidades comuns dos associados, podem 

prestar-lhes os mais variados serviços.  
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A tentativa de Robert Owen de reformar a sociedade mediante a boa vontade e 

dos bons exemplos da burguesia é definida como socialismo utópico, classificação 

estabelecida pelos pensadores alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Do ponto de 

vista desses autores, baseados na análise científica do sistema capitalista e no 

estudo das leis de desenvolvimento das sociedades, somente os trabalhadores, por 

meio de sua organização e de uma ação revolucionária para tomar o poder, são 

capazes de transformar a sociedade capitalista, eliminando as desigualdades e a 

miséria. Por isso, o socialismo de Marx e de Engels deixava de ser utópico para se 

tornar científico. Suas idéias foram inicialmente expostas no texto do Manifesto 

Comunista, lançado em 1848 na França, no O Capital, publicado em 1867, e em 

numerosos outros escritos. 

Os objetivos sociais das sociedades cooperativas divergem em vários aspectos 

das sociedades mercantis, como demonstra o quadro a seguir. 

Sociedade Cooperativa Sociedade Mercantil 
� O principal é o homem. 
� O cooperado é dono e usuário da 

sociedade. 
� Cada pessoa conta como um voto 

na assembléia. 
� O controle é democrático. 
� É uma sociedade de pessoas que 

funciona democraticamente. 
� As quotas não podem ser 

transferidas a terceiros. 
� Afasta o intermediário. 
� Os resultados retornam aos sócios 

de forma proporcional às 
operações. 

� Aberta à participação de novos 
cooperados. 

� Valoriza o trabalhador e suas 
condições de trabalho e vida. 

� Defende preços justos. 
� Promove a integração entre as 

cooperativas. 
� O compromisso é educativo, social 

e econômico. 

� O principal é o capital. 
� Os sócios vendem seus produtos e 

serviços a uma massa de 
consumidores. 

� Cada ação ou quota conta um voto 
na assembléia. 

� O controle é financeiro. 
� É uma sociedade de capital que 

funciona hierarquicamente. 
� As quotas podem ser transferidas a 

terceiros. 
� São, muitas vezes, os próprios 

intermediários. 
� Dividendos retornam aos sócios 

proporcionalmente ao número de 
ações. 

� Limita, por vezes, a quantidade de 
acionistas. 

� Contrata o trabalhador como força 
de trabalho. 

� Defende o maior preço possível. 
� Promove a concorrência entre as 

sociedades. 
� O compromisso é econômico. 

Fonte: Unicred Brasil (2006)  

Quadro 1: Diferença entre as cooperativas e os banc os 
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2.2 ORIGENS DO COOPERATIVISMO 

 

A consciência da necessidade da ajuda mútua, da cooperação e da 

solidariedade como base de um sistema de organização social - o cooperativismo, 

segundo as citações de Mário Kruel Guimarães e Adilson Tadeu de Araújo na 

cartilha Cooperativismo, Navegue nesse Sistema, remonta à época da Revolução 

Industrial, no século XVIII, que trouxe profundas alterações na ordem econômica e 

social.  

Na época, a intranqüilidade social, ocasionada pelo estado de exploração dos 

trabalhadores, tornou-se campo fértil para o aparecimento de várias doutrinas de 

oposição ao liberalismo econômico. Nesse ambiente, surgiram às idéias dos 

socialistas utópicos, considerados os precursores do cooperativismo. Edward Mcnall 

Burns, Robert E. Lerner e Standish Mecham citam, no livro História da Civilização 

Ocidental: Do Homem das Cavernas as Naves Espaciais, o inglês Robert Owen e o 

francês Charles Fourier, entre outros, que, com suas teorias políticas convergentes, 

ingressariam na luta pela libertação do proletariado e passaram a combater com 

suas idéias e ações, o capitalismo, pregando o ideal de justiça e de fraternidade, 

lançando com isso as primeiras sementes do cooperativismo moderno.  

Robert Owen era um industrial que tentou provar ser importante pensar no 

bem-estar dos empregados. Fundou a comunidade de Nova Harmonia, no Estado 

norte-americano de Indiana, em 1825, e era co-proprietário de algodoarias na 

Escócia, em 1799, época da Revolução Industrial, quando as máquinas começaram 

a substituir a costura e a tecelagem manual. As novas fábricas raramente eram 

construídas, tendo-se em mente o conforto dos trabalhadores. Os salários eram 

baixos e as mulheres e crianças tratadas com desconsideração.  

Owen organizou uma comunidade-modelo. Em vez de empregar as crianças, 

construiu escolas para elas. Suas fábricas eram mantidas em bom estado de 

conservação e ele procurava atender às necessidades dos trabalhadores.  

Em 1817, Robert Owen apresentou seu plano de minimizar a pobreza mediante 

o emprego dos que não tinham proventos e eram sustentados pela beneficência das 

paróquias. Seu plano era fundar o que chamou de aldeias cooperativas, onde 

poderiam viver em comunidade e produzir em comum, consumindo os próprios 

produtos e trocando os excedentes com outras aldeias cooperativas, sendo que 

algumas aldeias deveriam ser agrícolas e outras industriais. Nas palavras de Singer 
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et al. (2000, p. 23), assim o estado e as paróquias, em vez de desperdiçar dinheiro 

com a manutenção dos indigentes ociosos, deveria fornecer capital para que se 

estabelecessem em aldeias e pudessem prover o próprio sustento. Owen tornou-se 

impopular por suas idéias anti-religiosas. Em 1833, criou um movimento para tentar 

reorganizar a indústria em cooperativas, mas este também fracassou em virtude da 

oposição do governo e dos fabricantes. Embora seus planos não tenham sido 

aceitos, suas idéias influenciaram todos os movimentos cooperativistas posteriores. 

Segundo Paul Singer, em 1844, um pequeno número de trabalhadores 

industriais fundou em Rochdale, importante centro têxtil na Inglaterra, uma 

cooperativa de consumo que eles chamaram A Sociedade dos Pioneiros Eqüitativos.  

O maior e principal mérito desses pioneiros foi o de organizarem a sua 

sociedade baseada em normas e princípios muito bem definidos, que ficaram 

conhecidos como princípios cooperativistas, transcritos a seguir: 

− A sociedade seria governada democraticamente, cada sócio dispondo de 

um voto; 

− a sociedade seria aberta a quem dela quisesse participar, desde que 

integrasse uma quota de capital mínima e igual para todos; 

− qualquer dinheiro investido a mais na cooperativa seria remunerado por 

uma taxa de juro, mas não daria ao seu possuidor qualquer direito 

adicional de decisão; 

− tudo o que sobrasse das receitas depois de deduzidas todas as despesas, 

inclusive juros, seria distribuído entre os sócios em proporção às compras 

que fizessem da cooperativa; 

− todas as vendas seriam a vista; 

− os produtos vendidos seriam sempre puros e de boa qualidade; e 

− a sociedade deveria promover a educação dos sócios nos princípios do 

cooperativismo e a sociedade seria neutra política e religiosamente.  

Segundo o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) 

(2005) em 1895, os movimentos cooperativos de todo o mundo integraram-se na 

Aliança Cooperativa Internacional (ACI), que possui dois objetivos fundamentais: unir 

os diferentes movimentos cooperativos dos países, com o fim de criar uma rede 

econômica internacional e fomentar a criação de um ambiente favorecedor da 

cooperação que evitasse as disputas e os conflitos econômicos. A ACI é a maior 
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organização não governamental com voz, porém sem voto, no seio da Organização 

das Nações Unidas (ONU).  

Em 1995, por ocasião do Congresso ACI, em Manchester, Inglaterra, quando 

se comemorou um século de sua fundação, foram revistos os princípios originais do 

cooperativismo. Foi mantida, porém, a essência dos conceitos originalmente 

estabelecidos, ora transcritos do site www.portaldocooperativismo.org.br:  

− adesão voluntária e livre - as cooperativas são organizações abertas à 

participação de todos, independentemente de sexo, raça, classe social, opção 

política ou religiosa. Para participar, a pessoa deve conhecer e decidir se tem 

condições de cumprir os acordos estabelecidos pela maioria; 

− gestão e controle democrático dos sócios - os cooperantes (cooperados), 

reunidos em assembléia, discutem e votam os objetivos e metas do trabalho 

conjunto, bem como elegem os representantes que irão administrar a 

sociedade. Cada associado representa um voto, não importando se alguns 

detenham mais cotas do que outros; 

− participação econômica do sócio - todos contribuem igualmente para a 

formação do capital da cooperativa, o qual é controlado democraticamente. Se 

a cooperativa é bem administrada e obtém uma receita maior do que as 

despesas, esses rendimentos serão divididos entre os sócios até o limite do 

valor da contribuição de cada um. O restante poderá ser destinado para 

investimentos na própria cooperativa ou para outras aplicações, sempre de 

acordo com a decisão tomada na assembléia; 

− autonomia e independência - o funcionamento da cooperativa é controlado 

pelos seus sócios, que são os donos do negócio. Quaisquer acordos firmados 

com outras organizações e empresas devem garantir e manter essa condição; 

− educação, treinamento e informação - É objetivo permanente da cooperativa 

destinar ações e recursos para formar seus associados, capacitando-os para a 

prática cooperativista e para o uso de equipamentos e técnicas no processo 

produtivo e comercial. Ao mesmo tempo, buscam informar o público sobre as 

vantagens da cooperação organizada, estimulando o ensino de cooperativismo 

nas escolas de 1º e 2º graus; 

− cooperação entre as cooperativas - para o fortalecimento do cooperativismo, é 

importante que haja intercâmbio de informações, produtos e serviços, 
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viabilizando o setor como atividade sócio econômica. Por outro lado, 

organizadas em entidades representativas, formadas para contribuir no seu 

desenvolvimento, determinam avanços e conquistas para o movimento 

cooperativista nos planos local e internacional; e 

− interesse pela comunidade - as cooperativas trabalham para o bem-estar de 

suas comunidades, através da execução de programas sócio culturais, 

realizados em parceria com o governo e outras entidades civis. 

 

2.3 TIPOS DE COOPERATIVAS 

 

Segundo Sandroni (1996), cooperativa é uma empresa formada e dirigida por 

uma associação de usuários, que se reúnem em igualdade de direitos, com o 

objetivo de desenvolver uma atividade econômica ou prestar serviços comuns, 

eliminando os intermediários.  

A International Co-operative Alliance (2005) informa que o movimento 

cooperativo congrega cerca de 800 milhões de pessoas em todo o mundo e oferece 

100 milhões de empregos. Os números referentes a alguns países exemplificam a 

afirmação anterior. Na Argentina, existem 17.941 sociedades cooperativas, com 9,1 

milhões de membros; no Canadá, uma em cada três pessoas é membro de 

cooperativa; no Japão, uma em cada três famílias é filiada a uma cooperativa e, nos 

Estados Unidos, quatro em cada dez pessoas são membros de cooperativa.  

O peso dessas instituições nos diversos países pode ser mensurado pela 

participação das cooperativas em suas economias. Segundo a International Co-

operative Alliance, 19,5% do mercado farmacêutico da Bélgica é formado por 

cooperativas; no Brasil, as cooperativas são responsáveis por 72% da produção do 

trigo, 43% da soja, 39% do leite, 38% do algodão e 21% do café; na Noruega, as 

cooperativas dos produtores de leite são responsáveis por 99% da produção; no 

Uruguai, 90% da produção de leite e 30% do trigo; nos Estados Unidos, cerca de 30 

cooperativas têm faturamento anual superior a US$ 1 bilhão, além de 

representações expressivas em vários países.   

Existem cooperativas nos mais diversos setores, sendo estas classificadas 

conforme a natureza de seu corpo de associados. A Organização das Cooperativas 

do Brasil – OCB, órgão máximo do cooperativismo no país estabelece 13 ramos 

para o cooperativismo, que são: agropecuário, consumo, crédito, educacional, 
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especial, infra-estrutura, habitacional, mineral, produção, saúde, trabalho, turismo e 

lazer e transporte de cargas e passageiros. Destaca os principais ramos e apresenta 

de maneira sucinta os tipos de cooperativas, a seguir transcritos, que foram 

complementados com observações, colhidas em pesquisas realizadas em outras 

fontes:  

- cooperativas agrícolas - as cooperativas de produção eram numerosas 

na antiga URSS (kolkhoz), na China, nos países que compunham o 

bloco socialista, do Leste europeu até fins da década de 1980, em Israel 

(Kibutz) e em outros países. O Brasil tem um contingente próximo a um 

milhão de agropecuaristas, organizados em cooperativas, sendo estas 

responsáveis por boa parte da produção de trigo, leite, carne, mel, 

hortifrutigranjeiros, aguardente, milho, soja e seus derivados; 

- cooperativas artesanais - sua finalidade é facilitar aos artesãos o 

exercício de sua atividade, realizando a compra em comum de 

instrumentos e móveis, intermediando a venda dos produtos fabricados, 

realizando pesquisas de mercado, enfim, tudo o que for necessário para 

atender as necessidades de seus cooperados; 

- cooperativas de consumo - a Inglaterra, berço da Revolução Industrial, 

foi também o começo do cooperativismo, segundo Luiz Dias Thenório, 

em seu livro Pelos Caminhos do Cooperativismo, com Destino ao 

Crédito Mútuo. Segundo Thenório, um grupo de tecelões, juntando os 

seus parcos recursos, fundou uma cooperativa de consumo, em 21 de 

dezembro de 1844, a qual deram o nome de Rochdale Equitable 

Pioneers Limited, ou Sociedade dos Eqüitativos Pioneiros de Rochdale.  

Estas organizações realizam a intermediação das vendas de produtos a 

preços de mercado e buscam contrapor-se às altas especulativas; os 

lucros realizados são repartidos entre os seus membros. A tendência 

atual é dividir os lucros em duas partes: a menor é redistribuída aos 

cooperados, a maior é destinada a obras sociais educativas reservadas 

aos cooperados. O sucesso das cooperativas de consumo foi 

especialmente grande na Áustria, Suíça, Bélgica e nos países 

escandinavos. Na França, estas cooperativas, dedicadas, sobretudo, ao 

setor da alimentação, filiam-se à Federação Nacional das Cooperativas 

de Consumo (FNCC);  
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- cooperativa de trabalho ou de mão-de-obra - espécie de cooperativa 

operária de produção, que realiza, sem capital e à custa dos 

trabalhadores, uma tarefa determinada, geralmente por conta de um 

patrão. Os trabalhadores numa cooperativa de trabalho são, ao mesmo 

tempo, usuários (utilizam-se da cooperativa para, por meio dela, buscar 

e/ou manter postos de trabalho) e donos do próprio negócio (ingressam 

com capital para constituir a empresa cooperativa); eles são a própria 

mão–de-obra não havendo empregados na atividade fim, é uma 

autêntica cooperativa autogestionária - todos participam, ao mesmo 

tempo, na gestão e prestação de serviços, possuem uma relevância 

social e consistem na promoção sócio econômica de seus associados. 

São destaques nesse ramo as cooperativas constituídas por 

carregadores, vigilantes, trabalhadores na construção civil, garçons, 

garis, cabeleireiros, artistas de teatro, costureiras (os), coletores de 

materiais recicláveis, auditores, consultores, médicos etc.; 

- cooperativa escolar - as cooperativas escolares, normalmente, são 

criadas em função da necessidade de qualidade educacional com um 

preço justo. Este tipo de cooperativa, além de viabilizar a cobrança de 

mensalidades mais baixas, permite que os pais participem de modo mais 

efetivo da vida escolar de seus filhos. Os pais têm a oportunidade de 

participar de um conselho pedagógico ligado à diretoria da cooperativa e 

ao corpo docente; além das cooperativas constituídas por pais e 

professores, encontramos também outras constituídas somente por 

professores, as quais prestam serviços a escolas, aulas particulares, 

cursos extracurriculares etc.; 

- cooperativa habitacional - espécie de cooperativa cujo objetivo é ajudar 

seus membros a resolver seus problemas de habitação, mediante o 

aluguel de residências a preços favorecidos e autofinanciamento para a 

construção ou aquisição de casa própria;  

- cooperativa de crédito - em 1848, Friedrich Wilhelm Raiffeisen fundava 

na Alemanha a primeira cooperativa de crédito. As cooperativas criadas 

por F. W. Raiffeisen, tipicamente rurais, tinham como principais 

características a responsabilidade ilimitada e solidária dos associados, a 

singularidade de votos dos sócios, independentemente do número de 



29 

quotas-partes, a área de atuação restrita, a ausência de capital social e a 

não-distribuição de sobras, excedentes ou dividendos. Ainda hoje, esse 

tipo de cooperativa é bastante popular na Alemanha.  

Outro alemão, Hennan Schulze, foi o criador das cooperativas de crédito 

urbanas, organizando em 1850 uma cooperativa de crédito na cidade alemã 

Delitzsch. Esses bancos populares, como passariam a ser conhecidas as 

cooperativas do tipo Schulze-Delitzsch, diferenciavam-se das cooperativas do tipo 

Raiffeisen por preverem o retorno das sobras líquidas4 proporcionalmente ao capital, 

a área de atuação não restrita e ao fato de seus dirigentes serem remunerados.  

Em 1865, o italiano Luigi Luzzatti organiza a constituição, na cidade de Milão, 

do primeiro banco cooperativo na Itália, chamado de Banco do Povo, cujo objetivo 

era conceder crédito pessoal e prestar serviços do tipo bancário à população 

urbana. Nesse modelo, os associados não cultivam nenhum vínculo entre si.  

As cooperativas do tipo Luzzatti, bastante populares no Brasil nas décadas de 

1940 a 1960, tinham como características a não-exigência de vínculo para a 

associação, exceto limites geográficos (bairro, município etc.); quotas de capital de 

pequeno valor; concessão de crédito de pequeno valor sem garantias reais; não-

remuneração dos dirigentes e responsabilidade limitada ao valor do capital subscrito. 

As cooperativas de crédito mútuo oferecem uma gama de produtos e serviços 

financeiros, de forma simples, desburocratizada e em condições vantajosas; 

praticam juros baixos e inferiores aos ofertados pelo mercado; remuneram 

aplicações a maiores taxas; cobram menores tarifas, porém têm de obedecer a 

rígidos controles estabelecidos pelos órgãos reguladores, no Brasil é exercidos pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN).  

O estudo ora desenvolvido contemplará uma cooperativa de crédito, motivo 

pelo qual em seguida será destacado o ramo do cooperativismo de crédito. 

A tabela 2 apresenta os treze ramos do cooperativismo com a quantidade de 

cooperativas em cada segmento, número de cooperados e empregados.  

 

 

 

                                                 
4   Sobras líquidas: na linguagem cooperativa, a expressão designa o próprio lucro líquido, ou lucro 
apurado em balanço, que deve ser distribuído sob a rubrica de retorno ou como bonificação aos 
associados. As sobras são distribuídas proporcionalmente às operações ou negócios realizados pelos 
cooperados com a cooperativa. Fonte: Receita Federal (2005). 
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Tabela 2: Número de cooperativas conforme o ramo de  atividade no Brasil - 
posição em dez/2003 

Ramo Cooperativas  Cooperados  Empregados  
AGROPECUÁRIO 1.519 940.482 110.910 
CONSUMO 158 1.920.311 7.219 
CRÉDITO 1.115 1.439.644 23.291 
EDUCACIONAL 303 98.970 2.874 
ESPECIAL 7 2.083 6 
HABITACIONAL 314 104.908 2.472 
INFRA-ESTRUTURA 172 575.256 5.500 
MINERAL 34 48.830 35 
PRODUÇÃO 113 9.559 315 
SAÚDE 878 261.871 23.267 
TRABALHO 2.024 311.856 4.036 
TURISMO E LAZER 12 396 2 
TRANSPORTE 706 48.552 2.099 
Total 7.355 5.762.718 182.026 
Fonte: Organização das Cooperativas Brasileiras (2006). 

 

2.4 O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO MUNDO 

 

As primeiras iniciativas de oferecer recursos financeiros para incrementar a 

produção das pequenas unidades produtivas de bens e serviços remontam ao 

século XIX. São iniciativas de indivíduos que implementaram ações de apoio 

financeiro em suas comunidades: 

A primeira experiência com crédito popular de que se tem notícia, 
ocorreu no sul da Alemanha, em 1846. Foi uma iniciativa de 
Raiffeinsen, pastor e prefeito da cidade de Flammersfeld. Tentando 
sanar as conseqüências de um rigoroso inverno, que deixou os 
fazendeiros locais endividados e reféns de agiotas, Raiffeinsen 
cedeu-lhes farinha para que, com a fabricação e comercialização de 
pão caseiro, pudessem obter algum capital. Foi criada então a 
"Associação do Pão", que rendeu recursos suficientes para a 
constituição de um estoque de sementes de batata, adquiridas a 
preços módicos, sob a negociação do próprio Raiffeinsen. As 
sementes foram cedidas a título de crédito aos fazendeiros, que 
pagaram seus empréstimos após a colheita, obtendo uma sensível 
melhoria na qualidade da produção de batatas. Com o passar dos 
anos, a associação evoluiu para a criação de uma cooperativa de 
crédito para a população empobrecida, em que os mais ricos davam 
garantia aos empréstimos dos mais pobres. (TANNURI, 2000, p. 41). 

 

A iniciativa desses pioneiros frutifica e conta com apoio de organismos 

internacionais, que visualizam o cooperativismo de crédito como a alternativa justa e 

democrática de estimulo à produção de riquezas em países com baixo índice de 

desenvolvimento. 
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O World Council of Credit Unions, Inc., em seu relatório anual de 2004, informa 

que existem 43.147 cooperativas de crédito no mundo, em 91 países, congregando 

136.299.943 cooperados, com ativos da ordem de US$ 825, 172, 184, 264, o que 

representa 7,89% do mercado financeiro mundial.  (WORLD CONCIL OF CREDIT 

UNIONS, 2005) 

Nas economias mais avançadas, o cooperativismo de crédito há muito tempo é 

utilizado como instrumento impulsionador de setores econômicos estratégicos. Os 

principais exemplos são encontrados na Europa, especialmente Alemanha, Bélgica, 

Espanha, França, Holanda e Portugal.  

Merece destaque a experiência da Alemanha, país berço do cooperativismo de 

crédito, onde existem 1.335 cooperativas de crédito, que representam 15% do 

mercado financeiro; 14.980 pontos de atendimento cooperativo (PACS) e mais de 

17.300 máquinas de auto-atendimento (ATMS); 15,3 milhões de associados; 30 

milhões de clientes, que representam 36,58% da população, totalizando 82 milhões 

de pessoas; aproximadamente 780 bilhões de euros em ativos e geram 175.000 

empregos.  

Em alguns países, como a Irlanda e o Canadá, o cooperativismo de crédito 

ocupa, com bastante eficiência, espaços deixados pelas instituições bancárias, como 

resposta ao fenômeno mundial da concentração dos bancos, reflexo da forte 

concorrência no setor financeiro. As cooperativas estão conseguindo manter os 

empregos nas pequenas comunidades e ofertando serviços mais adequados às 

necessidades locais. 

No Brasil, o fenômeno da concentração financeira é demonstrado no gráfico a 

seguir, elaborado com base em dado extraído do Manual Cooperativa de Crédito. 

História da evolução normativa no Brasil, Pinheiro (2004), editado pelo Banco 

Central do Brasil – BACEN. 
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Fonte: Banco Central do Brasil (2006) 

Gráfico 2: Evolução do número de cooperativas e ban cos múltiplos no Brasil 

  

2.5 O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO BRASIL 

 

Apenas dois anos após a fundação da primeira cooperativa de crédito das 

Américas, em Quebec, no Canadá, foi constituída em 28 de dezembro de 1902 a 

primeira cooperativa de crédito brasileira, na localidade de Linha Imperial, Município 

de Nova Petrópolis (RS): a Caixa de Economia e Empréstimos Amstad, 

posteriormente batizada de Caixa Rural de Nova Petrópolis. Essa cooperativa, do 

tipo Raiffeisen, continua em atividade, hoje sob a denominação de Cooperativa de 

Crédito Rural de Nova Petrópolis. Entre 1902 e 1964, ainda surgiriam 66 (sessenta e 

seis) cooperativas de crédito do tipo Raiffeisen no Rio Grande do Sul (PINHEIRO, 

2004, p. 23).  

Em 10 de março de 1906, no Município de Lajeado (RS), foi constituída a 

primeira cooperativa de crédito do tipo Luzzatti no Brasil, denominada Caixa 

Econômica de Empréstimo de Lajeado. Essa cooperativa continua em atividade, sob 

a denominação de Cooperativa de Crédito de Lajeado (PINHEIRO, 2004, p. 24).  



33 

No Brasil, esse mecanismo de desenvolvimento social, chamado 

cooperativismo, vinha sendo retardado por uma política governamental desfavorável, 

centralizadora, que durante muito tempo cerceou suas fontes de captação de 

recursos e limitou suas operações a uma pequena faixa de serviços.  

A Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, foi o marco referencial para o 

cooperativismo atual, instituindo o regime jurídico vigente das sociedades 

cooperativas. Em 1988, essa lei foi substancialmente alterada com a promulgação 

da Constituição Federal, liberando o cooperativismo da tutela do Estado.  

Em 21 de março de 1990, o Decreto 99.192 extinguiu o Banco Nacional de 

Crédito Cooperativo – BNCC, instituição financeira do Governo federal, iniciando a 

redução da intervenção do Estado no sistema cooperativista. 

De forma geral, até 1988, não havia condições sociais e econômicas que 

permitissem o desenvolvimento pleno, mas, a partir do ano de 1994, o 

cooperativismo brasileiro iniciou outra fase de crescimento, principalmente na 

Região Sudeste. 

A Resolução 2.193, editada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, em 31 de 

agosto de 1995, permitiu a constituição de bancos comerciais controlados por 

cooperativas de crédito, os bancos cooperativos, e em 30 de novembro de 2000, a 

Resolução BACEN 2.788 permite a constituição de bancos múltiplos cooperativos. A 

primeira resolução viabilizou a iniciativa de cooperativas centrais criarem seus 

bancos, denominados Banco Cooperativo do Brasil S.A. (BANCOOB) e o Banco 

Cooperativo Sicredi S.A. (BANSICREDI); e a segunda permitiu que estes bancos 

atuassem nos diversos segmentos do setor financeiro.  

No período 1994 a 2002, o número de cooperativas de crédito brasileiras 

passou de 946 para 1.428 - um crescimento de 51% - com 1,6 milhão de 

associados, empregando 25 mil pessoas em 2.700 postos de atendimento e um 

montante de R$ 4,1 bilhões em operações de crédito. Os números apresentados, no 

entanto, representam uma participação bastante modesta de 1,64% no volume de 

crédito do País. 

As cooperativas de crédito são instituições financeiras integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN). Por essa razão, seu funcionamento é definido pelo 

Conselho Monetário Nacional (CMN) e suas operações fiscalizadas pelo Banco 

Central do Brasil - BACEN, que, para tanto, emite os atos normativos necessários.  
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Com o crescimento do número de cooperativas de crédito e a consolidação de 

vários sistemas centralizados, surgiu a necessidade da criação de mecanismos 

capazes de permitir o acesso direto do setor à Câmara de Compensação5, à 

Reserva Bancária e ao Mercado Interfinanceiro. Para possibilitar tal tipo de acesso, o 

Conselho Monetário Nacional - CMN autorizou a criação dos bancos cooperativos, 

que são bancos comerciais, cujos controles acionários pertencem a grupos de 

cooperativas centrais de crédito e têm por finalidade a prestação de serviços de 

natureza financeira, operacional e consultiva às cooperativas de crédito que o 

constituíram. Atualmente existem dois bancos cooperativos no Brasil, que são o 

Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB e o Banco Cooperativo Sicredi S.A. - 

BANSICREDI.  

Compõem também o sistema as federações que têm funções relacionadas ao 

gerenciamento dos grandes projetos de interesse de suas filiadas, e cooperativas 

centrais, constituídas por, no mínimo, três cooperativas singulares e de interesses 

comuns, tendo como objetivo principal a prestação de serviços especializados às 

suas afiliadas.  

As cooperativas singulares são constituídas por, no mínimo, vinte pessoas 

físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que 

tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas 

físicas ou, ainda, instituições sem fins lucrativos. As cooperativas singulares 

caracterizam-se pela prestação direta de serviços aos seus associados.  

                                                 
5 Organização que reúne vários bancos de uma localidade, com o objetivo de liquidar os débitos entre 
eles, compensando todos os cheques emitidos contra cada um dos seus membros, mas 
apresentados para cobrança em qualquer um dos outros (Fonte: 
http://www.economiabr.net/dicionario/abc.html).  
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3 MARKETING 

 

 

Na revisão da literatura, são abordados conceitos referentes ao esforço de 

atração e manutenção de clientes à luz do marketing, onde são abordados 

marketing de massa, marketing de nichos e marketing de relacionamento.  

 

3.1. MARKETING DE MASSA 

 

A globalização levou muitas empresas a disputar mercados em todo o mundo, 

onde são abordados clientes de várias culturas e nacionalidades. Os consumidores 

são contados aos milhões e os produtos oferecidos envolvem estratégias de 

marketing, que algumas vezes contemplam grandes massas de clientes de maneira 

uniforme. 

De acordo com Boone e Kurtz (1992), embora eficiente do ponto de vista de 

produção, o marketing de massa oferece riscos inerentes, pois uma empresa que 

tenta satisfazer a todo o mercado com um padrão enfrenta a ameaça dos 

concorrentes que oferecem produtos especializados a segmentos menores, cuja 

exigência por satisfação é maior. 

Ensina Kotler (1998, p. 226) que, o argumento tradicional para marketing de 

massa é que ele cria maior potencial de mercado, os custos são menores e, por sua 

vez, representam preços mais baixos ou margens maiores. Um clássico exemplo de 

marketing de massa, dos mais citados na literatura, foi a estratégia desenvolvida 

para venda dos primeiros carros fabricados em linha de montagem, o Ford T, onde 

Henry Ford afirmava que o consumidor poderia comprar um Ford de qualquer cor, 

desde que fosse preta.  

Kotler (1998) acentua que a segmentação é um ponto intermediário do 

marketing de massa com o marketing individual. Um segmento de mercado é 

formado por grande número de compradores identificável em um mercado. Esta 

forma de segmentação oferece vários benefícios em relação ao marketing de massa. 

A empresa pode enfrentar menor número de concorrentes se poucos deles 

estiverem focando o mesmo segmento de mercado, além de poder criar uma oferta 

de produtos ou serviços mais ajustada ao mercado-alvo e cobrar um preço mais 

adequado. Os canais de distribuição e comunicação tornam-se mais fáceis. 
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Vavra (1993, p. 26) ressalta que a literatura atual e a American Marketing 

Association definem marketing como “[...] um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e 

mudança de produtos, bens e serviços de valor entre si”. Segundo o autor, nesta 

definição de marketing, foram associados sete elementos-chave: 

� seleção de um mercado ou mercado-alvo; 

� identificação dos desejos, necessidades e demandas de um grupo 

selecionado de mercado; 

� combinação de produtos, bens e serviços existentes ou novos para 

atender esses desejos, necessidades e demandas; 

� entrega de satisfação; 

� estabelecimento e administração de um processo de mudança para fixar 

preço, promover e entregar produtos, bens ou serviços logisticamente; e 

� antecipação da mudança que ocorrerá no mercado-alvo e no ambiente. 

Atualmente, as transformações ocorrem tão rapidamente e são de tal modo 

imprevisíveis que os padrões e comportamentos já estabelecidos no mercado não 

conseguem se sustentar. Mckenna (1999, p. 21) expressa que nessa nova era 

competitiva acontecem várias fenômenos:  

1 a diversidade de produtos e serviços aumenta até em pequenos 

segmentos de mercado; 

2 a competição mundial aumenta; 

3 os mercados ficam tão segmentados que os nichos se tornam soberanos; 

4 as distinções entre produtos ficam pouco nítidas; 

5 os ciclos de vida dos produtos são acelerados; 

6 os canais da distribuição estão em um fluxo constante. Embora ficar ao 

lado do cliente seja preeminente, os canais muitas vezes obscurecem o 

diálogo com o cliente; 

7 a mídia promocional tradicional amplifica o nível de barulho e não 

consegue comunicar mensagens claras. Reina a confusão; 

8 as organizações diminuem e se reestruturam, procurando novas formas de 

fazer negócios; 

9 o ambiente de negócios e o curso dos eventos competitivos são 

imprevisíveis; e 

10 a previsão e as pesquisas não proporcionam um caminho de ação nítido. 
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Oliver (1999) assinala que o novo marketing se baseia no conhecimento e na 

experiência. O conhecimento da tecnologia pertinente, da concorrência de seus 

clientes e da própria organização, seus recursos, planos e formas de fazer negócios, 

tudo isso é meio de integração com o cliente, originando produtos que o satisfaçam 

e também atendam a estratégia da empresa. A organização valoriza a atuação com 

foco nos chamados nichos de mercado mediante a segmentação, verificando onde 

estão suas melhores potencialidades, como também desenvolvendo relações de 

infra-estrutura com fornecedores, revendedores, sócios e usuários que ajudarão a 

conferir-lhe vantagem tecnológica.  

Churchill Júnior e Peter (2000) exprimem que o marketing por segmento é 

aquele em que se utiliza a estratégia de adaptar um composto de marketing a único 

mercado-alvo ou usa compostos de marketing separados para atender às 

necessidades de variados mercados-alvo. Entende-se mercado-alvo como o 

segmento específico de mercado que uma organização escolhe para atuar. 

Ao optar por um marketing diferenciado, a estratégia utilizada pela empresa é 

de operar em vários segmentos de mercado com ações de marketing projetadas 

especificamente para cada um deles, com o objetivo de satisfazer as necessidades e 

desejos de vários segmentos e produzir vendas maiores. Deve-se, no entanto, 

adotar cuidados para evitar diferenciar tanto os produtos, que os clientes potenciais 

tenham dificuldade em identificar o que uma empresa ou suas marcas representam 

(CHURCHILL JÚNIOR; PETER, 2000).  

Muitos autores apontam que a crescente pulverização do mercado torna o 

marketing de massa mais difícil. Desta forma, muitas empresas estão mudando o 

foco de abordagem às clientelas e adotando micro-marketing no nível de segmento, 

nicho, local ou individual. 

 

3.2 MARKETING DE NICHOS 

 

Quando a empresa utiliza a estratégia de concentrar-se em único mercado-alvo 

e adaptar o composto de marketing a ele, trata-se do marketing de nicho. Ele 

constitui uma estratégia atraente para as pequenas empresas porque nem sempre 

exigem grandes investimentos. Também permite que a empresa utilize marketing de 

relacionamento, especializando-se em servir uma categoria de necessidades ou 
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desejos. Ele pode, no entanto, ser arriscado, pois a baixa da demanda pode 

ameaçar a sobrevivência da empresa (CHURCHILL JÚNIOR; PETER, 2000, p. 89).  

Na mesma linha de Churchill Júnior e Peter (2000), Boone e Kurtz (1992) 

garantem que o marketing concentrado ou marketing de nicho tem os seus riscos 

pelo fato de o crescimento da empresa estar ligado a um segmento específico. 

Mudanças no tamanho do segmento ou nos padrões de compra do consumidor e a 

entrada de novos concorrentes no segmento podem resultar em problemas 

financeiros para a empresa que pratica esse tipo de marketing. 

No artigo Nicho de mercado um conceito ainda indefinido, Mattar e Auad (1997 

apud RICHERS, 1996) estabelecem que nicho de mercado é “[...] um termo 

impreciso, mas útil [...]" quando se refere a sua utilização em marketing.  

Para Kotler (1998, p. 354), a idéia-chave para a estratégia de nicho é a 

especialização. O autor relata que as especializações, a seguir, estão abertas às 

empresas ocupantes de nichos: 

- especialização  por usuário final – a empresa especializa-se no atendimento 

de um tipo de cliente final. Por exemplo, um escritório de advocacia pode 

especializar-se em Direito Penal, Civil ou em Legislação empresarial;  

- especialização por nível vertical - a empresa especializa-se em algum nível 

vertical da cadeia de valor produção-distribuição. Por exemplo, uma empresa 

de cobre pode concentrar-se na produção de cobre bruto, componentes de 

cobre ou produtos fabricados com o cobre; 

- especialização por tamanho de cliente - a empresa concentra-se na venda a 

clientes pequenos, médios ou grandes. Muitas ocupantes de nichos 

especializam - se em atender clientes pequenos que são negligenciados 

pelas grandes empresas; 

- especialização por cliente específico - a empresa limita-se em vender a um ou 

a alguns grandes clientes; 

- especialização por área geográfica - a empresa vende apenas em 

determinada localidade, região ou área mundial; 

- especialização por produto ou linha de produtos - a empresa fabrica apenas 

um produto ou linha de produtos.  

- especialização por característica de produto - a empresa especializa-se na 

produção de determinado tipo de produto ou característica de produto. Por 
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exemplo, a Rent-a-Wreck é uma locadora de automóveis da Califórnia que 

aluga apenas carros avariados; 

- especialização por tipo de tarefa - a empresa adapta seus produtos conforme 

as tarefas de seus clientes; 

- especialização por qualidade/preço - a empresa opera na base ou no topo do 

mercado. Por exemplo, Hewlett Packard especializou-se em alta qualidade e 

preço alto no mercado de calculadoras de bolso; 

- especialização por serviço - a empresa oferece um ou mais serviços não 

disponíveis em outros concorrentes. Um exemplo é um banco que aprova 

pedidos de empréstimos por telefone e leva o dinheiro até o cliente; e 

- especialização por canal - a empresa especializa-se em atender apenas um 

canal de distribuição. Por exemplo, uma fábrica de refrigerantes decide 

produzir um refrigerante tamanho família disponível apenas nos postos de 

gasolina. 

Kotler (1998, p. 354) alerta para o fato de que as empresas devem ficar atentas 

para o enfraquecimento do seu nicho de atuação e prospectar outras oportunidades, 

para evitar ficar restrita ao nicho atual. “A estratégia de nicho múltiplo é preferível de 

nicho único”.  

Portanto, o relacionamento com o nicho de mercado é dinâmico, cabendo à 

empresa manter sua vantagem competitiva, por meio da capacidade de identificação 

e adaptação às mudanças. Se isto não ocorrer, as conseqüências para o negócio 

poderão ser bastante prejudiciais. 

 

3.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

A visão míope dos dirigentes de muitas empresas estabelece como foco 

principal a busca constante de novos clientes em detrimento dos clientes atuais, não 

percebendo que essa atitude produz desgastes, às vezes irreversíveis, e de 

elevados custos na manutenção e/ou ampliação de sua base de clientes. 

Atuar em um novo mercado, mais competitivo e agressivo na conquista de 

clientes, é a preocupação aparente da maioria dos profissionais de marketing. A 

missão torna-se mais difícil porque os clientes demonstram baixa lealdade às 

marcas, migrando de uma para outra, em função de promoções, atendimento 

deficiente, avanços tecnológicos, entre outros.  
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O tipo de posição relatada pode ser denominado marketing de conquista que 

tem como objetivo principal canalizar todos os esforços da organização na constante 

ampliação da base de clientes, na exclusiva intenção do aumento do faturamento e 

lucro. 

Para Vavra (1993, p. 26), na conquista de novos clientes as organizações têm 

priorizam os seguintes passos: 

- identificar um mercado-alvo; 

- determinar as necessidades do mercado-alvo; 

- combinar um produto ou serviço que elas possam produzir para atender as 

necessidades do mercado; e 

- atrair um número máximo de consumidores no mercado-alvo para 

experimentar o produto ou serviço. 

A atração de novos clientes tornou-se um esforço de custos crescentes, pois 

manter o nível de propaganda necessário para ampliar ou manter a participação no 

mercado exige elevado volume de investimento, que normalmente excede o que a 

maioria das organizações pode arcar. Em muitos segmentos de mercado, em função 

da quantidade de opções ofertadas, mesmo que o nível de investimento em 

propaganda seja viável, é questionável seu valor para atrair novos clientes. 

Sobre esse assunto, Vavra (1993, p. 29) comenta que, no período de 1960 a 

1990, os gastos com propaganda nos Estados Unidos quintuplicaram, chegando em 

1990 a 128,6 bilhões de dólares. Verifica-se que este montante não pára de crescer, 

atingindo em 2005 a importância de 143,3 bilhões. O gráfico a seguir apresenta o 

crescimento destes gastos, considerando os montantes a cada quinze anos. 
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Fonte: Advertising Age (2006) 

Gráfico 3: Gastos com propaganda nos EUA  
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Vavra (1993, p. 17) informa que “[...] a busca por novos clientes envia 

profissionais de marketing para missões quixotescas, enquanto as empresas 

mantêm garantida sua base atual de clientes”. Para o autor, as empresas focadas 

em conquistar novos clientes concentram esforços e capital sobre esses prováveis 

clientes potenciais, mas freqüentemente negligenciam os atuais clientes. Estas 

organizações assumem a idéia de que o apoio ou patrocínio dos clientes atuais 

permanece, porém o valor deles para a empresa é esquecido e a sua contribuição 

para o lucro é tida como certa.  

Em contraposição à política agressiva focada exclusivamente na ampliação da 

base de clientes, o conceito de marketing de relacionamento aos poucos ganha 

força nas empresas, à medida que se constata que a retenção de clientes atuais é 

mais lucrativa do que a aquisição de outros clientes. Logo, a retenção de clientes é 

mais importante do que a atração de novos clientes (VAVRA, 1993). 

Vavra (1993, p. 30) ainda assinala que “[...] perder um cliente insatisfeito pode 

ser mais prejudicial do que parece; um cliente magoado pode transmitir suas queixas 

a outros nove clientes atuais ou potenciais, multiplicando por nove o grau de 

insatisfação”. 

A manutenção do cliente implica o conhecimento de suas necessidades e 

antecipação de seus desejos, buscando a fidelização do adquirente à marca ou 

produto, estabelecendo, portanto, um relacionamento duradouro. As empresas 

tornam-se mais competitivas quando alicerçadas na satisfação dos clientes 

(FERREIRA ET AL., 2000, p. 99). 

Em sua definição de marketing de relacionamento, Gordon (1998, p. 31) explica 

que: “[...] o marketing de relacionamento é o processo contínuo de identificação e 

criação de novos valores com clientes individuais e o compartilhamento de seus 

benefícios durante uma vida toda de parceria”. Percebe-se a ênfase dada pelo autor 

à importância da formação de valor para os clientes, bem como dos aspectos ligados 

a uma relação de longo prazo ser benéfica aos envolvidos. 

Para Kotler (1998), o marketing de relacionamento busca estabelecer 

relacionamentos mutuamente satisfatórios a longo prazo com clientes, fornecedores, 

distribuidores, a fim de ganhar e reter sua preferência e seus negócios no longo 

prazo. Essa abordagem de Kotler já amplia a atuação do marketing de 

relacionamento a diversas partes envolvidas.  
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Para Bogmann (1995 apud BERRY; PARASURAMAN, 2000, p. 28-29), o 

marketing de relacionamento é a tentativa da organização de desenvolver ligações a 

longo prazo com seus clientes, quer sejam efetivas em termos de custos, com vistas 

à consecução de benefícios mútuos. O autor estabelece três níveis para o marketing 

de relacionamento, conforme os quadros a seguir. 

Nível 
Tipo de 

ligação 

Orientação 

do 

marketing 

Grau de 

personalização 

do serviço 

Elemento 

básico do mix 

do marketing 

Potencial de 

diferenciação 

competitiva 

sustentada 

Um Financeira Consumidor Baixo Preço Baixo 

Dois 
Financeira e 

social 
Cliente Médio 

Comunicações 

pessoais 
Médio 

Três 

Financeira, 

social e 

estrutural. 

Cliente 
De médio a 

elevado 

Prestação do 

serviço 
Alto 

Fonte: Bogmann (2000, p. 28 -29) 

Quadro 2: Níveis para o marketing de relacionamento  

 

NÍVEL CARACTERÍSTICA 
Um O principal fator do relacionamento é o preço. É conhecido como marketing 

de freqüência ou de retenção cuja eficiência é contestada, porque é 
facilmente imitado pelos concorrentes. 

Dois O relacionamento vai além do puro incentivo de preço, são formados elos 
sociais acima dos elos financeiros. Neste nível é dada ênfase à prestação de 
serviço personalizada e à transformação de consumidores em clientes. 

Três Os relacionamentos com elos estruturais são consolidados, além dos elos 
sociais e financeiros. São considerados elos estruturais aqueles tipos de 
serviços muito valiosos para os clientes, mas nem sempre prontamente 
disponível em outras fontes. Os serviços têm como base a tecnologia e são 
integrados ao sistema, em vez de dependerem dos comportamentos de 
formação de relacionamentos de cada um dos empregados, daí o termo 
estrutural. 

Fonte: Bogmann (2000, p. 28 -29) 

Quadro 3: Níveis para o marketing de relacionamento  
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Para Stone et al. (1998), o marketing de relacionamento envolve uma ampla 

gama de técnicas e processo de marketing, vendas, comunicação e cuidado com o 

cliente que objetivam: 

1 a identificação dos clientes de forma individualizada e nominal; 

2 a criação de relacionamento entre sua empresa e seus clientes – um 

relacionamento que se prolonga por muitas transações; e 

3 a administração desse relacionamento para o benefício dos seus clientes e da 

sua empresa. 

Quando o marketing de relacionamento é analisado em toda a sua amplitude, 

verifica-se que ele trata não só do relacionamento com o cliente final, mas abrange 

também todos os tipos de relacionamentos em uma organização. Para isto, faz-se 

necessária a mudança de foco das empresas que devem envolver todos os 

parceiros, a exemplo de clientes internos, fornecedores etc. 

As empresas devem envolver seus parceiros de maneira que todos enxerguem 

o produto/serviço da mesma forma que seus clientes, entendam a sua mente, 

analisem suas percepções e, por fim, determinem estratégias que permitam atender 

da melhor forma suas necessidades. Nesse sentido, o marketing é utilizado para 

criar uma relação forte entre empresa e cliente, onde a marca terá o papel de 

transmitir as qualidades intangíveis da corporação.  

É ponto comum entre os diversos conceitos anteriormente citados, a questão 

do relacionamento de longo prazo como forma de beneficiar os clientes e as 

organizações. Nesse entendimento, o propósito final do marketing de 

relacionamento é a formação de uma rede de relacionamentos, onde existem 

diversas partes beneficiadas. Sobre esse aspecto, comenta Kotler (1998, p. 30): “[...] 

o resultado final do marketing de relacionamento é a construção de um ativo 

exclusivo da empresa chamado rede de marketing”.  

Na compreensão desse mesmo autor, estão envolvidos clientes, funcionários, 

fornecedores, distribuidores, revendedores e agências de propaganda, enfim, todos 

aqueles que podem estabelecer relacionamentos profissionais mutuamente 

compensadores. 

Outro ponto de interesse destacado pelo autor é quanto às tendências dos 

modelos de concorrência passar cada vez mais do enfoque entre empresas para o 

enfoque de concorrência entre redes de marketing. Nessa situação, a habilidade na 
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construção e administração dessas redes de relacionamentos passa a ser um fator 

extremamente importante na geração de vantagens competitivas. 

Peck et al. (1999, p. 23) abordam o assunto de maneira extremamente 

consistente, ao apresentarem o seguinte modelo: 

Mercado 
Consumidor

Mercado 
Interno

Mercado de 
Fornecedores 

e Aliança

Mercado 
de Referência

Mercado de 
Recrutamento

Mercado 
de Influência

 
Fonte: Peck et al. (1999). 

Figura 2: O Domínio do mercado de fornecedores e al iança 

 

Em virtude das mudanças de mercado, os profissionais de marketing estão 

constantemente de prontidão. Planos atuais são ajustados e planos futuros são 

estruturados, tomando como base novas demandas. As profundas mudanças 

ocorrentes atualmente levam à necessidade de novas abordagens para conduzir os 

negócios, e o mercado mostra que se pode estar em tempos de reinventar o 

marketing (NAISBITT, 1987). 

Oliver (1999) apresenta a denominação marketing da intimidade para o 

marketing de relacionamento evoluído, onde se dá ênfase à intimidade com o 

consumidor, tendo como objetivo exceder suas expectativas. As ações envolvendo a 

participação deste e o público que seriam os nichos passam a ser individuais. 

Segundo Oliver, a crescente dificuldade econômica que chegou com o século XXI, 

seus consumidores sofisticados e bem informados, a concorrência global 

intensificada é que forçou outra abordagem do marketing.  

No marketing da intimidade, o sucesso está nos produtores que 
conseguem efetiva e eficientemente envolver o consumidor individual 
no processo de criar e entregar o exato produto ou serviço desejado. 
O objetivo é desenvolver uma situação na qual a venda é o ápice de 
um longo processo de integração do consumidor em estágios 
significativos da atividade comercial. Os conceitos de massa e 
grupos de consumidores deram lugar, em última análise, a idéia de 
um único individuo como segmento. (OLIVER, 1999, p. 94).  
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Quando alguém compra um produto ou serviço, cria uma expectativa quanto ao 

que lhe será apresentado. No momento em que recebe o produto ou serviço, sua 

percepção será confirmada, anulada ou superadas suas expectativas. A satisfação 

só acontecerá quando as expectativas forem atendidas ou superadas, tendo como 

conseqüência o início de um relacionamento mais duradouro com a empresa.  

A partir deste momento, a empresa passará a ser uma referência que será 

lembrada quando o cliente voltar a necessitar do produto ou serviço, ou será 

referendada para pessoas ligadas aos seus grupos de relacionamentos. O fato é 

que consumidores se dispõem a enfrentar congestionamento; ir mais longe e até 

pagar mais caro por um produto ou serviço só porque uma pessoa do seu 

relacionamento recomendou. 

Ainda hoje, nos comércios instalados nos pequenos aglomerados populacionais 

e em bairros periféricos das grandes cidades, o dono da empresa conhece as 

pessoas pelo nome e utiliza o velho bloco de anotações. O número de clientes e o 

contato pessoal facilitam a criação de vínculos, permitindo um atendimento 

personalizado.  

Para as empresas que atuam em grandes áreas geográficas, onde são 

atendidos os mais diversos tipos de clientes, que muitas vezes pertencem a classes 

sociais ou culturais diferentes, são de fundamental importância estratégica: as 

informações das solicitações; reclamações e sugestões dos clientes; bem como o 

trabalho de análise desenvolvido com essas informações.  

Para realizar um bom marketing de relacionamento, a empresa pode fazer uso 

de uma série de ferramentas para captação e análise de informações dos clientes, 

com a montagem de um banco de dados eficaz. Com o subsídio destas informações 

consegue-se oferecer tratamento mais personalizado aos clientes. Por tratar-se, 

porém, muitas vezes, de recurso caro, certamente sua aplicabilidade fica restrita a 

alguns segmentos de clientes especiais, responsáveis por uma participação 

significativa do faturamento, onde a empresa concentrará as ações de 

relacionamento.  

O princípio de Pareto, também denominado 80/20, estabelece que 80% dos 

clientes são responsáveis por 20% do faturamento, ao passo que 20% respondem 

por 80% do faturamento. É nesses 20% que o marketing de relacionamento deve ser 

aplicado. 

Etzel et al. (2001, p. 625) ensinam que:  



46 

[...] o marketing de relacionamento é uma interação contínua entre 
comprador e vendedor, na qual o vendedor melhora permanentemente sua 
compreensão das necessidades do comprador, e o comprador torna-se 
cada vez mais leal ao vendedor, já que, suas necessidades estão sendo tão 
bem atendidas.   

Na definição desses autores, é ressaltada a importância do Customer 

Relationship Managemente - CRM na compreensão e atendimento das 

necessidades dos clientes e, além disso, eles apontam o marketing de 

relacionamento não como uma ação isolada, mas como um processo. 

Ao referenciar o assunto marketing de relacionamento, Swift (2001, p. 13) 

define a gerência de relacionamento com o cliente como “[...] uma abordagem 

empresarial destinada a entender e influenciar o comportamento dos clientes, por 

meio de comunicações significativas para melhorar as compras, a retenção, a 

lealdade e a lucratividade deles”, verificando-se aí a mesma linha de posicionamento 

de Etzel et al. (2001).  

Muitas empresas investem fortunas tentando convencer o consumidor a 

comprar, utilizando recursos como liquidações, promoções, descontos e, 

ultimamente, qualidade, com o foco de apenas liberar estoques e aumentar lucros, 

sem a preocupação em oferecer além do produto um atendimento diferenciado. 

Existem, porém, organizações que perceberam a importância de investir em uma 

comunicação mais evoluída, baseada no diálogo, cujas as conseqüências são:  

� aproximação do cliente; 

� diminuição dos custos de comunicação; 

� contribuição de forma efetiva para a concepção e aprimoramento de produtos 

e serviços; e 

� atração e fidelização do cliente de maneira mais eficiente. 

Reforçando a importância da aproximação e diálogo com o cliente, Cobra 

(2003, p. 32), assinala que atualmente as instituições e os profissionais de marketing 

se defrontam com o paradigma do cliente encantado, sendo que o paradigma do 

futuro supõe-se que seja a personalização do marketing, em que cada cliente será 

atendido conforme suas necessidades individuais. 

Na busca de mecanismos que auxiliem em um melhor conhecimento do cliente, 

a ferramenta mais comentada hoje no mercado para subsidiar as ações de 

marketing é o Customer Relationship Management – CRM. Referido sistema tem por 

objetivo principal aproveitar cada contato com o cliente para conhecê-lo melhor, a 

fim de proporcionar-lhe um tratamento exclusivo, funcionando como uma espécie de 
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prontuário médico que detalha o que aconteceu de importante em cada contato e 

quais foram as reações do cliente. 

Quanto à acessibilidade do CRM, pode-se constatar que os investimentos 

necessários para obter essa tecnologia variam, desde US$ 1 milhão de um pacote 

básico para uma companhia de grande porte, até R$ 10 mil para um pequeno 

empresário. 

Dentre os exemplos de efetiva utilização do CRM, Ganem (2002) destaca a 

atuação do Banco1.net. Trata-se de um banco de acesso totalmente remoto, cuja 

utilização do CRM permite o conhecimento dos clientes sem vê-los. Além disso, 

viabiliza ofertar os serviços mais apropriados a cada um. 

Embora, atualmente, seja a ferramenta mais comentada, a literatura apresenta 

outras que também podem ser trabalhadas no sentido de melhorar as relações com 

o cliente: 

- coleta de sugestões (idéias) - algumas empresas investem em 

consultores para trazerem idéias e sugestões; infelizmente, não 

incentivam e recompensam os seus clientes e colaboradores para isso. 

Muitas delas acreditam que uma caixa de sugestão num canto de um 

balcão possa fazer esse papel;  

sistema de benefícios progressivos - as empresas aéreas tornaram-se especialistas 
em programas de milhagem e fidelização, vendendo a idéia de que, quanto mais o 
cliente fizer pela empresa, mais esta fará por ele, reforçando a reciprocidade, que 
faz parte da base de um relacionamento;  

- rede de relacionamentos - as empresas estão cada vez mais 

interessadas em aprender a utilizar a rede de relacionamento para a 

propagação de idéias e vender produtos e serviços, a fim de tornar o 

cliente o melhor vendedor da empresa. As livrarias virtuais já usam há 

algum tempo o sistema que estas chamam de filiados para vender livros;  

- colaboração interativa - é uma das ferramentas menos explorada do 

mercado. As empresas oferecem oportunidades dos clientes 

desenvolverem relacionamentos entre si. Supermercados podem ajudar 

um grupo de donas de casa a trocar receitas; livrarias podem ajudar 

seus clientes a encontrar outros que gostem do mesmo gênero literário; 

agências de viagens podem ensejar oportunidades de troca de 

experiências entre seus clientes. 
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Muitas empresas avaliam erradamente a idéia de que o marketing de 

relacionamento é principalmente o Customer Relationship Management - CRM são 

investimentos tecnológicos, não considerando que estes são ferramentas que 

subsidiarão as estratégias de comunicação e o processo de assimilação de novas 

culturas; pilares para o estabelecimento do relacionamento com os clientes. 

A tendência é de se acreditar que somente a análise científica das informações 

colhidas mediante sistemas é a forma adequada de constituir relacionamentos, 

porém, a prática mostra que a tentativa de se estabelecer relações baseadas 

exclusivamente em informações produz relacionamentos teóricos e fracos. 

Relacionamentos são formados com os contatos efetivos que originam experiências 

que fazem histórias, correndo de boca em boca. Funcionários e clientes precisam ter 

histórias para contar das empresas com as quais se relacionam para nutrir as suas 

conversas.  

O marketing de relacionamento é confundido, freqüentemente, com o Customer 

Relationship Managemente - CRM, below-the-line, database marketing, one-to-one 

marketing, loyalty e várias outras expressões. Embora marketing de relacionamento 

esteja ligado a todos esses termos, na realidade, é algo muito mais amplo. Este 

constitui em uma estratégia de negócios que visa a formular proativamente uma 

visão preferencial da organização por parte dos seus clientes, assim como canais de 

distribuição e funcionários contribuindo para o aumento do desempenho da 

instituição e resultados sustentáveis.  

A vantagem competitiva está na capacidade de se conseguir tratar os clientes 

de modo que esses se achem singulares. Neste contexto, mais importante do que a 

primeira venda são as vendas sucessivas. O grau de evolução do marketing de 

relacionamento é medido pelo número de categorias de clientes e o respectivo 

tratamento que a empresa confere a cada uma delas.  

Sobre o assunto, comentam Nickels et al. (1999, p. 4), “[...] de fabricantes de 

computadores a restaurantes de Fast-food, de colégios a museus, organizações de 

todos os tipos estão usando o marketing para descobrir o que os clientes querem e 

estão fazendo todo o possível para mantê-los, sempre retornando”. Os mesmos 

autores ressaltam a necessidade de uma nova definição de marketing que contenha 

de forma explicita a questão do relacionamento. Nesse posicionamento, para os 

autores, “[...] marketing é o processo de estabelecer e manter relações de troca 

mutuamente benéficas com clientes e outros grupos de interesse”. Essa definição 
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aparentemente simples tem uma conotação extremamente ampla e demonstra a 

força que o tema relacionamento logra no contexto do marketing. Ao citar a 

necessidade de manter relações de troca mutuamente benéficas, os autores 

sinalizam que somente é possível manter relacionamentos a longo prazo se essa 

relação for benéfica para os dois lados.  

Um aspecto relevante destacado por Vavra (1993, p. 32) é quanto ao pós-

marketing como um ponto importante dentro no contexto do marketing de 

relacionamento, sendo tão necessária quanto a venda, se a organização tencionar 

contar com oportunidades continuadas de negócios com o mesmo cliente. No 

quadro 4, o autor demonstra as expectativas diferenciadas de duração da venda, na 

perspectiva do vendedor e do comprador.  

PERSPECTIVA DO VENDEDOR PERSPECTIVA DO COMPRADOR  

Culminação de uma grande 
negociação  
de venda 

Iniciação de um novo relacionamento 

Oportunidade de transformar nosso  
trabalho em dinheiro 

Preocupação com a atenção exigida 
pela  
nova venda 

O fechamento da venda abre  
oportunidade para novos clientes  
pontenciais 

Quanta atenção e auxilio serão 
recebidos  
após a decisão de compra 

Transferência do cliente do 
departamento  
de vendas para o departamento de  
produção 

Desejo de continuar a interagir com o  
departamento de vendas. 

Fonte: Vavra (1993). 

Quadro 4: Expectativa em relação à venda – vendedor  e comprador 

 

A busca constante por identificar as necessidades dos clientes e manter um 

relacionamento contínuo e duradouro deve ser uma preocupação de todas as 

empresas. A utilização de softwares que auxiliem nesta árdua tarefa movimenta um 

mercado bastante significativo em todo o mundo.  

Consoante Ganem (2002), a Tecnologia da Informação, que envolve Customer 

Relationship Managemente (CRM), Business Intellignence (BI), e-business, e-

learning, Aplication Software Provider (ASP), disponibilizada no Brasil, por grandes e 

pequenos fornecedores, movimenta de US$ 13 a 14 bilhões por ano, com 
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crescimento de 60% no último triênio, devendo aumentar 18% ao ano até 2006 

(projeção do ano de 2002). 

A busca por uma aproximação cada vez maior entre empresas e seus clientes, 

sejam eles consumidores individuais (B2C) ou organizações (B2B), não é recente. 

Desde meados do século XX, a mentalidade de produção de dentro para fora cede 

espaço a um foco de fora para dentro, em que se privilegiam as necessidades e 

expectativas dos clientes para então projetar a organização e os bens e serviços de 

modo a atendê-las. Um exemplo claro do esforço de aproximação e busca de se 

conhecer os clientes é o movimento pela qualidade que se espalhou pelo mundo a 

partir dos anos 1960-70 e teve bastante força no Brasil nos anos 1980-90. 

O que é mais novo no Brasil é o uso mais integrado, pelas empresas, das 

diversas ferramentas que compõem a ciência do marketing. Até a uns 15 anos, 

marketing no País significava quase que tão-somente propaganda. Isso porque, em 

primeiro lugar, há veículos de mídia que atingem uma parcela muito grande da 

população e, concentrando sua mensagem nesses veículos, era relativamente 

simples falar com todos os clientes. Em segundo lugar e talvez mais relevante fosse 

a herança inflacionária que corroía em grande parte quaisquer informações que se 

levantassem sobre o mercado. Com isso, várias das possibilidades de marketing, em 

especial aquelas que lidam com séries históricas de números, ficaram prejudicadas. 

Com a estabilidade da moeda, a partir do Plano Real, passou-se a compilar 

informações que permitiam tomar decisões e medir o seu impacto. 

 

3.4 MARKETING DE RELACIONAMENTO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

Para Cobra (2003), o setor financeiro não privilegia a baixa ousadia em 

marketing muito menos a incompetência administrativa; ao contrário, a pena os 

tímidos e arrasa os incompetentes. 

O exemplo das demais empresas, os bancos, durante o regime inflacionário 

que perdurou no Brasil nas décadas de 1980 e 90, também não tinham a 

preocupação de conhecer seus clientes. Esta preocupação não existia, porque 

referidas instituições, obtinham lucros fabulosos, mediante a captação junto ao 

público, via over-nignt6 e poupança que eram repassados para o Governo Federal, 

                                                 
6 Operações realizadas no open market pelo prazo de um dia, por isso a expressão over nigh ( vira a 
noite ) ou seja dá-se dinheiro hoje e este retorna amanhã. Operação normalmente relacionada às 
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que, em função da necessidade de financiar a máquina pública, pagava elevadas 

taxas de juros, atreladas a altos índices de inflação poucas vezes registrados na 

história do mundo. 

O gráfico 4 contempla o comportamento do Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA)7, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

índice oficial de inflação. 

A partir da implantação do Plano Real, em 1º. de julho de 1994, iniciou-se a 

queda da inflação, que ficou estabilizada em índices inferiores a um dígito nos 

últimos onze anos, exceto no ano 2002, quando houve o processo eleitoral para 

presidente, do qual se sagrou vencedor Luiz Inácio Lula da Silva. Por fazer parte de 

um partido de oposição ao governo, que comandava o país nos últimos oito anos, a 

eleição ocasionou grande nervosismo no mercado financeiro nacional e 

internacional, em virtude de expectativas negativas quanto à gestão da economia. 

Este fato produziu a subida da inflação. 

                                                                                                                                                         
instituições financeiras, na época passada, quando se chegou a ter inflação de 80% ao mês, todos os 
investidores faziam visando a proteger (ou ao menos minimizar) o efeito da inflação  (Fonte: Banco 
Central do Brasil – BACEN). 
 
7 O IPCA tem como população de pesquisa as famílias com rendimentos mensais compreendidos 
entre 1(um) e 40(quarenta) salários-mínimos. O IPCA é utilizado pelo Banco Central do Brasil – 
BACEN para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação. 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2006)  

Gráfico 4: Evolução do índice de inflação (IPCA) 

 

Como era mais seguro para os bancos emprestar dinheiro ao Governo federal, 

no período em que perduraram os altos índices inflacionários, as instituições 

financeiras ofereciam poucas opções de produtos destinados à captação de 

recursos e evitavam a realização de empréstimos e financiamentos para o público, 

em virtude do risco elevado do não-pagamento das referidas operações em função 

das elevadas taxas praticadas. 

A afirmação anterior pode ser validada no estudo realizado pelo Banco Central 

do Brasil – BACEN, contemplando a evolução dos spreads8 bancários no Brasil, 

onde é informado que, a partir de março de 2003, iniciou a reversão das 

expectativas inflacionárias e do início da retomada do crescimento econômico. Neste 

novo cenário, os juros e os spreads bancários começaram a apresentar nítida 

trajetória de queda, acompanhada de elevação dos volumes praticados no mercado 

                                                 
8 Diferença entre a taxa de aplicação nas operações de financiamento e a taxa de captação de 
recursos pelas instituições financeiras (Fonte: Banco Central do Brasil – BACEN). 
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de crédito doméstico. O gráfico 5 apresenta a redução dos spreads e o aumento das 

operações de crédito. 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (2005) 

Gráfico 5: Operações de crédito livre doméstico 

 

Em virtude da inflação alta e da desenfreada desvalorização do dinheiro, 

quando a não-aplicação de recursos em único dia gerava elevadas perdas 

financeiras, as instituições adotaram a estratégia de realizar investimentos 

tecnológicos com o objetivo de apressar os processos de transferências de recursos 

e redução dos custos de mão-de-obra, criando sistemas integrados de 

movimentação de numerários não existentes em outros países. Conseqüentemente, 

os bancos se tornaram grandes fornecedores de produtos amparados em alta 

tecnologia.  

A redução de pessoal por meio da implantação de várias opções alternativas 

de atendimento, a exemplo de internet bank, máquinas de cash dispenser, somada 

ao esquecimento da função dos bancos como instituições intermediadoras de 

recursos originados da política fácil de apenas aplicar dinheiro e não emprestar para 

se evitar correr riscos, tornaram as instituições financeiras cada vez mais 

impessoais.  

Consoante a Federação Brasileira dos Bancos – FEBRABAN (2006), os bancos 

investiram cerca de R$ 4,2 bilhões, no ano de 2004, em novas tecnologias, 

disponibilizando aos clientes o que há de mais moderno no mundo em serviços de 
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auto-atendimento: por telefone, caixas automáticos, agências automatizadas e 

interligadas on-line e Internet. A Federação estima que historicamente cerca de 30% 

das despesas globais dos bancos são alocadas em Tecnologia da Informação - TI. 

Com base neste percentual, pode-se inferir que os bancos aplicaram em tecnologia 

no ano de 2004 em torno de R$ 12 bilhões, fora os investimentos na divulgação de 

serviços de débito automático e de débito programado, ou seja, serviços que 

facilitam a vida dos clientes diminuem as despesas dos bancos e reduzem 

substancialmente as filas nas agências. 

Tabela 3: Investimentos em tecnologia realizados pe los bancos brasileiros 

Investimentos em R$ 

milhões Variação  
Tipo de 

Investimento 
2000 2001 2002 2003 2004 2004/2003 

Hardware 1.331 1.476 1.610 1.843 2.010 9% 

Equipamentos / Linhas 
de comunicações 

431 301 193 581 384 -34% 

Softwares adquiridos 
de terceiros 

517 509 699 779 850 9% 

Softwares 
desenvolvidos no 
próprio banco 

613 838 1.035 997 967 -3% 

Total 2.892 3.124 3.537 4.200 4.211 0,26% 
    Fonte: Federação Brasileira dos Bancos (2006). 

 

O estudo sobre spreads desenvolvido pelo Banco Central do Brasil – BACEN 

demonstra que, com a implantação do Plano Real, as instituições financeiras 

representadas pelos bancos múltiplos e comerciais perdem gradativamente os 

ganhos elevados referentes à intermediação financeira.  

A redução gradativa do custo do dinheiro, conduzida pelo Banco Central do 

Brasil – BACEN, pela diminuição da Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

(SELIC)9, apresentada no gráfico a seguir, obrigam as instituições financeiras a 

buscar opções de ganho. Os bancos lentamente estão retornando a sua atividade 
                                                 
9 A taxa overnight do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) expressa na forma anual, é 
a taxa média ponderada pelo volume das operações de financiamento por um dia, lastreadas em 
títulos públicos federais e realizadas no SELIC, na forma de operações compromissadas. É a taxa 
básica utilizada como referência pela política monetária. A taxa SELIC é divulgada pelo Comitê de 
Política Monetária (COPOM). Ela tem vital importância na economia, pois baliza as taxas de juros 
cobradas pelo mercado (Fonte: Banco Central do Brasil BACEN). 
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principal, que é a intermediação financeira mediante captação e empréstimos de 

recursos. 

Com a redução da inflação a partir de 2002, os bancos iniciaram a 

transformação de suas estruturas e começaram a segmentar seus negócios com o 

claro objetivo de aumentar a fidelidade do cliente. 

 

EVOLUÇÃO DA SELIC
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Fonte: Banco Central do Brasil (2006) 

Gráfico 6: Evolução da Selic 

 

Naquele ano, a consultoria Mckinsey & Company realizou estudo sobre as 

preferências dos clientes de bancos que revelou a infidelidade da clientela bancária. 

Os correntistas investiam mal e acabavam diversificando suas aplicações nos 

balcões da concorrência. Um dos motivos para esse comportamento que 

diagnosticou o estudo é que eles recebiam pouca informação de seus gerentes. 

Para estancar essa fuga de clientes, e ao mesmo tempo atrair outros, os bancos se 

voltaram para o atendimento personalizado. O estudo diagnosticou o fato de que 

“[...] os bancos achavam que bastava um bom produto para conquistar o cliente, mas 

descobriram que os clientes têm necessidades diferentes" (GAVAÇA; LOPES, 

2002). Ainda segundo o estudo, o foco dos bancos para aumentar sua carteira de 
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correntistas e investidores era o marketing de seus produtos. Diante da nova 

realidade, o foco do marketing foi voltado para o cliente.  

A saída estratégica dos bancos de varejo para o atendimento personalizado foi 

realizada pelo Itaú, Unibanco, Bradesco e HSBC, para citar alguns. Em 1993, o Itaú, 

segundo maior banco privado do País, segmentou o atendimento as seus clientes. 

Está entre os primeiros, juntamente com o Unibanco, a dividir sua estrutura interna. 

O estudo indica ainda que a divisão dos negócios em pilares permite ao banco 

atacar de maneira mais direta as necessidades dos clientes, além de administrar 

estrategicamente cada negócio.  

As páginas mantidas na internet pelos maiores bancos de varejo destacam o 

relacionamento como principal foco das instituições. Com este objetivo, os bancos 

criaram diversos produtos, segmentaram agências, instituíram as funções de 

gerentes de relacionamento, entre outras ações. É claro que o público-alvo é aquele 

que tem condições de oferecer maior retorno, seja no segmento de investimentos ou 

capacidade de consumo e endividamento. 

Em pesquisa desenvolvida na internet, pode-se constatar que o principio do 

relacionamento está sempre presente. O quadro a seguir resume o enfoque dos 

principais bancos. 

(continua) 

BANCO DENOMINAÇÃO ENFOQUE 

Banco Real 

ABN AMRO 
Van Gogh 

Dedicação: seu Gerente de Relacionamento tem 

mais tempo para se dedicar a você, pois atende a 

número reduzido de clientes; 

Proximidade: por acompanhar mais de perto sua 

conta, ele conhece as suas necessidades; 

Soluções: ao estabelecer uma relação de 

confiança, ele tem condições de oferecer as 

soluções mais adequadas a você. 

Preparação: os Gerentes de Relacionamento Van 

Gogh estão sendo certificados pela Associação 

Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), 

além de passarem por cursos de atualização e 

aperfeiçoamento constante. 

A renda mínima para participar do programa é R$ 

4.000,00.  
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(continuação) 

BANCO DENOMINAÇÃO ENFOQUE 

Banco do Brasil  

O Gerente de Relacionamento é um profissional 

especialmente treinado para prestar-lhe 

assessoria financeira de qualidade e administrar 

seus negócios com o BB. Trabalhando com um 

número limitado de clientes, esse profissional está 

preparado para conhecer e atender suas 

expectativas. Com atitude ativa, ele irá auxiliá-lo a 

identificar as melhores oportunidades de negócio 

e produtos e serviços sob medida para você.  

Banco no celular.Correntistas com rendas 

compreendendo o intervalo de R$ 4.000,00 até R$ 

9.999,99 são classificados como Clientes 

Exclusivos;Correntistas com rendas acima de R$ 

10.000,00 e investimentos maiores que R$ 

50.000,00 e menores que R$ 1.000.000,00, são 

classificados como Clientes Estilo; 

Investidores com mais de R$ 1.000.000,00 são 

classificados como Clientes Private. 

Itaú Itaú Personnalité 

Segmento especializado em atendimento 

personalizado voltado às pessoas físicas (renda 

mínima mensal de R$ 5.000,00, ou volume de 

negócios superior a R$ 50.000,00) que demandam 

completa assessoria financeira. 

Para prestar este atendimento, o Itaú investe na 

capacitação dos gerentes Personnalité, que são 

constantemente treinados e tem como missão 

atender as expectativas e exigências dos clientes. 

Bradesco Bradesco Prime 

Trata-se de um programa de fidelidade que visa 

por meio da oferta de benefícios crescentes a 

valorizar e incentivar o relacionamento do cliente 

com o Banco. Quanto mais negócios realizar, mais 

benefício o cliente terá.A adesão é automática, e o 

programa funciona por um sistema de pontuação. 

O cliente ganha pontos, ao fazer investimentos, 

financiamentos, seguros, planos de previdência  
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(conclusão) 

BANCO DENOMINAÇÃO ENFOQUE 

Bradesco Bradesco Prime 

privada, títulos de capitalização, entre outros 

produtos, e ao utilizar os serviços do Bradesco 

como: débito automático, internet banking, 

canais.de auto-atendimento etc  

Mensalmente, o Bradesco, com base no volume 

de negócios, apura a quantidade de pontos 

obtidos pelo cliente e aplica uma tabela de 

benefícios.  

No segundo mês após a apuração dos pontos, o 

cliente pode usufruir de todos os benefícios 

conquistados.  

Os pontos e benefícios podem ser consultados 

mensalmente por meio do Bradesco Prime 

Internet Banking, pelo Fone Fácil, pelo Extrato de 

Conta-Corrente ou, ainda, falando com o gerente 

de relacionamento. 

Renda mínima: R$ 4.000,00.   

HSBC Premier 

Atendimento exclusivo e personalizado de seu 

Gerente de Relacionamento HSBC Premier, 

treinado para prestar serviços financeiros da mais 

alta qualidade e lhe oferecer assessoria na gestão 

dos seus negócios. 

Seu gerente estará sempre à sua disposição para 

orientá-lo, resolver problemas e analisar produtos 

e serviços, além de facilitar o acesso a qualquer 

informação necessária. 

Renda mínima R$ 5.000,00 e investimentos no 

montante de R$ 50.000,00 e correntista com R$ 

8.000,00 ou mais de renda comprovada. 

Fonte: elaborado pelo autor (2006). 

Quadro 5: Programas de relacionamento dos principai s bancos brasileiros 

 

Todos os bancos pesquisados desenvolveram propostas diferenciadas que se 

traduzem na proximidade entre clientes e gerentes. Além de mimos, que incluem 

atendimento em mini-agências em sala de espera com sofás confortáveis, tevê 



59 

ligada nos noticiários econômicos, entre outros confortos, com a vantagem da 

rapidez no atendimento.  

A estruturação das instituições financeiras para atender cada nicho apresenta-

se como um diferencial estratégico em função do acirramento da concorrência e as 

margens de ganhos bancárias caem. A conquista dos diversos nichos de mercado 

obriga as instituições a identificar as características inerentes a cada segmento em 

função das necessidades diferenciadas, uma vez que os mecanismos deste 

relacionamento é que determinarão a margem de ganho em cada nicho atendido.  

Essa atitude de relacionamento dos bancos e clientes reflete uma nova ênfase 

dada no contexto de marketing. Nela as organizações buscam ter uma fatia maior 

dos negócios dos clientes atuais no lugar de buscar sempre novos clientes. No caso 

específico dos bancos, estende-se tal ação no sentido de tornarem-se o primeiro ou 

principal banco do cliente, ou seja, aquele no qual ele concentra o maior número de 

transações. 

Todos os dias a mídia apresenta produtos e serviços diferenciados lançados 

pelas maiores instituições. Produtos para estudantes, aposentados, funcionários 

públicos, médicos, clientes com rendas mais elevadas, entre outros. 

 

3.5 O MARKETING DE RELACIONAMENTO E AS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

Entre os clientes cobiçados pelos bancos, destaca-se o profissional médico, 

que ainda possui renda diferenciada em relação aos demais segmentos da 

população. 

Pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, denominada O 

Médico e o seu Trabalho, publicada em 2004, informa que o rendimento médio do 

médico é de R$ 4.285,2013. O trabalho foi desenvolvido abrangendo uma população 

de 234.554 profissionais em todo o Brasil. Foi pesquisada uma amostra com 14.405 

médicos, número superior à amostra ideal de 8.980. Entre as diversas informações 

apresentadas, destaca-se a tabela contendo os rendimentos dos médicos, na qual 

se observa que, nas faixas com as maiores representatividades, o intervalo de renda 

vai de R$ 2.144,74 a R$ 6.427,8010.  

 
                                                 
10 Considerando a cotação do dólar para venda em 13/04/06 de R$ 2,1426 (Fonte: Banco Central do 
Brasil - BACEN).   
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Tabela 4: Renda dos médicos 

Variável Níveis* F** % 
Até 500 467 3,24% 
De  501 a 1000 1678 11,65% 
De 1001 a 2000 5285 36,69% 
De 2001 a 3000 2907 20,18% 
De 3001 a 4000 2000 13,88% 
De 4001 a 5000 707 4,91% 
De 5001 a 6000 133 0,92% 
De 6001 a 7000 222 1,54% 
Maior que 7001 180 1,25% 

Renda mensal 
individual 

(valores aproximados) 

Renda não 
declarada 826 5,73% 

Total  14405 100% 
Fonte: Conselho Federal de Medicina (2004). 
Nota: * Em US$ 
          ** F = Freqüência 
 

Observa-se que os intervalos de renda com as maiores freqüência do 

segmento médico são justamente os assediados pelos bancos com seus produtos e 

serviços considerados de primeira linha. 

Diferente dos bancos múltiplos e comerciais que atendem a diversos 

segmentos de mercado, as cooperativas de crédito, por imposição legal do Banco 

Central do Brasil – BACEN, trabalham com categorias profissionais específicas, 

determinação que é flexibilizada gradualmente. A Resolução 3.321, de 30 de 

setembro de 2005, dispõe sobre a constituição, autorização para funcionamento, 

alterações estatutárias e o cancelamento de autorização de cooperativa de crédito 

sobre a realização de auditoria externa em cooperativa singular de crédito, tendo 

sido esta a última norma editada sobre o assunto pelo BACEN. Referido documento 

permite que as cooperativas que atuam em áreas cuja população não exceda a 300 

mil habitantes trabalhem com livre admissão de associados. Por terem suas 

atuações tolhidas, as cooperativas de crédito estão direcionadas a atuar em 

determinados nichos de mercado. 

Estudo desenvolvido pela Unicred Brasil no ano de 2005, informa que, das 129 

cooperativas que integram o sistema Unicred, apenas seis atuam somente com 

médicos, conforme apresentado no gráfico 7. As demais trabalham, além de 

médicos, com outros profissionais do segmento de saúde, e com outras categorias 

profissionais, a exemplo de magistrados, funcionários públicos e dentistas.     
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No trabalho de pesquisa desenvolvido, foi contemplada a Unicred Fortaleza, 

instituição que apresenta números crescentes, apesar de trabalhar unicamente com 

médicos e sua família. 

 
Fonte: Unicred Brasil (2006) 

Gráfico 7: Cooperativas que atuam exclusivamente co m médicos e familiares 

Sul Fluminense

Sudoeste Goiano

Fortaleza

Planalto Médio 

Porto Alegre

São Carlos  

Demais 
Cooperativas; 123
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Método em pesquisa significa a escolha de procedimentos sistemáticos para a 

descrição e explicação de fenômenos, procedimentos que se aproximam dos 

seguidos pelo método científico, consistindo em delimitar um problema, realizar 

observações e interpretá-las com base nas relações encontradas, fundamentando-

se, se possível, nas teorias (RICHARDSON, 1999, p. 70). 

O método confere cientificidade à pesquisa. Na concepção de Trivinos (1987), 

os valores científicos dos achados do investigador dependerão, fundamentalmente, 

do modo como se faz a descrição do que se observa. Para Barros e Lehfeld (2000), 

o conhecimento obtido pela investigação cientifica contribui para a aplicação do 

conhecimento acumulado, para a elaboração, reformulação e transformação das 

teorias científicas.  

A estratégia de pesquisa empregada neste trabalho é a de estudo de caso. 

Segundo Yin (2001), o método de estudo de caso é uma pesquisa empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em um contexto real de vida, no qual as 

fronteiras entre fenômeno e contexto não se encontram claramente evidentes e 

quais múltiplas fontes de evidências são usadas. O estudo de caso é mais adequado 

a fenômenos contemporâneos atuais, sobre os quais se tem pouca ou nenhuma 

possibilidade de controle e cuja pergunta de pesquisa seja feita em termos de 

"como?" e "por quê?". O método ainda cabe nas pesquisas cujas perguntas sejam "o 

quê?" e "quais?", mas o objetivo é o de identificar os aspectos presentes, e não 

quantificá-los estatisticamente. O estudo de caso é adequado ao presente estudo 

visto que este trata de um fenômeno atual, sobre o qual se tem pouca possibilidade 

de controle. O fenômeno da gestão de relacionamento com o cliente é um processo 

contemporâneo originado pelo acirramento da concorrência. 

O estudo de caso não é uma classe de pesquisa típica do modelo positivista, 

tão inclinado à quantificação das informações. Embora o estudo de caso seja 

freqüentemente de natureza qualitativa, na coleta e no tratamento dos dados, ele 

pode também se centralizar no exame de certas propriedades específicas, de suas 

relações e de suas variações, e recorrer a métodos quantitativos.  
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Considerou-se, na busca dos referenciais teóricos, a pesquisa bibliográfica que, 

para Barros e Lehfeld (2000, p. 51), é de grande eficácia porque “[...] permite obter 

uma postura cientifica quanto à elaboração de informações da produção cientifica já 

existente, à elaboração de relatórios e à sistematização do conhecimento”. Foi 

desenvolvida com base principalmente em livros, consulta à base de dados na área 

e artigos em periódicos. Mediante estes contatos bibliográficos e documentação 

preliminar, foi possível o contato com o campo de pesquisa e melhor definição do 

estudo a realizar.  

Desta forma, as técnicas padronizadas de coleta de dados a empregar 

consistiram na análise documental e de questionário com perguntas fechadas e 

semi-abertas de maneira a vislumbrar experiências práticas com o problema 

pesquisado, e a análise ocorrerá de forma que estimule a compreensão do fato. 

Será compreendido o levantamento em fontes primárias e secundárias, utilizando-se 

o estudo de caso selecionado.  

Considerando a natureza de atividades semelhantes entre as cooperativas e os 

bancos, cujos estudos de casos são de natureza predominantemente qualitativa, 

Toledo (1978) exprime a idéia de que, neste segmento, os estudos desenvolvidos 

são essencialmente psicológicos, antropológicos e sociológicos, os quais perscrutam 

as motivações do consumidor e se refletem na política comunicacional da Instituição. 

O estudo aqui pretendido é arrimado por de uma pesquisa bibliográfica e um 

estudo de caso na forma de uma pesquisa exploratória.  

Esta pesquisa teve início em setembro de 2005, quando da formulação do 

projeto de pesquisa, após a definição do problema: Quais os fatores que levam os 

médicos a iniciar e manter relacionamentos com as c ooperativas de crédito? 

A definição do problema foi de fundamental importância, visto que, a partir da 

sua compreensão, foram definidos os passos a seguir na pesquisa de campo. 

Em virtude de as cooperativas trabalharem com nichos específicos de clientes, 

estabeleceu-se o foco do trabalho na identificação dos instrumentos adotados pelas 

cooperativas de crédito para conquistar e manter cooperados, no enfoque do 

marketing de relacionamento, sendo escolhida como objeto de estudo a Unicred 

Fortaleza.  
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4.2 AMBIENTE DO ESTUDO  

 

Inicialmente, faz-se necessário a apresentação do ambiente onde foi 

desenvolvida a pesquisa, sendo destacado um breve histórico sobre o sistema 

Unicred e a apresentação da Unicred Fortaleza. 

 

4.2.1 O Sistema Unicred  

 

As cooperativas que compõem o sistema Unicred foram criadas inicialmente 

para atender exclusivamente a classe médica. A idéia de constituir uma instituição 

financeira voltada para os interesses dos médicos surgiu em 1988, durante a 

Convenção Nacional do Sistema Unimed, realizado em Salvador, sendo sua 

finalidade inicial gerir os recursos financeiros dos médicos e ser o braço econômico 

da Unimed.   

O projeto iniciou-se na cidade de Casca/RS, sendo esta a primeira Cooperativa 

de Crédito Mútuo de Médicos do País. 

O foco em apenas trabalhar com o profissional médico começou a mudar em 

27 de maio de 1999, quando o Banco Central do Brasil - BACEN editou a Resolução 

2.608, que permitiu a constituição de cooperativas de crédito mútuo de um conjunto 

de profissões afins ou de um conjunto de pessoas jurídicas com objetos idênticos ou 

estritamente correlacionados. Permitiu, ainda, a associação de componentes 

familiares dos associados. 

Com a política de estímulo ao cooperativismo, estabelecida pelo atual Governo, 

o Banco Central do Brasil - BACEN editou a Resolução nº 3.106, de 25 de junho de 

2003, que permite a constituição de cooperativas de livre admissão de associados 

em localidades de menos de 100 mil habitantes, assim como a transformação de 

cooperativas já funcionando em cooperativas de livre admissão de associados em 

localidades de menos de 750 mil habitantes. Permitiu, ainda, a preservação do 

público-alvo de cooperativas de quadros sociais distintos, no caso de pedidos de 

fusão ou incorporação. 

As resoluções do Banco Central do Brasil – BACEN, citadas anteriormente, só 

podem ser implementadas mediante a realização de assembléia geral extraordinária, 

onde os cooperados filiados a cada cooperativa aprovem a mudança estatutária, 

prevendo a filiação de outros profissionais afins. Em consulta realizada à Unicred 
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Brasil, foi informado que, das 129 (cento e vinte e nove) cooperativas integrantes do 

sistema Unicred, apenas seis trabalham exclusivamente com o segmento médico, 

como apresentado no gráfico 7. 

 

4.2.2 A Unicred Fortaleza 

 

No gráfico 7, observa-se que a Unicred Fortaleza é uma das poucas 

cooperativas do Brasil que tem como público-alvo apenas os médicos e seus 

componentes familiares. 

 Referida cooperativa, objeto de estudo deste trabalho, foi constituída em 17 de 

fevereiro de 1993, por um grupo de 52 (cinqüenta e dois) médicos, que acreditaram 

na possibilidade de se ter a alternativa viável para altos custos cobrados pelo 

sistema bancário, aos clientes e no oferecimento de atendimento diferenciado para 

os médicos que atuam na região metropolitana de Fortaleza.  

Autorizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, em 14 de abril de 1993, a 

operar no mercado financeiro por prazo indeterminado, iniciou suas atividades em 27 

de julho do mesmo ano. 

A idéia daqueles pioneiros confirma pelo aumento da confiança dos médicos na 

Unicred Fortaleza, que hoje conta com 3.103 cooperados, consoante relatório de 

Gestão da Unicred Fortaleza 2005.  

Atuando em um nicho de mercado restrito que tem renda média R$ 4.285,2011, 

superior ao restante da população, que é R$ 1.012,8012, a Unicred Fortaleza 

apresenta algumas deficiências quanto à sua estrutura de atendimento, em relação 

aos bancos, seus principais concorrentes, como observado na tabela a seguir. 

Tabela 5: Quantidade de maquinas de auto-atendiment o em Fortaleza 

                                                                              (continua) 

INSTITUIÇÃO AGÊNCIAS  ATM’S 
UNICRED 3 0 

BANCO DO 
BRASIL 

34 482 

                                                 
11 Pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Medicina – CFM denominada o “Médico e o seu 
Trabalho”, publicada em 2004. Considerando a cotação do dólar para venda em 13/04/06 de R$ 
2,1426 (Fonte: Banco Central do Brasil - BACEN). 
12 Rendimento médio nominal do trabalho principal, efetivamente recebido no mês de referência, 
pelas pessoas de dez anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência em fevereiro/2006. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
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                                                                              (conclusão) 

INSTITUIÇÃO AGÊNCIAS  ATM’S 
CAIXA 27 75 

BRADESCO 14 32 
 Fonte: elaborado pelo autor (2006)  

O Relatório da Gestão da Unicred Fortaleza, referente ao ano de 2005, 

demonstra que a missão da cooperativa é “Oferecer serviços e assessoria 

econômico-financeira que garantam qualidade, credibilidade e segurança a seus 

cooperados, proporcionando-lhes condições de melhoria em suas atividades.” e que 

a visão de futuro é: “Ser exemplo de capitalismo social, priorizando a qualidade de 

seus produtos e serviços, convertendo-se na instituição financeira preferida de seus 

associados”.  

A missão e a visão da cooperativa estão focadas em um atendimento 

diferenciado, mediante a oferta de produtos e prestação de serviços com qualidade, 

onde o cooperado tenha a empresa como sua instituição principal, porque nela ele 

obterá, também, verdadeira consultoria financeira. 

Com o objetivo de permitir a elaboração de comparativo, quanto à importância 

dos instrumentos para atração e manutenção de cooperados, foi realizada pesquisa 

com os administradores das cinco cooperativas do sistema Unicred, que, a exemplo 

de Fortaleza, têm como nicho de mercado apenas os médicos e sua família, que são 

Unicred Porto Alegre, Sudoeste Goiano, Unicred Sul Fluminense, Unicred Planalto 

Médio e Unicred São Carlos. 

Foram também contempladas as perspectivas dos cooperados (clientes) 

quantos aos fatores que os levaram a iniciar o relacionamento com a Unicred 

Fortaleza e os principais motivos para manutenção do relacionamento com a referida 

cooperativa. 

A Unicred Fortaleza tem como área de atuação a Região Metropolitana de 

Fortaleza, sendo destaque entre as instituições integrantes do Sistema Unicred, 

quanto ao montante de recursos administrados, no qual obteve o 8º lugar no estudo 

denominado Ranking, elaborada pela Unicred Brasil, que contempla 129 

cooperativas de todo o País. 

A Unicred Brasil estabelece que o montante de recursos administrados é 

composto pelo somatório dos recursos aplicados pelos cooperados na Unicred, 
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denominados de depósitos a prazo, recursos compostos pelos saldo das contas 

correntes, denominados depósitos a vista, e pelo patrimônio líquido ajustado13   

Tabela 6: Montante de recursos administrados pelas dez maiores Unicred 

RANKING UNICRED'S RECURSOS* ASSOC PART.  Particip. Acum.  

1 NORTE DO PARANÁ 159.731 4.704 6,31% 6,31% 

2 FLORIANÓPOLIS 120.994 3.591 4,78% 11,09% 

3 MATO GROSSO – MT 90.096 2.755 3,56% 14,64% 

4 PORTO ALEGRE 89.646 4.545 3,54% 18,18% 

5 JOÃO PESSOA – PB 79.615 3.051 3,14% 21,33% 

6 GOIANA – GO 74.104 3.912 2,93% 24,25% 

7 BLUMENAU 73.572 2.616 2,91% 27,16% 

8 FORTALEZA – CE 68.391 3.103 2,70% 29,86% 

9 RIO DE JANEIRO 68.265 5.377 2,70% 32,56% 

10 LITORAL PAULISTA 66.030 2.778 2,61% 35,16% 

Fonte: Unicred Brasil (2005) 
Nota: Em R$ 1.000 

 

A partir das primeiras definições, foi realizado contato com os dirigentes da 

Unicred Fortaleza, com o objetivo de obter apoio quanto ao acesso às informações 

referentes à cooperativa, acesso aos cooperados e contatos a serem realizados com 

outras instituições que atuam com o mesmo nicho de clientes.  

 

 

                                                 
13 O Banco Central do Brasil – BACEN, na Resolução 2.543, de 26/08/1998, estabelece que o 
patrimônio líquido ajustado (PLA) é o somatório do capital social, reservas de capital, reservas de 
lucros (excluídas as reservas para contingências e as reservas especiais de lucros relativas a 
dividendos obrigatórios não distribuídos) e lucros ou prejuízos acumulados ajustados pelo valor 
líquido entre receitas e despesas, deduzidos os valores referentes a ações em tesouraria, ações 
preferenciais cumulativas e ações preferenciais resgatáveis. São consideradas, também, as reservas 
de reavaliação, reservas para contingências, reservas especiais de lucros relativas a dividendos 
obrigatórios não distribuídos, ações preferenciais cumulativas, ações preferenciais resgatáveis, 
dívidas subordinadas e instrumentos híbridos de capital e dívida. 
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4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA – SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A idéia básica de amostragem está em que a coleta de dados em alguns 

elementos da população e sua análise podem proporcionar relevantes informações 

de toda a população, partindo das premissas de que há similaridade suficiente entre 

os elementos de uma população, de tal forma que uns poucos elementos 

representarão adequadamente as características de toda população.  

A segunda premissa é a de que a discrepância entre os valores das variáveis 

da população e os valores dessas variáveis obtidos na amostra é minimizada, pois, 

enquanto algumas medições subestimam o valor dos parâmetros, outras os 

superestimam e, desde que a amostra tenha sido adequadamente obtida, as 

variações nestes valores tendem a contrabalançar e anular umas às outras, 

resultando em medidas na amostra que são geralmente próximas às medidas da 

população (MATTAR, 1999, p. 262). 

Para Mattar (1999, p. 269, 271), existem quatro razões que justificam a adoção 

deste tipo de amostra não probabilística: 

- quando no universo pesquisado existe a possibilidade de membros da 

população se recusar em responder a pesquisa, ou quando a coleta de 

dados é realizada por intermédio do correio. As amostras obtidas não 

são probabilísticas, mesmo quando os questionários postados tenham 

sido para uma amostra probabilística, pois ninguém pode garantir que o 

conjunto dos que se prestam a responder aos questionários constitua 

amostra probabilística. A decisão de responder ou não aos questionários 

cabe exclusivamente aos respondentes, que decidirão, em última 

análise, se farão ou não parte da amostra. Apesar disso, porém, não se 

deixa de fazer pesquisas pelo correio. Atualizando o problema citado, 

podem ser vislumbradas as mesmas dificuldades quando da utilização 

de pesquisas pela internet, quando da utilização de questionários 

enviados por e-mail ou divulgados em sites específicos;  

- a segunda razão para o uso de amostras não probabilísticas é que a 

amostragem probabilística é tecnicamente superior na teoria. Na prática, 

no entanto, ocorrem problemas em sua aplicação que enfraquecem essa 

superioridade. Por exemplo, os entrevistadores podem não seguir 

corretamente as instruções ao selecionar os respondentes, ou podem 
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omitir algumas das perguntas ao entrevistar algumas pessoas; alguns 

dos elementos selecionados podem recusar-se a ser entrevistados ou 

podem não ser encontrados. E o resultado do processo de amostragem 

poderá ser não probabilístico, apesar de todo o esforço para que o fosse, 

o que torna a opção amostragem não probabilística também aceitável; 

- a terceira razão pode ser a de que a obtenção de uma amostra de dados 

que reflitam precisamente a população não seja o propósito principal da 

pesquisa. Se não houver intenção de generalizar os dados obtidos na 

amostra para a população, não deverá haver preocupações quanto ao 

fato de a amostra ser mais ou menos representativa da população. É o 

caso, por exemplo, da realização de uma pesquisa exploratória, cujo 

objetivo principal é ganhar conhecimento sobre o assunto e não se as 

informações obtidas são ou não representativas da população. Outro 

exemplo de pesquisa em que não há preocupações em se obter 

estimativas da população, e sim idéias, é a pesquisa de motivação. O 

objetivo típico da pesquisa de motivação é descobrir, por meio de 

entrevistas em profundidade ou reuniões com grupos de consumidores, 

algo a respeito de motivos, atitudes, hábitos, associações, imagens etc. 

provocados por determinados produtos, marcas, cores, designs, 

embalagens, aromas, sabores etc., cujo conhecimento é de extrema 

utilidade para as áreas de marketing das empresas e agências de 

propaganda. Os resultados desses estudos servem para vários 

propósitos, como originar hipóteses sobre possíveis oportunidades de 

mercado, produzir hipóteses para o desenvolvimento de pesquisas 

específicas detectarem possíveis problemas com os produtos a serem 

verificados em pesquisas conclusivas e a ajudar ás agências de 

propaganda na criação das campanhas publicitárias. Geralmente, os 

pesquisadores de motivação ficam muito satisfeitos com amostras 

acidentais ou intencionais, escolhidas de maneira a acentuar diferenças 

entre seus componentes; e  

- a última razão diz respeito ao tempo e aos recursos financeiros, 

materiais e humanos necessários para a realização de uma pesquisa 

com amostragem probabilística. Pode ser que esses recursos sejam não 

disponíveis e de tal monta que, ao pesquisador, possam restar apenas 
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duas opções: ou fazer a pesquisa com os recursos disponíveis, 

conformando-se com uma amostra não probabilística, ou simplesmente 

não fazê-la. 

Em função da necessidade de identificar as visões dos dirigentes das 

cooperativas integrantes do Sistema Unicred, quanto à concorrência e ações para 

fidelização dos médicos, foram selecionadas 33 pessoas como sujeitos da pesquisa, 

abrangendo os diretores e integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal da 

Unicred Fortaleza e membros das diretorias das demais cooperativas que têm como 

público-alvo somente os médicos, compreendendo as Unicreds de Porto Alegre, 

Sudoeste Goiano, Unicred Sul Fluminense, Unicred Planalto Médio e Unicred São 

Carlos.  

Com o objetivo de identificar os motivos para o início e manutenção do 

relacionamento com a cooperativa, foi tomada amostra aleatória retirada de um 

universo de 2.869 cooperados, pessoas físicas, da Unicred Fortaleza, número 

apurado com posição de abril de 2006. 

No trabalho aqui apresentado, alguns questionários foram aplicados quando 

das visitas dos cooperados às agências da Unicred Fortaleza. Pesquisas que 

aproveitam estas oportunidades, geralmente, têm custo irrisório. A opção por não 

aproveitar essa oportunidade seria fazer a mesma pesquisa mediante de 

amostragem probabilística, o que, provavelmente, envolveria a realização de 

entrevistas com os elementos da amostra em suas residências ou locais de trabalho, 

a um custo e a uma duração consideravelmente maiores.  

Para aplicar os questionários destinados aos cooperados, foram orientados os 

quatro gerentes de relacionamento da Unicred Fortaleza, lotados na Agência Sede, 

o Gerente da Agência Harmony e o coordenador da Agência HRU (Hospital Regional 

da Unimed). 

Quanto aos dirigentes da Unicred Fortaleza, foram entregues os dezoito 

questionários sendo devolvidos 50%. Os demais, apesar da insistência do 

pesquisador, não foram respondidos. 

Os questionários destinados aos dirigentes das demais cooperativas foram 

encaminhados por correio eletrônico, com texto introdutório elaborado pelo 

presidente da Unicred Fortaleza. Vale destacar o fundamental apoio da Diretoria 

Executiva da Unicred Fortaleza, que em todos os momentos se prontificou a 

contribuir na superação dos obstáculos inerentes às pesquisas, principalmente 
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quando não existe a vinculação de premiações para os sujeitos participantes da 

amostra. 

Embora este estudo não seja probabilístico, no intuito de permitir uma 

participação proporcional dos cooperados da Unicred Fortaleza na pesquisa 

realizada, estabeleceu-se como critério para distribuição dos questionários a 

representatividade percentual dos cooperados vinculados a cada agência, em 

relação ao total de cooperados, conforme tabela 7 a seguir. 

Tabela 7: Distribuição da amostra dos cooperados da  Unicred Fortaleza 

AGÊNCIA COOPERADOS 
POR AGÊNCIA 

NÚMERO DE 
QUESTIONÁRIOS 

AMOSTRA POR 
AGÊNCIA(%) 

SEDE 1.812 57 63,16 

HARMONY 613 19 21,37 

HRU* 444 14 15,47 

TOTAL 2.869 90 100,00 

Fonte: elaborado pelo autor (2006) 
*Hospital Regional da Unimed 
 

Os sujeitos foram tomados de forma aleatória por intermédio de abordagem 

direta dos gerentes aos cooperados, quando transitando pelas agências.  

Para evitar o viés da pesquisa só contemplar cooperados que utilizam serviços 

nas agências, foram encaminhados questionários, pela internet, utilizando o banco 

de correio eletrônico da Unicred Fortaleza. Com o objetivo de conseguir o maior 

retorno de respostas, foram enviados por três vezes os questionários, sendo que 

cada remessa contemplou 832 destinatários, totalizando 2.496 e-mails. Referidos 

instrumentos foram encaminhados com texto de apresentação elaborado pelo 

presidente da Unicred Fortaleza. O gráfico 8 apresenta a quantidade de respostas 

em relação ao universo de e-mails. 
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4.4 INSTRUMENTOS E TÉCNICA DE COLETA DE DADOS – DESENHO DA 

PESQUISA  

 

A fundamentação da pesquisa compreendeu levantamentos em fontes 

primárias e, por se tratar do campo das ciências comportamentais, dos instrumentos 

de pesquisa a serem utilizados constará à aplicação de questionários estruturados.  

Com relação ao questionário, Richardson (1999) define como a técnica de 

pesquisa que cumpre as funções de descrever as características e medir 

determinadas variáveis de um grupo social, e considera que todo aspecto incluído 

no questionário constitui uma hipótese, devendo, portanto, ser possível de defender.  

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, utiliza-se a pesquisa de campo, 

tendo como técnicas de coletas de dados:  

� o ato de aplicação dos questionários, aplicados aos cooperados que 

freqüentam as agências e dirigentes da Unicred Fortaleza, contou com 

presença física do entrevistador; 

� questionários enviados por e-mail para os cooperados da Unicred 

Fortaleza, acompanhado de texto explicando o objetivo do trabalho, 

assinado pelo presidente da cooperativa; 

� questionários enviados por e-mail para os dirigentes das cooperativas 

que têm como público-alvo médicos e componentes familiares; e 

� pesquisas bibliográficas, realizadas em livros, periódicos, trabalhos 

técnicos, teses, jornais, internet e revistas, como forma de ampliação do 

conhecimento sobre o tema estudado.  

Os questionários aplicados nos grupos estudados contemplaram questões 

fechadas e abertas. Pelos referidos instrumentos, procurou-se captar os diversos 

aspectos envolvendo o tema em estudo.  

Para os grupos que compreenderam cooperados freqüentadores das agências 

da Unicred Fortaleza e seus dirigentes, pode-se destacar a facilidade de utilização 

do questionário, porém a dificuldade relevante foi a acomodação dos horários dos 

entrevistados para aplicação dos instrumentos. 

Os questionários aplicados aos dirigentes da Unicred Fortaleza e dirigentes das 

cooperativas localizadas em outros estados, dada a dificuldade de contato direto 

com estes últimos, foram enviados por e-mail, acompanhados de texto explicando o 

motivo da pesquisa.  
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As desvantagens identificadas na utilização do e-mail ocorreram em virtude da 

demora na devolução, das questões sem respostas e da impossibilidade de 

incentivar o informante a responder a todas as questões, bem como de ampliar 

algumas respostas importantes ao estudo realizado. Confirmando uma das 

características deste tipo de pesquisa, o número de respostas foi reduzido, como se 

pode verificar no gráfico a seguir. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 8: Questionários enviados aos cooperados po r e-mail 

 

O questionário destinado aos dirigentes contém 27 questões entre fechadas e 

abertas, organizadas e sistematizadas, com vistas a identificar a visão dos 

respondentes quanto ao marketing de relacionamento, concorrência e estratégia de 

atuação. Algumas questões do questionário dos dirigentes são idênticas às 

aplicadas aos cooperados, para permitir comparações entre as duas populações. 

O instrumento destinado aos cooperados é composto por 24 questões fechadas 

e semi-abertas, que contemplam dados demográficos, como sexo e idade, e tem por 

objetivo identificar os principais concorrentes da Unicred Fortaleza, visão sobre a 

cooperativa como empresa financeira e motivadores da permanência destes na 

cooperativa.  

Em toda a composição dos instrumentos de coleta de dados, estão 

contempladas questões implícitas, a exemplo da qualidade, marketing de 

relacionamento e percepção do cliente. 
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O quadro 6 a seguir, resume os principais conceitos, autores e questões 

relacionadas. 

(continua) 
Abordagem 
conceitual 

Fonte de estudo 
do conceito 

Forma de abordagem do conceito  
(item do questionário) 

Cooperativismo PINHO (1996) 

Cooperativismo de 
Crédito 

DARCY E SOARES 
(2005) 
GUIMARÃES (1998) 
MEINEN (2002) 
PAGNUSSATT 
(2004)  
PINHEIRO (2005) 
SCHARDONG (2002) 

                           Não abordado 

 
SWIFT (2001) 
THENÓRIO (2002) 

  

Marketing de 
Relacionamento 

BOONE E KURTZ 
(1992) 
BOGMANN (2000) 
CHURCHILL 
JÚNIOR E PETER 
(2000) 
COBRA (2003) 
D'ANGELO ET AL. 
(2004) 
ETZEL ET AL. (2001) 
FERREIRA ET AL. 
(2000) 
GANEM (2002) 
GORDON (1998) 
MCKENNA (1999) 
NICKELS ET AL. 
(1999) 
PECK ET AL. (1999) 
STONE ET AL. 
(1998) 
VAVRA (1993) 

Q. 
Dir 

09 – Você faz parte de algum programa de 
relacionamento oferecido pelos bancos?  
11 – Quanto a participar de um dos programas 
acima, você considera? 
13 – Você entende que a Unicred deveria oferecer 
programa de relacionamento, semelhante aos 
ofertados pelos bancos? 
27 – Sua cooperativa utiliza algum software para 
identificar o perfil dos cooperados? 

Nicho de Mercado MATTAR (1999)                    Não abordado 

Estratégias de 
Marketing 

BOONE E KURTZ 
(1992) 
MCKENNA (1999) 
OLIVER (1999) 
CHURCHILL 
JÚNIOR E PETER 
(2000) 

Q. 
Dir 

26 – Quais as estratégias de marketing adotadas 
por sua cooperativa para fidelizar cooperados e 
incrementar as sobras? 
 

Canais de 
Relacionamento 

KOTLER (1998) 
Q. 
Dir 

05 - Qual o canal de contato que você mais utiliza 
para se relacionar com seu banco principal?  
06 - Qual o canal de contato que você mais utiliza 
para se relacionar com a Unicred?  
07 – Como dirigente da Unicred, os canais 
utilizados pela Cooperativa para abordar seus 
cooperados são suficientes? 
 

 

 
(conclusão) 
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Abordagem 
conceitual 

Fonte de estudo 
do conceito 

Forma de abordagem do conceito  
(item do questionário) 

Segmentação de 
Clientes 

KOTLER (1998) 
OLIVER (1999) 
 

Q. 
Dir 

19 – Qual a sua opinião quanto aos bancos 
segmentarem clientes por gerentes de 
relacionamento?  
20 – Qual a sua opinião quanto à Unicred 
segmentar os cooperados por gerentes de 
relacionamento? 
21 – Você concorda que a segmentação de 
cooperados será um fator determinante para 
fidelização e incremento das sobras da Unicred? 
 

Imagem Institucional 

STONE ET AL. 
(1998) 
KOTLER (1998) 
OLIVER (1999) 

Q. 
Dir 

16 – Você considera positiva a imagem da 
Unicred perante os cooperados? 
17 – O que contribui para a determinação dessa 
imagem? 

Atendimento ao 
Cliente (Satisfação) 

CHURCHILL 
JÚNIOR E PETER 
(2000) 
KOTLER (1998) 
ETZEL ET AL. (2001) 
 

Fidelização de 
Clientes 

FERREIRA ET AL. 
(2000) 
GORDON (1998) 
BOGMANN (2000) 

Q. 
Dir  

08 - Você considera o atendimento prestado pela 
Unicred (Você pode marcar mais de uma opção):  
18 - Quanto ao relacionamento com a Unicred, 
qual o fator que você considera mais importante 
para manutenção da satisfação do cooperado? 
25 - Quais das características abaixo são mais 
importantes num gerente que o atende? Você 
pode marcar mais de uma opção 

 KOTLER (1998) 
Q. 
Coo
p 

20 – Você identifica vantagens em manter-se fiel 
(concentrar suas operações) ao seu banco 
principal? Quais?  
21 – Você identifica vantagens em manter-se fiel 
(concentrar suas operações) na Unicred? Quais?  
 

Ameaça/ 
Concorrência 
(Diferencial 
Competitivo) 

BOONE E KURTZ 
(1992) 
KOTLER (1998) 
OLIVER (1999) 
CHURCHILL 
JUNIOR E PETER 
(2000), BOONE E 
KURTZ (1992) 
MATTAR (1999) 
BOGMANN (2000) 

Q. 
Dir 

12 – Quais as principais ameaças ao crescimento 
da Unicred? 
14 – Caso a resposta anterior seja positiva, 
responda: Que tipo de diferencial a Unicred 
deveria oferecer? 
15 – Você considera fundamentais para o 
crescimento da Unicred investimentos em 
tecnologia? 
22 – Na perspectiva de cliente, o que você 
identifica como um diferencial, ofertado pelo seu 
banco principal que a Unicred deveria oferecer?   

Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Quadro 6: Relacionamento dos principais conceitos, autores e forma de 
abordagem 

 

Com o objetivo de se obter maior segurança quanto à aplicação da pesquisa, 

foram realizados pré-testes, durante o mês de abril de 2006, com dez cooperados e 

três diretores da Unicred Fortaleza, representando os dirigentes. Essa etapa 

possibilitou realizar alterações relacionadas às variáveis para aperfeiçoamento do 

instrumento de coleta de dados, conforme sugestão dos entrevistados.  
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Os resultados desta ação subsidiaram o aperfeiçoamento dos instrumentos 

utilizados na pesquisa, dadas as dificuldades percebidas durante a aplicação dos 

questionários, tanto na compreensão das perguntas, respostas e sugestões 

apresentadas pelos pesquisadores, quanto em relação ao conteúdo, quantidade de 

itens e metodologia de aplicação. 

Ressalte-se a importância do pré-teste quanto às validações do método, e 

instrumento de pesquisa a ser aplicado, uma vez que uma das maiores contribuições 

do pré-teste ocorreu pela percepção e constatação de que as aplicações dos 

instrumentos definidos seriam inviáveis, podendo comprometer os resultados da 

pesquisa considerando-se os seguintes aspectos:  

� os cooperados abordados nas agências demonstraram falta de tempo para a 

entrevista, em virtude dos compromissos profissionais. Mesmo com a 

orientação para os aplicadores não entregarem os questionários em virtude 

da possibilidade de eles não retornarem em função de falta de tempo do 

aplicador e da insistência de alguns entrevistados, 30% dos questionários não 

foram respondidos por terem sido levados para devolução em próximas 

visitas dos entrevistados, promessas que não foram cumpridas.  Essas 

observações e ocorrências ocasionaram mudanças quanto à abordagem dos 

pesquisadores, que passaram a informar aos cooperados que o tempo 

necessário ao preenchimento do questionário era muito pequeno, não sendo 

superior a cinco minutos e que a participação dele na pesquisa era a 

oportunidade de o entrevistado influir positivamente nos serviços prestados 

pela cooperativa; 

� quanto aos dirigentes, foi observado que, apesar de imediatamente 

reconhecerem os prováveis benefícios futuros para a Instituição, quanto à 

riqueza das informações, alguns educadamente solicitaram responder em 

outra oportunidade ou, semelhante a alguns cooperados, levaram o 

instrumento e não devolveram ao pesquisador; e 

� relativamente aos dirigentes das demais cooperativas, previamente foram 

realizados contatos por telefone, solicitando a participação na pesquisa; 

nesse momento, eram explicados os objetivos do estudo, bem como as 

instruções para preenchimento do instrumento utilizado. Após a confirmação 

por parte do representante das instituições, foi enviado por e-mail o 

questionário acompanhado de um texto de apresentação, assinado pelo 
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presidente da Unicred Fortaleza. Os e-mails foram enviados aos cuidados dos 

presidentes de cada cooperativa. Após uma semana, quatro cooperativas 

haviam respondido, sendo devolvidos apenas um questionário por Unicred. 

Novamente foram realizados contatos telefônicos pedindo a participação de 

mais dirigentes, porém mais questionários não retornaram. A cooperativa 

Unicred Sul Fluminense não devolveu os questionários apesar das diversas 

cobranças por e-mail e telefonemas.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

5.1 O AMBIENTE DA PESQUISA – A UNICRED FORTALEZA 

 

Segundo relatório da Gestão da Unicred Fortaleza, essa cooperativa, objeto de 

estudo deste trabalho, foi constituída em 17 de fevereiro de 1993 por um grupo de 

52 médicos, que acreditaram na possibilidade de ter a alternativa viável para altos 

custos cobrados pelo sistema bancário aos clientes e no oferecimento de 

atendimento diferenciado para os médicos que atuam na região metropolitana de 

Fortaleza.  

Autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN em 14 de abril de 1993, a 

operar no mercado financeiro por prazo indeterminado, iniciou suas atividades em 27 

de julho de 1993. 

A idéia daqueles pioneiros se confirma pelo aumento da confiança dos médicos 

na Unicred Fortaleza, que, em abril de 2006, contava com 3.163 cooperados, sendo 

1.813 homens, 1.056 mulheres e 294 pessoas jurídicas, consoante o setor de 

informática da Cooperativa. 

Atuando em um nicho de mercado onde a clientela apresenta uma renda média 

de R$ 4.285,2014, indicador superior ao do restante da população brasileira, que é 

de R$ 1.012,8015, a Unicred Fortaleza se posiciona no mesmo segmento 

estabelecido pelos grandes bancos de varejo em seus programas de 

relacionamento.  

Mediante informações colhidas junto ao cadastro da Unicred Fortaleza foi 

elaborada a tabela a seguir. Na montagem da referida ilustração, foram 

considerados os intervalos de renda estabelecidos na pesquisa realizada pelo 

Conselho Federal de Medicina – CFM denominada O Médico e o seu Trabalho, 

publicada em 2004. Pode-se constatar que os níveis de renda que apresentaram as 

maiores freqüências na pesquisa nacional coincidem com os encontrados na 

Unicred Fortaleza, estando esses indicativos destacados em vermelho.  
                                                 
14 Pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, denominada o Médico e o seu 
Trabalho, publicada em 2004. Considerando a cotação do dólar para venda em 13/04/06 de R$ 
2,1426 (Fonte: Banco Central do Brasil - BACEN). 
15 Rendimento médio nominal do trabalho principal, efetivamente recebido no mês de referência, 
pelas pessoas de dez anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência em fevereiro/2006. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
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Tabela 8: Rendimentos dos cooperados Unicred Fortal eza 

Níveis Freqüência % 
Até 500 dólares 95 3,31% 

De 501a 1.000 dólares 207 7,22% 

De 1.001 a 2.000 dólares 565 19,69% 

De 2.001 a 3.000 dólares 680 23,70% 

De 3.001 a 4.000 dólares 473 16,49% 

De 4.001 a 5.000 dólares 328 11,43% 

De 5.001 a 6.000 dólares 176 6,13% 

De 6.001 a 7.000 dólares 143 4,98% 

De 7.001 e mais dólares 202 7,04% 

Fonte: elaborado pelo autor (2006) 
 

Quando comparada com os bancos e seus principais concorrentes, a Unicred 

Fortaleza apresenta algumas deficiências quanto sua estrutura no atendimento 

como observadas na tabela 9 a seguir: 

Tabela 9: Quantidade de ATM’s em Fortaleza – princi pais bancos 

INSTITUIÇÃO AGÊNCIAS  ATM’S* 
UNICRED 3 0 

BANCO DO 
BRASIL 

34 482 

CAIXA 27 75 

BRADESCO 14 32 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

 

O Relatório de Gestão da Unicred Fortaleza referente ao ano de 2005 destaca 

que a missão da cooperativa é: “Oferecer serviços e assessoria econômico-

financeira que garantam qualidade, credibilidade e segurança a seus cooperados, 

proporcionando-lhes condições de melhoria em suas atividades”, e sua visão de 

futuro é: “Ser exemplo de capitalismo social, priorizando a qualidade de seus 

produtos e serviços, convertendo-se na instituição financeira preferida de seus 

associados”.  
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A missão e a visão da cooperativa estão focadas em um atendimento 

diferenciado através da oferta de produtos e prestação de serviços com qualidade, 

onde o cooperado tenha a empresa como sua instituição principal porque nela ele 

obterá, também, uma verdadeira consultoria financeira. 

Com um número significativo de cooperados (clientes) e com deficiência 

estrutural considerável em termos de opções de atendimento, surge a necessidade 

de a Cooperativa encontrar opções para diferenciação junto aos seus cooperados, 

que possibilitem sua a fidelização dos mesmos. 

Para evitar distorções quanto à realização de uma análise isolada da evolução 

da Unicred Fortaleza, foi realizado estudo comparativo quanto ao seu crescimento, 

sendo adotadas como referência as cooperativas integrantes do Sistema Unicred 

que atuam exclusivamente com médicos e seus membros familiares, que são: 

Unicred Porto Alegre, Sudoeste Goiano, Unicred Sul Fluminense, Unicred Planalto 

Médio e Unicred São Carlos. 

A Lei nº 5.764/71, de 16 de dezembro de 1971, define a Política Nacional de 

Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras 

providências. Estabelece em seu Art. 47º - A sociedade será administrada por uma 

Diretoria ou Conselho de Administração composto exclusivamente de associados 

eleitos pela Assembléia Geral. Com mandato nunca superior a quatro anos sendo 

obrigatória à renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de 

Administração. (Conselho Nacional do Cooperativismo, 2005) 

Como o processo eleitoral varia de data em função da fundação de cada 

cooperativa, foi utilizado o intervalo de cinco anos para análise comparativa das 

cooperativas que participaram da pesquisa, contemplando, assim, pelo menos dois 

mandatos das diretorias.  

Com treze anos de existência, a Unicred Fortaleza apresenta índices de 

crescimento significativos. Para exemplificar essa afirmação foram levantados 

indicadores no Relatório da Gestão da Unicred Fortaleza, referente ao ano de 2005, 

e os ranques elaborados pela Unicred do Brasil.  

 

5.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os resultados obtidos na pesquisa por intermédio dos questionários, para 

melhor análise e compreensão, encontram-se agrupados por indicadores, 
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subdivididos em tabelas e gráficos ilustrativos, sendo apresentados os gráficos com 

os dados obtidos nos questionários enviados pela internet, respondidos nas 

agências e a sua consolidação. Será realizada análise juntamente com a 

apresentação dos resultados. 

 

5.2.1 A Unicred Fortaleza e o Sistema Unicred 

 

O gráfico 9 apresenta a evolução das sobras16 da Unicred Fortaleza, das 

demais cooperativas integrantes da amostra e das cooperativas componentes do 

Sistema Unicred, onde são percebidos comportamentos semelhantes no 

crescimento das duas curvas. Observa-se, porém, que a participação percentual da 

Unicred Fortaleza em relação às sobras totais do sistema, que em 2001 era de 

1,27%, aumentou para 2,10% em 2005, enquanto as demais integrantes da amostra 

tiveram suas participações reduzidas de 9,06% para 6,28%.  
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Fonte: Unicred Brasil (2006) 

Gráfico 9: Evolução das sobras  

 

O crescimento constante da Unicred Fortaleza pode ser identificado, também, 

quanto analisadas as operações de crédito que abrangem os empréstimos e 
                                                 
16 Sobras: na linguagem cooperativa, o termo designa o próprio lucro, ou lucro apurado em balanço. 
Deste valor devem ser deduzidas as reservas legais e juros sobre o capital, ficando para distribuição 
da Assembléia Geral Ordinária anual a definição da distribuição das sobras líquidas entre os 
associados. As sobras líquidas são distribuídas proporcionalmente às operações ou negócios 
realizados pelos cooperados com a cooperativa Fonte: Receita Federal (2005).  
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financiamentos. O gráfico 10 apresenta essa evolução. Pode-se constatar que as 

operações de crédito da Unicred Fortaleza cresceram no período de 2001 a 2005 

122,11%, enquanto o sistema evoluiu 115,80%. 
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Fonte: Unicred Brasil (2006) 

Gráfico 10: evolução das operações de crédito 

 

A seguir são apresentados os números referentes à evolução dos recursos 

captados pelas cooperativas junto aos seus cooperados, englobando as aplicações 

financeiras e depósitos a vista. Estes últimos são os recursos que ficam nas contas-

correntes sem remuneração. 

No período, o Sistema Unicred apresentou um crescimento de 155,70%, as 

demais cooperativas integrantes da amostra 140,18% e Unicred Fortaleza 219,54%. 

Em 2001 a Unicred Fortaleza representava 2,58% do sistema, tendo evoluído sua 

participação em 2005 para 3,22%. Os índices demonstram que o nicho de mercado 

onde atua a Unicred Fortaleza tem forte propensão a poupar. 
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Fonte: Unicred Brasil (2006) 

Gráfico 11: evolução dos recursos administrados 

 

O gráfico apresenta a evolução do número de cooperados. Pode-se observar 

que o crescimento relativo da Unicred Fortaleza foi superior ao das demais 

cooperativas integrantes do Sistema Unicred. Enquanto o Sistema cresceu 93,74%, 

a Unicred Fortaleza obteve incremente de 98,31%. Certamente o ritmo de 

crescimento em relação ao Sistema Unicred recebeu intensa influência pelo 

crescimento anormal de 30,51% registrado no ano de 2003 em relação a 2002, fato 

gerado pela decisão da Cooperativa dos Médicos de Fortaleza – Unimed em mudar 

o banco de pagamento dos médicos do Unibanco para o Bradesco. 
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Fonte: Unicred Brasil (2006) 

Gráfico 12: evolução do número de cooperados 

 

A análise dos gráficos apresentados deixa claro que a Unicred Fortaleza vem 

obtendo um crescimento diferenciado, quando comparado com as demais 

cooperativas integrantes do Sistema Unicred, porém é importante destacar o fato de 

que a quase totalidade das demais cooperativas singulares alteraram seus estatutos 

sociais e hoje conseguem cooperar outros profissionais da área de saúde, 

ampliando fortemente os nichos de atuação, fato que até o momento não ocorreu 

com a Unicred Fortaleza. 

 

5.2.2 O Perfil da População dos Cooperados 

 

Nesse item, apresenta-se o perfil da população pesquisada. Quanto aos dados 

demográficos dos cooperados da Unicred Fortaleza, em relação ao sexo, idade e 

tipo de cooperado, enfocam-se paralelamente os resultados, na medida em que a 

análise desses dados complemente de forma objetiva a sua interpretação. 

Em relação ao sexo da população pesquisada, segundo informação colhida 

junto ao setor de cadastro da Unicred Fortaleza, em abril de 2005, havia 1.813 

cooperados homens e 1.056 cooperados do sexo feminino, prevalecendo o sexo 

masculino, com 63,19%. 
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A pesquisa aplicada apresenta percentuais semelhantes de participação, 

como se pode observar no gráfico a seguir.  

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 13: Sexo dos participantes. Consolidado pes quisa internet e agências 

        

Quanto à faixa etária, observou-se nas respostas do questionários via internet 

que houve maior equilíbrio quanto aos intervalos de idade que compreendem até 40 

anos e entre 41 e 55 anos, predominando a segunda faixa nas agências. O gráfico 

14 apresenta a consolidação dos questionários aplicados nos dois ambientes. 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 14: Faixa etária. Consolidado pesquisa Inte rnet e agências 
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5.2.3 A Perspectiva dos Cooperados 

 

O gráfico 15 apresenta o Banco do Brasil como a instituição financeira principal 

dos cooperados em ambos os ambientes da pesquisa. A expressão instituição 

financeira principal foi utilizada para designar o banco onde o cooperado realiza a 

maior parte de suas transações.  

O produto aplicação financeira apresentou o maior índice de participação, com 

78% das respostas. 

CONSOLIDADO - BANCO PRINCIPAL

81%

2%
4%

4% 2% 1%1% 4%1%

BANCO DO BRASIL BANKBOSTON           BEC
BRADESCO CEF HSBC 
ITAÚ REAL/ABN SAFRA 
SANTANDER UNIBANCO OUTROS  

Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

  Gráfico 15: Consolidado – banco principal 

 

Quando perguntados sobre os motivos que os levaram a abrir conta no banco 

principal, foi registrada nos questionários respondidos pela internet maior freqüência 

para resposta “[...] recebimento de salário ou outros pagamentos [...]”, fenômeno 

também registrado nos questionários respondidos nas agências.  

A tabela 10 apresenta a consolidação das respostas referentes aos motivos 

indicados para abertura de conta-corrente na Unicred Fortaleza. Observa-se que, 

nos questionários respondidos pela internet, registram-se maiores freqüências na 

resposta “[...] recebe salário ou outros pagamentos [...]”, tanto para abertura de 

contas nos bancos como também para Unicred Fortaleza. Vale destacar o fato de 

que, em relação à cooperativa, registrou-se no grupo ora analisado uma freqüência 

bem significativa para a resposta “identifico-me com a instituição”, sendo registradas 

vinte e uma indicações. Nas agências onde a expectativa era de uma diferença 

significativa para resposta “identifico-me com a instituição”, houve um equilíbrio de 
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motivos, chamando a atenção os motivos referentes à praticidade no atendimento. 

Na coluna que apresenta a consolidação dos dados referentes aos bancos, pode-se 

observar que a opção “recebe salário ou outros pagamentos” apresenta uma 

freqüência elevada, com 62 indicações, demonstrando que a maioria dos 

cooperados abriu suas contas de maneira compulsória nas referidas instituições. 

Quando observada a coluna consolidando as respostas referentes à Unicred 

Fortaleza, destaca-se em primeiro lugar a opção “identifico-me com a instituição”, o 

que é um ponto positivo para Cooperativa, visto que as ações para fidelização de 

cooperados podem ser estimuladas. Importante é destacar as 53 respostas “recebe 

salário ou outros pagamentos”, e as 46 respostas “taxas de empréstimos e 

financiamentos”, indicando um motivo compulsório e objetivo para abertura de 

contas na Unicred Fortaleza. A freqüência elevada de respostas da espécie pode vir 

a interferir de maneira negativa na retenção de cooperados, em um momento de 

maior acirramento da concorrência. 

Tabela 10: Motivos para abertura de uma conta-corre nte 

Ambiente Internet Agências Consolidado 

Opções Banco  Unicred  Banco  Unicred  Banco  Unicred  
Indicação de amigos ou 

parentes 2 9 5 10 7 19 

Imagem de modernidade 

(tecnologia)  7 3 3 8 10 11 

Imagem (solidez)  15 10 18 18 33 28 

Rede de agências  14 0 15 1 29 1 

Recebe salário ou outros 

pagamentos  29 22 33 31 62 53 

Valores das tarifas  2 11 9 29 11 40 

Taxas de empréstimos e 

financiamentos 4 17 7 29 11 46 

Identifico - me com a 

instituição  1 21 8 35 9 56 

Total 74  93 98 161 172 254 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

 

Os canais mais utilizados para os cooperados se relacionarem com seus 
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bancos, quando respondido pelos freqüentadores das agências, são gerentes e 

máquinas de auto-atendimento, ambos com índice de 26%. Quanto aos que 

responderam pela internet, predomina  “máquinas de auto-atendimento”, com 47% e 

“office bank” com 37%, ficando os gerentes com uma participação de 7%. Os índices 

demonstram que os usuários da internet preferem opções impessoais de 

atendimento e que oferecem maior praticidade. A seguir os gráficos consolidando as 

respostas dos dois grupos: 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 16: Respostas pela Internet - canais mais u tilizados no relacionamento 
com os bancos 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 17: Respostas nas agências - canais mais ut ilizados no relacionamento 
com os bancos 
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Quanto aos canais mais utilizados pelos cooperados para se relacionar com a 

Unicred Fortaleza, os participantes da pesquisa integrantes dos grupos que 

responderam através da internet e nas agências destacaram, em sua maioria, a 

resposta “setor/funcionário específico”, indicando que a falta de opções de 

atendimento, leva os cooperados a se utilizarem do contato pessoal.  

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 18: Respostas Internet - canais mais utiliz ados no relacionamento com 
a Unicred 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 19: Respostas nas agências - canais mais ut ilizados no relacionamento 
com a Unicred 
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Quanto ao relacionamento com o banco principal e Unicred Fortaleza, os 

questionários respondidos pela internet registram índices menores para a 

Cooperativa, em relação à resposta manutenção e ampliação do relacionamento, 

havendo inclusive manifestações no sentido de encerrar o relacionamento, como 

apresentado no gráfico 20.  

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 20: Respostas pela internet - relacionament o nos próximos seis 
meses: bancos e Unicred Fortaleza 

Na pergunta citada no parágrafo anterior, quando respondida pelos cooperados 

que freqüentam as agências, a opção “aumento do relacionamento” se destaca, 

indicando maior afinidade destes cooperados com a Cooperativa. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 21: Respostas nas agências - relacionamento  nos próximos seis 
meses: bancos e Unicred Fortaleza 

 

A tabela 11 indica os fatores de satisfação quanto ao atendimento prestado 

pelo banco principal e Unicred Fortaleza, onde se observa, nas colunas relacionadas 

à consolidação dos dados que os bancos, se destacam apenas na reposta 

“diversidade de opções de atendimento (máquinas de auto-atendimento, número de 

agências)”. 

A Unicred Fortaleza apresenta freqüências de respostas bem superiores nas 

demais opções, o que denota a existência de atendimento diferenciado e 

personalizado em relação aos bancos, indicando maior utilização das ferramentas 

apresentadas na literatura referentes ao marketing de relacionamento.  

As respostas “facilidade de acesso ao gerente” e “atendimento especializado e 

personalizado”, destacam-se no quadro apresentado, reforçando o conceito da 

personalização do atendimento.  

Importante é destacar a freqüência elevada para as respostas “Sinto-me seguro 

quanto às orientações do gerente” e “Gerente me atende em tudo que o preciso/ 

acompanha de perto minha conta”, registradas em relação à Unicred Fortaleza, 

quando confrontada com os bancos, visto que a confiança é um dos pilares para 

fidelização e manutenção do relacionamento.  
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Tabela 11: Fatores para manutenção da satisfação ba nco e Unicred Fortaleza – 
freqüência das respostas 

Ambiente Internet Agências Consolidado 

Opções Banco Unicred  Banco Unicred  Banco Unicred  

Atendimento 
especializado 
e 
personalizado 

13 24 20 32 33 56 

Gerente me 
atende em 
tudo que o 
preciso/ 
acompanha de 
perto minha 
conta 

15 16 19 24 34 40 

Facilidade de 
acesso ao 
gerente 

11 22 17 34 28 56 

Sinto-me 
seguro quanto 
às orientações 
do gerente 

3 14 12 24 15 38 

Rapidez no 
atendimento 14 23 15 32 29 55 

Rapidez no 
caixa 7 17 11 25 18 42 

Diversidade de 
opções de 
atendimento 
(máquinas de 
auto-
atendimento, 
nº agências) 

26 3 25 5 51 8 

Velocidade de 
decisão 2 5 8 15 10 20 

Qualificação e 
capacitação 
das pessoas 
que me 
atendem 

5 12 14 19 19 31 

Total 96 136 141 210 237 346 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

 

A pergunta sobre a participação em algum programa de relacionamento não foi 

respondida por 67,9% dos pesquisados, indicador que surpreende, visto que a faixa 

salarial elevada dos participantes da pesquisa os habilita a fazer parte de programas 
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de fidelização administrado pelos bancos.   

O  gráfico 22 demonstra que 30,86% dos cooperados pesquisados alegaram 

desconhecer o nome do programa. Quando confrontamos essa informação com o 

resultado apresentado no gráfico 15, onde 81% dos participantes da pesquisa 

indicaram o Banco do Brasil como banco principal, conclui-se que os clientes da 

referida instituição não vêm percebendo as vantagens de participar do programa de 

relacionamento. 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 22: Consolidado – nome do programa relacion amento e do banco 

 

Mesmo desinformados quanto aos programas de relacionamentos dos quais 

participam, 20% responderam ser muito importante participar de um programa de 

relacionamento e 35% consideram relevante esta participação. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 23: Consolidado – programas de relacionamen tos quanto à 
importância 

 

Os consumidores buscam hoje no mercado preço baixo e qualidade alta, e no 

mercado financeiro tarifas baixas e qualidade alta de serviços de atendimento. No 

futuro suas exigências tenderão a ser ainda maiores e provavelmente mais 

personalizadas (COBRA, 2003, p. 33). 

No confronto banco principal/Unicred Fortaleza, a Cooperativa se destaca nos 

fatores ligados a agilidade no atendimento, facilidade de acesso à gerencia e taxa de 

empréstimos e financiamentos, fatores importantes para manter a satisfação do 

cooperado. Chama atenção, porém, quanto ao equilíbrio nas respostas referentes à 

manutenção do relacionamento a longo prazo, sinalizando para o fato de que a 

perspectiva de ganhos quando da manutenção do relacionamento com a Unicred 

Fortaleza está bastante presente entre os cooperados. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 24: Consolidado – fatores de satisfação par a manutenção do 
relacionamento 

 

A idéia de segmentar clientes por gerentes de relacionamento, política 

implementada pela Unicred Fortaleza, é bem aceita pelos cooperados. Os poucos 

que discordam desta questão, porém, consideram que o referido processo é 

discriminatório. 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 25: Consolidado – segmentação de clientes 
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Para Cobra (2003, p. 31), os bancos aprenderam que é fácil atrair clientes para 

as suas agências ou por meios remotos; o difícil é convertê-los em clientes leais. 

Quanto às vantagens de se manter fiel ao banco principal ou à Unicred 

Fortaleza, 59,26% dos cooperados vêem vantagens na fidelidade em relação a 

cooperativa, contra os 39,51% que se manifestaram em relação ao banco principal.   

O resultado é curioso, quando se observa que na resposta anterior houve um 

equilíbrio entre o banco e a Cooperativa, quanto à manutenção do relacionamento a 

longo prazo. O comparativo deixa transparecer que existe maior afinidade do 

cooperado com a Unicred Fortaleza, porém existem necessidades práticas para 

manutenção do relacionamento com outras instituições. 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 26: Consolidado – fidelidade à instituição financeira 

 

Quando tabulados os motivos da fidelidade, registrou-se um índice elevado de 

respostas em branco quanto ao banco principal, sendo destacadas na Unicred 

Fortaleza as respostas: “atendimento personalizado”; “acesso fácil as gerências” e 

“benefícios”. Curiosamente, a questão “segurança”, um dos pilares para manutenção 

do relacionamento com uma instituição financeira, foi mais referenciada em relação 

ao banco principal, fato que chama atenção, quando confrontado com os dados 

apresentados no gráfico 11, onde a Unicred Fortaleza se destaca perante as demais 

cooperativas integrantes do Sistema Unicred na evolução dos recursos 

administrados. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 27: Consolidado – motivos para se manter fi el a uma inst. financeira 

Os motivos mais importantes quando da escolha de uma instituição financeira, 

considerando as maiores freqüências de respostas foram: a “imagem/confiabilidade” 

e “opções de acesso” (máquinas de auto-atendimento, internet, telefone, outros), 

indicando que a instituição financeira deve apresentar aos clientes uma imagem de 

solidez, aliada à praticidade e à diversificação de opções de atendimento. 

Importante é destacar o índice elevado de 58% das respostas, onde o 

atendimento do gerente e funcionários é valorizado, indicando mais uma vez que a 

abordagem inicial feita por um profissional preparado é fator de destaque quando da 

escolha de uma instituição.  

Tabela 12: Principais motivos para escolha de uma i nstituição financeira 

Ambiente Consolidado  

Opções Freqüência 

Número de agências  44% 

Proximidade do trabalho  46% 

Imagem /confiabilidade  62% 

Atendimento do gerente e funcionários 58% 

Opções de acesso (máquinas de auto-

atendimento, internet, telefone, outros) 62% 

Fonte: elaborado pelo autor (2006) 
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Ao fazer negócio com uma instituição financeira, “a parceria, o relacionamento 

passado e futuro”, foi item considerado por 80,25% dos participantes da pesquisa 

como o fator de maior importância, no entanto, não se pode deixar de considerar 

que fatores objetivos, como tarifas reduzidas, menores taxas nos empréstimos e 

opções de atendimento, são itens que, quando não atendidos, podem modificar a 

impressão do cliente em relação à instituição.  

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 28: Consolidado – fatores importantes ao fa zer negócio com uma 
instituição financeira 

 

A pesquisa destaca o fato de que o gerente, como principal representante da 

instituição, tem papel fundamental na manutenção e ampliação do relacionamento 

com o cliente, sendo sua atitude um dos diferencias nesta conquista.  

A importância das pessoas na manutenção dos clientes é referendada por 

Cobra, que afirma:  

Neste terceiro milênio o grande diferencial não são os serviços, são as 
pessoas, uma vez que os serviços dependem do desempenho de pessoas e 
não apenas de máquinas e equipamentos destinados a prestação de 
serviços financeiros por meio de cartões inteligentes, atendimento a 
segurados, emissão de bilhetes aéreos, venda de refrigerantes, snacks, 
chocolates, etc. (COBRA, 2003, p. 71). 

 

Os respondentes valorizaram mais a disponibilidade no atendimento e o fácil 

acesso, porém, a “capacidade de abordar diversos temas além do enfoque negocial”  
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teve percentual semelhante ao da opção “todas as alternativas”, o que reforça a 

importância deste profissional na formação da imagem positiva da instituição perante 

a clientela. Na tabela a seguir, está a freqüência de cada resposta, visto que o 

respondente podia marcar mais de uma opção ou todas as opções. 

Tabela 13: Cooperados - características mais valori zadas nos gerentes 

Ambiente Consolidado  

Opções Freqüência 
Presta assessoria financeira, me indicando 
produtos e serviços adequados ao meu perfil 

34% 

Disponibilidade em me atender, acesso fácil. 44% 

Capacidade de abordar diversos temas, além do 
enfoque negocial 11% 

Apresentação do profissional (vestimenta, atitude, 
abordagem, entre outros) 

9% 

Todas as opções acima 33% 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

 

5.2.4 A Perspectiva dos Dirigentes 

 

Na análise das respostas dos questionários respondidos pelos dirigentes das 

cooperativas, na pergunta referente ao tempo como gestor da cooperativa, 

predominou em 55%, das respostas, o intervalo de um a quatro anos. O fenômeno 

da pouca experiência em cooperativa de crédito pode ser explicado em função de 

maior quantidade de questionários respondidos pelos membros do Conselho de 

Administração e Fiscal da Unicred de Fortaleza que, recentemente, passaram por 

ampla renovação dos quadros, em virtude da eleição, no ano de 2005 de um 

Conselho de Administração, quando houve a renovação de mais de um terço dos 

membros do referido Colegiado, fração superior à estabelecida pelo Art. 47º da Lei 

nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a política nacional de 

cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras 

providências. Houve, também, a renovação anual dos conselhos fiscais de todas as 

cooperativas, prevista na referida lei no Art. 56º, que permite apenas a reeleição de 

um terço dos membros dos referidos órgãos de fiscalização.  

Art. 47º.  - A sociedade será administrada por uma Diretoria ou Conselho de 
Administração, composto exclusivamente de associados eleitos pela 
Assembléia Geral, com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo 
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obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de 
Administração.  
Art. 56º - A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e 
minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros 
efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados eleitos anualmente pela 
Assembléia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço) 
dos seus componentes. (CONSELHO NACIONAL DO COOPERATIVISMO, 
2005) 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 29: Consolidado – tempo da gestão dos dirig entes 

Houve um equilíbrio quanto aos cargos ocupados pelos participantes da 

pesquisa. O percentual de 38% referente aos diretores foi influenciado pela 

disponibilidade de participação dos três diretores da Unicred Fortaleza e do número 

limitado de questionários respondidos pelas demais cooperativas participantes da 

pesquisa, pois apenas membros da diretoria responderam o referido instrumento.  
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 30: Consolidado – cargo ocupado pelo gestor  

 

O Banco do Brasil, a exemplo do registrado na pesquisa aplicada aos 

cooperados, aparece como a instituição financeira principal dos dirigentes em 76% 

das respostas.  

A pergunta referente aos produtos com os quais mais operam no banco 

principal, quando respondidas pelos cooperados, apresentou o índice de 78% de 

aplicadores. Entre os dirigentes, 77% informaram que apenas mantêm conta-

corrente e 23% relataram possuir aplicações, indicando a maior confiabilidade deles 

em suas cooperativas. 

Entre os motivos que levaram os dirigentes a abrir conta no banco principal, 

destaca-se a resposta “receber salário, ou outros pagamentos”, com 69,23% das 

citações. Referido motivo, também, foi apontado pelos cooperados com maior 

freqüência, como pode ser observado na tabela 10. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 31: Consolidado – motivos da abertura da co nta-corrente no banco 
principal 

 

Quanto aos canais mais utilizados para se relacionar com os bancos, observar-

se no gráfico 33 o destaque para as máquinas de auto-atendimento, indicando que o 

relacionamento dos dirigentes é limitado a opções de atendimento impessoais. A 

resposta é coerente, visto que eles tendem a concentrar suas operações na 

Cooperativa em função das obrigações impostas pelas funções exercidas, que os 

obriga a transitar pela cooperativa e manter contato constante com o quadro 

funcional. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 32: Consolidado – canais de relacionamento com o banco principal 

 

Quanto aos canais adotados pelas Unicred para abordar os cooperados, 62% 

dos dirigentes consideraram insuficientes e, ao comentarem suas respostas, 

enfocaram fortemente as carências tecnológicas das cooperativas em relação aos 

bancos. 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 33: Consolidado – carência de canais utiliz ados pela Unicred 
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A pergunta referente ao atendimento prestado pelas Unicred apresenta maior 

freqüência para as opções quanto a especialização e personalização, sendo 

destaque, também, a facilidade de acesso aos gerentes, visão compartilhada pelos 

cooperados. 

Tabela 14: Consolidado – atendimento prestado pela Unicred 

Ambiente Consolidado  

Opções Freqüência 
Especializado e personalizado 10% 

Gerente atende em tudo o que os cooperados precisam 4% 

Facilidade de acesso aos gerentes 13% 

Sinto - me seguro quanto às orientações dos gerentes 6% 

Rapidez no atendimento 4% 

Rapidez nos caixas 3% 

Velocidade de decisão 2% 

Qualificação e capacitação das pessoas que me atendem 7% 
  Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

 

A exemplo dos cooperados participantes da pesquisa, 85% dos dirigentes 

informaram que não participam de programas de relacionamentos em seus bancos 

principais.  

Mesmo com um índice elevado de respostas referentes a não-participação em 

programas de relacionamentos, o gráfico a seguir demonstra que a maioria dos 

dirigentes considera muito importante a participação em algum programa de 

relacionamento. A visão dos cooperados e dirigentes neste item é muito semelhante 

até no aspecto da indiferença quanto à participação, como se pode constatar ao 

comparar o gráfico 34 a seguir com o gráfico 23. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 34: Consolidado – importância de participar  de programas de 
relacionamento 

 

A importância da existência de um programa de relacionamento foi destacada 

em 69% de respostas favoráveis à criação de programas específicos para as 

Unicred. 

Quanto às sugestões apresentadas ao programa de relacionamento, destacam-

se o “atendimento personalizado”, como se pode observar no gráfico 35. 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 35: Consolidado – sugestões para programa d e relacionamento 

 

11% 
11% 

78% 

ATENDIMENTO PERSONALIZADO  PROGRAMA DE BENEFÍCIOS  

38% 

47% 

15% 

Muito importante  Importante  Indiferente  

NÃO RESPONDEU 



106 

Quando perguntados sobre as principais ameaças ao crescimento das Unicred, 

destaca-se o mercado de atuação restrito das cooperativas participantes da 

pesquisa, que, diferente das demais 123 cooperativas integrantes do Sistema 

Unicred, atuam exclusivamente com médicos e seus membros familiares.  

A concorrência dos bancos é outra ameaça presente, visto que referidas 

instituições, além de estarem reduzindo gradativamente suas taxas de empréstimos, 

conforme apresentado no gráfico 5, implementam ações destinadas a fidelizar 

clientes mediante a implantação de programas de relacionamento.  

A perspectiva da concorrência de outras cooperativas atuando na mesma área 

das Unicred surgiu na resposta do questionário preenchido pelo dirigente da Unicred 

Porto Alegre, em virtude da forte disseminação de cooperativas na Região Sul do 

Brasil.  
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 36: Consolidado – ameaças à sobrevivência d as Unicred 

 

A consciência de que a manutenção da satisfação dos clientes passa também 

pela necessidade de investimentos em novas tecnologias foi apontada por 92% dos 

dirigentes, sendo propostos os itens consolidados no gráfico a seguir.    
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 37: Consolidado – principais necessidades t ecnológicas 

 

Como era esperado, todos os dirigentes consideram a imagem de sua 

cooperativa positiva perante seus cooperados, destacando alguns fatores, tabulados 

no gráfico 39. Para os dirigentes da Unicred Fortaleza, a credibilidade é o principal 

fator, com 57,14% das respostas, enquanto a mesma opção foi apontada por 

44,44% dos dirigentes das demais cooperativas. 

Contrapondo-se à visão dos dirigentes, o fator “credibilidade” foi citado por 

apenas 2,47% dos cooperados, que responderam os questionários tabulados no 

gráfico 27,  sendo destacados os benefícios, atendimento personalizado e acesso. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 38: Consolidado – razões da imagem positiva  das Unicred 

Quanto aos fatores necessários para manutenção da satisfação do cooperado 

quando do relacionamento com as Unicred, observam-se semelhanças na 

freqüência das respostas do grupo dos gestores com o formado pelos cooperados, 

tabulados na tabela 11. Em ambos se destacam os fatores: “Facilidade de acesso as 

gerências”; “Agilidade nas decisões e soluções das minhas demandas” e “Taxas de 

empréstimos e investimentos”. 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 39: Consolidado – fatores de satisfação par a manutenção do 
relacionamento 
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A adoção da prática de segmentação de clientes por gerentes adotada pelos 

bancos é considerada correta por 85% dos dirigentes. Nas justificativas, 65% 

destacaram a necessidade que os clientes têm de usufruir de atendimento 

personalizado. 

Quanto às Unicred segmentarem os cooperados por gerentes de 

relacionamento, 61,54% concordaram com a proposta e 30,77% discordaram. O 

último índice foi influenciado pela justificativa das demais cooperativas participantes 

da pesquisa, que, em sua maioria, alegaram ser pequenas para adotar a sistemática 

da segmentação. 

A segmentação de cooperados é considerada por 77% dos respondestes, um 

fator determinante para fidelização e incremento das sobras (lucros) das Unicred. 

Na perspectiva de cliente, os dirigentes apontaram, com maior freqüência de 

diferencial ofertado pelo bancos, o fato de que as Unicred deveriam oferecer as 

máquinas de auto-atendimento, como se pode verificar no gráfico a seguir. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 40: Consolidado – na perspectiva do dirigen te - diferencial banco e 
Unicred 

 

Entre os motivos para escolha de uma instituição financeira apontados pelos 

dirigentes, destacou-se a “imagem/confiabilidade”. 

Quando confrontada com a opinião dos cooperados, tabulados na tabela 10, 

observa-se maior destaque para questões práticas como o “recebimento de salários 
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e outros pagamentos”. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 41: Consolidado – motivos na escolha de uma  instituição financeira 

 

Ao fazer negócios com uma instituição financeira, os dirigentes, a exemplo dos 

cooperados, consideraram mais importante “a parceria / relacionamento / passado e 

futuro”, porém 17% das respostas valorizaram o ganho imediato na operação. Nesta 

última opção, fica a dúvida quanto à visão dos dirigentes, quando responderam a 

questão, se tinham em mente somente o ganho na relação com outras instituições 

ou se envolviam, também, a cooperativa. O destaque dado a esta questão surgiu em 

virtude de ele contrapor-se a um dos princípios do cooperativismo, estabelecido em 

1995 por ocasião do Congresso Aliança Cooperativa Internacional - ACI em 

Manchester – Inglaterra, que prega o ganho coletivo na relação do cooperado com a 

cooperativa. 

Participação econômica do sócio:  Todos contribuem igualmente para a 
formação do capital da cooperativa, o qual é controlado democraticamente. 
Se a cooperativa é bem administrada e obtém uma receita maior do que as 
despesas, esses rendimentos serão divididos entre os sócios até o limite do 
valor da contribuição de cada um. O restante poderá ser destinado para 
investimentos na própria cooperativa ou para outras aplicações, sempre de 
acordo com a decisão tomada na assembléia. (Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo, 2006) 

 

Entre as características mais importantes referentes aos gerentes que atendem 

aos dirigentes, foram destacadas, respectivamente, as opções “disponibilidade em 

me atender, acesso fácil” e “presta assessoria financeira, me indicando produtos e 
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serviços adequados ao meu perfil”.  

Referidas qualidades coincidem com as apontadas com maior freqüência pelos 

cooperados, conforme tabulados na tabela 13.  

Tabela 15: Dirigentes - características mais valori zadas nos gerentes 

Opções Freqüência  

Presta assessoria financeira, me indicando 
produtos e serviços adequados ao meu perfil  10% 

Disponibilidade em me atender, acesso fácil  11% 

Capacidade de abordar diversos temas além do 
enfoque negocial 7% 

Apresentação do profissional (vestimenta, atitude, 
abordagem, entre outros) 6% 
Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

 

No desenvolvimento de estratégias de marketing, Kotler destaca a 

diferenciação estabelecendo a seguinte definição: “é o ato de desenvolver um 

conjunto de diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa das ofertas 

concorrentes de seus concorrentes” (KOTLER, 1999, p. 254). 

Em seu livro Marketing de Serviços Financeiro, Cobra alerta para a 

necessidade das empresas erguerem barreiras para evitar a perda de clientes, 

oferecendo alta satisfação aos consumidores sob a forma de: 

1. Benefícios financeiros - como as campanhas de fidelização de clientes 

com base em programas de compra freqüente, das companhias aéreas 

TAM, Varig, American Airlines etc. E dos cartões de crédito como Diners e 

American Express; 

2. Benefícios sociais - são campanhas que premiam a fidelidade a base da 

concessão de benefícios sociais, tais como status e prestígio etc.; 

3. Vínculos estruturais - são concessões de equipamentos a cientes como 

faz o Unibanco (computadores para clientes), Fedex cedendo 

computadores aos clientes buscando estreitar seus vínculos de 

relacionamento. (COBRA, 2003, p. 69-70).  

Nas respostas dos dirigentes, são destacadas algumas das diferenças das 

cooperativas em relação aos bancos, que devem ser valorizadas perante os 

cooperados.  
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Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Gráfico 42: Consolidado – estratégias de marketing 

 

Quanto à utilização de software que auxilie na identificação do perfil dos 

cooperados, 70% dos respondentes informaram que as cooperativas não utilizam 

este tipo de ferramenta. Os 15% que relataram existir demonstraram pouco 

conhecimento sobre as características das referidas ferramentas, visto que 

apontaram o sistema utilizado pelas cooperativas para processamento das 

transações financeiras como um software adequado a subsidiar decisões de 

gerências quanto ao perfil dos clientes. 

As respostas levantadas são preocupantes, pois indicam o pouco 

conhecimento dos dirigentes quanto à necessidade da existência de ferramentas 

destinadas a identificar o perfil do cliente e auxiliar as áreas de negócios em suas 

ações de abordagem aos cooperados. 

Para melhor compreensão deste capítulo, no quadro 7, é apresentado um 

resumo com os principais conceitos, perguntas e diagnóstico.  

(continua) 
Objetivo Geral:  analisar os motivos que levam os médicos a se tornarem cooperados e a manterem 

relacionamento com a UNICRED Fortaleza.  

Objetivos Específicos 

• Verificar os fatores determinantes para a classe médica abrir conta-corrente na Cooperativa, 

realizar investimentos, empréstimos e utilizar seus serviços; e 

• identificar as ações que caracterizam a utilização de ferramentas do marketing de 
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(continuação) 
relacionamento, que contribuem para o crescimento dos negócios e número de cooperados da 

Unicred Fortaleza. 

Abordagem 
conceitual Item do Questionário Resumo do Diagnóstico (análise ) 

Marketing de 
Relacionamento 

Q. 
Dir 

09 – Você faz parte de algum 
programa de relacionamento 
oferecido pelos bancos?  
11 – Quanto a participar de um dos 
programas acima, você considera? 
13 – Você entende que a Unicred 
deveria oferecer programa de 
relacionamento, semelhante aos 
ofertados pelos bancos? 
27 – Sua cooperativa utiliza algum 
software para identificar o perfil dos 
cooperados? 

Observa-se que 30,86% dos 
cooperados pesquisados alegaram 
desconhecer o nome do programa de 
relacionamento com seu banco 
principal. Para os clientes do Banco do 
Brasil, observa-se que 81% não 
percebem as “vantagens” de participar 
do programa de relacionamento. 
 
Comparando-se com Unicred Fortaleza, 
esta se destaca nos fatores ligados a 
agilidade no atendimento, facilidade de 
acesso à gerência e taxa de 
empréstimos e financiamentos, fatores 
importantes para manutenção da 
satisfação do cooperado. 

Estratégias de 
Marketing 

Q. 
Dir 

26 – Quais as estratégias de 
marketing adotadas por sua 
cooperativa para fidelizar 
cooperados e incrementar as 
sobras? 

Observa-se pouca preocupação dos 
dirigentes quanto à necessidade da 
existência de ferramentas destinadas a 
conhecer o cliente e auxiliar as áreas de 
negócios em suas ações de abordagem 
aos cooperados.  

 
 
 
 

Canais de 
Relacionamento 

Q. 
Dir 

05 - Qual o canal de contato que 
você mais utiliza para se relacionar 
com seu banco principal?  
06 - Qual o canal de contato que 
você mais utiliza para se relacionar 
com a Unicred?  
07 – Como dirigente da Unicred, os 
canais utilizados pela Cooperativa 
para abordar seus cooperados são 
suficientes? 

Destaque para as máquinas de auto-
atendimento, indicando que o 
relacionamento dos dirigentes é limitado 
a opções de atendimento impessoais. 
Os respondentes tendem a concentrar 
suas operações na cooperativa em 
função das obrigações impostas pelas 
atividades exercidas, que os obriga a 
transitar pela cooperativa e manter 
contato constante com o quadro.  

   

funcional. 
Com relação à cooperativa, 62% dos 
dirigentes consideraram insuficientes os 
canais de relacionamento, em razão de 
carências tecnológicas em relação aos 
bancos. 

Segmentação 
de Clientes 

Q. 
Dir 

19 – Qual a sua opinião quanto aos 
bancos segmentarem clientes por 
gerentes de relacionamento?  
20 – Qual a sua opinião quanto à 
Unicred segmentar os cooperados 
por gerentes de relacionamento? 
21 – Você concorda que a 
segmentação de cooperados será 
um fator determinante para 
fidelização e incremento das 
sobras da Unicred? 
 

A idéia de segmentar clientes por 
gerentes de relacionamento, política 
que vem sendo implementada pela 
Unicred Fortaleza, é bem aceita pelos 
cooperados, porém, foram registradas 
algumas poucas respostas 
considerando referido processo como 
discriminatório. 

Imagem 
Institucional 

Q. 
Dir 

16 – Você considera positiva a 
imagem da Unicred perante os 
cooperados? 
17 – O que contribui para  

Um dos motivos mais importantes na 
escolha de uma instituição financeira foi 
a “imagem/confiabilidade”, indicando 
que a instituição financeira deve  
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(conclusão) 
Abordagem 
conceitual Item do Questionário Resumo do Diagnóstico (análise ) 

  construção dessa imagem? 

apresentar aos clientes uma imagem de 
solidez, aliada à praticidade e à 
diversificação de opções de 
atendimento. Destaca-se, também, a 
importância do profissional durante o 
atendimento, na formação da imagem 
positiva da instituição. 

Atendimento ao 
Cliente 

(Satisfação) 

Q. 
Dir 

08 - Você considera o atendimento 
prestado pelo Unicred (Você pode 
marcar mais de uma opção):  
18 - Quanto ao relacionamento 
com a Unicred, qual o fator que 
você considera mais importante 
para manutenção da satisfação do 
cooperado? 
25 - Quais das características 
abaixo são mais importantes num 
gerente que o atende?  

 
 
 

Fidelização de 
Clientes 

Q. 
Co 

20 – Você identifica vantagens em 
manter-se fiel (concentrar suas 
operações) ao seu banco 
principal? Quais?  
21 – Você identifica vantagens em 
manter-se fiel (concentrar suas 
operações) na Unicred? Quais?  

 
Na UNICRED, as respostas “facilidade 
de acesso ao gerente” e “atendimento 
especializado e personalizado” 
destacam-se, reforçando o conceito da 
personalização do atendimento. 
 
Destaca-se a freqüência elevada para 
as respostas “Sinto-me seguro quanto 
às orientações do gerente” e “gerente 
me atende em tudo que o preciso/ 
acompanha de perto minha conta”, 
favoráveis à UNICRED, visto que a 
confiança é um dos pilares para 
fidelização e manutenção do 
relacionamento.  
 

Ameaça/ 
Concorrência 
(Diferencial 
Competitivo) 

Q. 
Dir 

12 – Quais as principais ameaças 
ao crescimento da Unicred? 
14 – Caso a resposta anterior seja 
positiva, responda: Que tipo de 
diferencial a Unicred deveria 
oferecer? 
15 – Você considera fundamentais 
para o crescimento da Unicred 
investimentos em tecnologia? 
22 – Na perspectiva de cliente, o 
que você identifica como um 
diferencial ofertado pelo seu banco 
principal que a Unicred deveria 
oferecer? 

Destaca-se o mercado de atuação 
restrito das cooperativas.  
 
A concorrência dos bancos é outra 
ameaça presente em virtude da redução 
gradativa de suas taxas de 
empréstimos, implementação de ações 
destinadas a fidelizar clientes mediante 
a implantação de programas de 
relacionamento.  

Fonte: elaborado pelo autor (2006) 

Quadro 7: Objetivos do trabalho e resumo do diagnós tico (análise pesquisa) 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

No início deste estudo, foi estabelecido como objetivo principal a identificação 

dos motivos que levam os médicos a se tornarem cooperados e a manterem 

relacionamento financeiro com a Unicred Fortaleza, apesar da existência no 

mercado de várias instituições financeiras.  

Inicialmente percebeu-se forte indicação quanto à identificação dos cooperados 

com a Unicred Fortaleza, quando eles foram instados a se manifestarem sobre os 

motivos para abertura de uma conta-corrente, contudo respostas de caráter 

inerentes a objetivos práticos e de ganhos financeiros, como recebimento de 

salários, taxas de empréstimos/financiamentos e valores das tarifas se repetem com 

freqüência elevada nas respostas dos questionários, o que leva ao atendimento do 

primeiro objetivo específico, que era verificar os fatores determinantes para a classe 

médica abrir conta-corrente na Cooperativa, realizar investimentos, empréstimos e 

utilizar seus serviços. 

O objetivo específico de identificação das principais ações que caracterizam a 

utilização de ferramentas do marketing de relacionamento, que contribuem para o 

crescimento dos negócios e número de cooperados da Unicred Fortaleza, foi 

atingido, quando se identifica a valorização, pelos cooperados, da agilidade e 

personalização do atendimento prestado pelos gerentes de relacionamento, sendo 

estas fatores de destaque em relação às demais instituições financeiras. 

A falta de ferramentas informatizadas que permitam conhecer de maneira 

aprofundada os hábitos dos cooperados, facilitando assim uma personalização 

melhor do atendimento, certamente, será um fator restritivo na manutenção da 

satisfação identificada na pesquisa, na medida em que a Unicred Fortaleza for 

aumentando o número de associados. 

Outra demanda premente dos cooperados é a oferta de opções de atendimento 

amparadas na moderna tecnologia bancária, quando a cooperativa é confrontada 

com seus concorrentes. 

As conclusões do trabalho ensejam preocupações, quando confrontadas com a 

dinâmica do mercado financeiro brasileiro, que registra a concentração de 

instituições em função das aquisições realizadas pelos grandes bancos e a redução 

constante das taxas de juros conduzidas pelo Comitê de Política Monetária – 



116 

COPOM, que, gradativamente, diminui a distância entre os custos de se trabalhar 

com banco ou cooperativa. 

Além dos fatores apresentados, observa-se a política agressiva das instituições 

concorrentes das cooperativas, que investem pesadamente no oferecimento de 

atendimento diferenciado mediante seus programas de relacionamento, amparados 

em ferramentas informatizadas destinadas ao conhecimento dos clientes. 

O estudo apresentado contribuiu para a revisão do conceito de que os médicos, 

em função da imagem de ser uma classe unida e corporativista e integrar o Sistema 

Unicred, que cresce significativamente, teriam um forte sentimento cooperativista, 

contudo, as respostas encontradas sugerem a elaboração de algumas sugestões 

para temas de futuros trabalhos. 

Identificar se o sentimento de participar de uma cooperativa de crédito será 

suficientemente para manter os cooperados filiados, quando as taxas de juros 

praticadas pelos bancos nos financiamentos e empréstimos atingirem os mesmos 

patamares das adotadas pelas cooperativas. 

 Este trabalho não contemplou as pessoas jurídicas em virtude das 

características específicas inerentes a este segmento, portanto, cabe a sugestão de 

estudo no qual seja contemplada a identificação dos motivos que levam os 

cooperados pessoas jurídicas a operar com uma cooperativa de crédito, dadas as 

limitações dos produtos oferecidos para este segmento, quando comparadas com as 

demais instituições financeiras. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS DIRIGENTES 

 

01 – Há quantos anos você participa da Direção da Unicred (considere na resposta o 

tempo de gestões anteriores)? 

( ) 1 a 4 anos 

( ) 4 a 8 anos 

( ) 8 a 12 anos 

( ) Mais de 12 anos 

 

02 – Qual o cargo que você ocupa atualmente? 

(  ) Diretor 

(  ) Conselheiro de Administração 

(  ) Conselheiro Fiscal 

 

03 – Além da Unicred, indique na tabela abaixo, a(s) instituicões que você mantém 

conta corrente. Indicar também qual delas você considera a sua principal e quais os 

produtos que você opera. 

 

PRODUTOS 
INSTITUIÇÃO PRINCIPAL 

APLICAÇÕES EMPRÉSTIMOS 

BANCO DO BRASIL (  ) (  ) (  ) (  ) 

BANKBOSTON (  ) (  ) (  ) (  ) 

BEC (  ) (  ) (  ) (  ) 

BRADESCO (  ) (  ) (  ) (  ) 

CEF (  ) (  ) (  ) (  ) 

HSBC (  ) (  ) (  ) (  ) 

ITAÚ (  ) (  ) (  ) (  ) 

REAL/ABN (  ) (  ) (  ) (  ) 

SAFRA (  ) (  ) (  ) (  ) 

SANTANDER (  ) (  ) (  ) (  ) 

UNIBANCO (  ) (  ) (  ) (  ) 

OUTROS (  ) (  ) (  ) (  ) 
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04 - Quais os motivos que levaram você a abrir conta no seu banco principal? (Você 

pode escolher mais de uma opção).  

( ) Indicação de amigos ou parentes 

( ) Imagem de modernidade (tecnologia)  

( ) Imagem (solidez do banco)  

( ) Rede de agências  

( ) Recebe salário ou outros pagamentos  

( ) Valores das tarifas  

( ) Taxas de empréstimos e financiamentos 

( ) Identifico-me com a instituição  

 

05 - Qual o canal de contato que você mais utiliza para se relacionar com seu banco 

principal?  

( ) Office bank (Internet) 

( ) Setor/funcionário específico  

( ) Gerente 

( ) Telefone 

( ) Máquinas de auto-atendimento 

 

06 - Qual o canal de contato que você mais utiliza para se relacionar com a Unicred?  

( ) Office bank (Internet) 

( ) Setor/funcionário específico  

( ) Gerente 

( ) Telefone  

 

07 – Como dirigente da Unicred, os canais utilizados pela Cooperativa para abordar 

seus cooperados são suficientes? 

( ) Sim   

( ) Não 

Comente sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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08 - Você considera o atendimento prestado pelo Unicred (Você pode marcar mais 

de uma opção):  

( ) Especializado e personalizado   

( ) Gerente atende em tudo o que os cooperados precisam 

( ) Facilidade de acesso aos gerentes  

( ) Sinto-me seguro quanto às orientações dos gerentes 

( ) Rapidez no atendimento  

( ) Rapidez nos caixas  

( ) Velocidade de decisão  

( ) Qualificação e capacitação das pessoas que me atendem  

Comente sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

09 – Você faz parte de algum programa de relacionamento oferecido pelos bancos?  

(  ) Sim  (  )Não.  

 

10 – Se a resposta anterior for positiva, indique o banco e o nome do programa. 

Banco  ______________________________________________  

Nome do Programa ____________________________________ 

(  ) Não conheço o nome do programa. 

 

11 – Quanto a participar de um dos programas acima, você considera? 

( ) Muito importante 

( ) Importante 

( ) Indiferente 

 

12 – Quais as principais ameaças ao crescimento da Unicred? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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13 – Você entende que a Unicred deveria oferecer programa de relacionamento, 

semelhante aos ofertados pelos bancos?  

(  ) Sim  (  )Não. 

 

14 – Caso a resposta anterior seja positiva, responda: Que tipo de diferencial a 

Unicred deveria oferecer? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15 – Você considera fundamentais para o crescimento da Unicred investimentos em 

tecnologia?  

(  ) Sim  (  )Não. 

 

Justifique sua resposta (se sua resposta for sim, indique os tipos de tecnologias):  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16 – Você considera positiva a imagem da Unicred perante os cooperados? 

(  ) Sim  (  )Não.  

 

17 – O que contribui para construção dessa imagem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

18 - Quanto ao relacionamento com a Unicred, qual o fator que você considera mais 

importante para manutenção da satisfação do cooperado? Você pode escolher mais 

de uma opção.  

( ) Manter relacionamento a longo tempo  

( ) Tarifas reduzidas na prestação de serviços  

( ) Agilidade nas decisões e soluções das minhas demandas  

( ) Facilidade de acesso as gerências 
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( ) Taxas de empréstimos e investimentos 

( ) Fazer parte de uma cooperativa 

( ) Outros _________________________ 

  

19 – Qual a sua opinião quanto aos bancos segmentarem clientes por gerentes de 

relacionamento?  

 (    ) Concordo  

 (    ) Não concordo  

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

20 – Qual a sua opinião quanto à Unicred segmentar os cooperados por gerentes de 

relacionamento?  

(    ) Concordo  

(    ) Não concordo  

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

21 – Você concorda que a segmentação de cooperados será um fator determinante 

para fidelização e incremento das sobras da Unicred? 

(    ) Concordo  

(    ) Não concordo  

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

22 – Na perspectiva de cliente, o que você identifica como um diferencial ofertado 

pelo seu banco principal que a Unicred deveria oferecer?   
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

  

23 - Na escolha da(s) instituição (ões) financeira(s), o que você considera mais 

importante? Você pode escolher mais de uma opção.  

( ) número de agências  

( ) proximidade do trabalho   

( ) imagem/confiabilidade  

( ) atendimento do gerente e funcionários 

( ) opções de acesso (máquinas de auto-atendimento, internet, telefone, outros) 

 

24 - Ao fazer negócios com uma instituição financeira, você considera mais 

importante:  

( ) A parceria / relacionamento / passado e futuro  

( ) O ganho imediato naquela operação  

( ) Outros _______________________  

 

25 - Quais das características abaixo são mais importantes num gerente que o 

atende? Você pode escolher mais de uma opção.  

( ) Presta assessoria financeira, me indicando produtos e serviços adequados ao 

meu perfil  

( ) Disponibilidade em me atender, acesso fácil  

( ) Capacidade de abordar diversos temas, além do enfoque negocial 

( ) Apresentação do profissional (vestimenta, atitude, abordagem, entre outros) 

   

26 – Quais as estratégias de marketing adotadas por sua cooperativa para fidelizar 

cooperados e incrementar as sobras? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

27 – Sua cooperativa utiliza algum software para identificar o perfil dos cooperados? 

(  ) Sim      ( ) Não 

Se positiva a resposta, informar o nome do software:  
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APÊNDICE B  

QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS COOPERADOS DA UNICRED 

FORTALEZA 

 

01 – Sexo 

(  ) Masculino (  ) Feminino 

 

02 – Idade 

Até 40 anos             (  ) 

Entre 41 e 55 anos  (  ) 

Acima de 55 anos   (  ) 

 

03 – Tipo de cooperado 

(  ) Médico 

(  ) Não médico. Vínculo com o cooperado: _____________________________  

 

04 – Na tabela abaixo, indique a(s) instituição(ões) que você mantém conta corrente. 

Indicar também qual deles você considera o seu o principal e quais produtos que 

você opera. 

  

PRODUTOS 
INSTITUIÇÃO PRINCIPAL 

APLICAÇÕES EMPRÉSTIMOS 

BANCO DO BRASIL (  ) (  ) (  ) (  ) 

BANKBOSTON            (  ) (  ) (  ) (  ) 

BEC (  ) (  ) (  ) (  ) 

BRADESCO  (  ) (  ) (  ) (  ) 

CEF  (  ) (  ) (  ) (  ) 

HSBC  (  ) (  ) (  ) (  ) 

ITAÚ  (  ) (  ) (  ) (  ) 

REAL/ABN  (  ) (  ) (  ) (  ) 

SAFRA  (  ) (  ) (  ) (  ) 

SANTANDER  (  ) (  ) (  ) (  ) 

UNIBANCO  (  ) (  ) (  ) (  ) 

OUTROS  (  ) (  ) (  ) (  ) 
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05 - Quais os motivos que levaram você a abrir conta no seu banco principal? Você 

pode escolher mais de uma opção.  

(  ) Indicação de amigos ou parentes 

(  ) Imagem de modernidade (tecnologia)  

(  ) Imagem (solidez do banco)  

(  ) Rede de agências  

(  ) Recebe salário ou outros pagamentos  

(  ) Valores das tarifas  

(  ) Taxas de empréstimos e financiamentos 

(  ) Identifico-me com a instituição  

 

06 - Quais os motivos que levaram você a abrir e manter conta na Unicred? Você 

pode escolher mais de uma opção.  

(  ) Indicação de amigos ou parentes 

(  ) Imagem de modernidade (tecnologia)  

(  ) Imagem (solidez da cooperativa)  

(  ) Rede de agências  

(  ) Recebe salário ou outros pagamentos  

(  ) Valores das tarifas  

(  ) Taxas de empréstimos e financiamentos 

(  ) Identifico-me com a instituição  

  

07 - Qual o canal de contato que você mais utiliza para se relacionar com seu banco 

principal?  

(  ) Office bank (Internet) 

(  ) Setor/funcionário específico  

(  ) Gerente 

(  ) Telefone 

(  ) Máquinas de auto-atendimento 

  

08 - Qual o canal de contato que você mais utiliza para se relacionar com a Unicred?  

(  ) Office bank (Internet) 

(  ) Setor/funcionário específico  
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(  ) Gerente 

(  ) Telefone  

  

09 - Em relação ao seu banco principal, nos próximos seis meses, você pretende:  

(  ) Aumentar o nível de relacionamento  

(  ) Manter o nível de relacionamento  

(  ) diminuir  

(  ) encerrar  

(  ) Não sei / Não pensei nisso  

 

10 - Em relação a Unicred, nos próximos seis meses, você pretende:  

(  ) Aumentar o nível de relacionamento  

(  ) Manter o nível de relacionamento  

(  ) diminuir  

(  ) encerrar  

(  ) Não sei / Não pensei nisso  

 

11 – Quanto à sua satisfação no atendimento prestado pelo seu Banco principal, 

qual o fator que você considera mais importante para manutenção de sua 

satisfação? Você pode escolher mais de uma opção.  

(  ) Atendimento especializado e personalizado   

(  ) Gerente me atende em tudo o que preciso/acompanha de perto minha conta  

(  ) Facilidade de acesso ao gerente  

(  ) Sinto-me seguro quanto às orientações do gerente 

(  ) Rapidez no atendimento  

(  ) Rapidez no caixa  

(  ) Diversidade de opções de atendimento (máquinas de auto-atendimento, no. 

agências) 

(  ) Velocidade de decisão  

(  ) Qualificação e capacitação das pessoas que me atendem 

  

12 – Quanto à sua satisfação no atendimento prestado pela Unicred, qual o fator que 

você considera mais importante para manutenção de sua satisfação? Você pode 

escolher mais de uma opção.  
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(  ) Atendimento especializado e personalizado   

(  ) Gerente me atende em tudo o que preciso/acompanha de perto minha conta  

(  ) Facilidade de acesso ao gerente  

(  ) Sinto-me seguro quanto às orientações do gerente 

(  ) Rapidez no atendimento  

(  ) Rapidez no caixa  

(  ) Diversidade de opções de atendimento (máquinas de auto-atendimento, no. de 

agências) 

(  ) Velocidade de decisão  

(  ) Qualificação e capacitação das pessoas que me atendem  

  

13 – No banco ou bancos que você trabalha você faz parte de algum programa de 

relacionamento?  

(  ) Sim  (  )Não.  

  

14 – Se a resposta anterior for positiva, indique o banco e o nome do programa. 

Banco  _________________________________  

Nome do Programa _______________________ 

(  ) Não conheço o nome do programa. 

15 – Quanto a participar de um dos programas de relacionamento, você considera? 

(  ) Muito importante 

(  ) Importante 

(  ) Indiferente 

  

16 - Quanto ao relacionamento com o seu Banco principal, qual o fator que você 

considera mais importante para manutenção de sua satisfação? Você pode escolher 

mais de uma opção.  

(  ) Manter relacionamento a longo tempo  

(  ) Isenção de tarifas por volume de negócios  

(  ) Agilidade nas decisões e soluções das minhas demandas  

(  ) Facilidade de acesso a minha gerência 

(  ) Taxas de empréstimos e investimentos 

(  ) Outros _________________________ 
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17 - Quanto ao relacionamento com a Unicred`, qual o fator que você considera mais 

importante para manutenção de sua satisfação? Você pode escolher mais de uma 

opção.  

(  ) Manter relacionamento a longo tempo  

(  ) Isenção de tarifas por volume de negócios  

(  ) Agilidade nas decisões e soluções das minhas demandas  

(  ) Facilidade de acesso a minha gerência 

(  ) Taxas de empréstimos e investimentos 

(  ) Outros _________________________ 

  

18 – Qual a sua opinião quanto aos bancos segmentarem clientes por gerentes de 

relacionamento?  

 (    ) Concordo  

 (    ) Não concordo  

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

19 – Qual a sua opinião quanto à Unicred segmentar os cooperados por gerentes de 

relacionamento?  

(    ) Concordo  

(    ) Não concordo  

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

20 – Você identifica vantagens em manter-se fiel (concentrar suas operações) ao 

seu banco principal? Quais?  

  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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21 – Você identifica vantagens em manter-se fiel (concentrar suas operações) na 

Unicred? Quais?  

  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

22 - Na escolha da(s) instituição(ões) financeiras que você trabalha. O que você 

considera mais importante? Você pode escolher mais de uma opção.  

(  ) número de agências  

(  ) proximidade do trabalho   

(  ) imagem/confiabilidade  

(  ) atendimento do gerente e funcionários 

(  ) opções de acesso (máquinas de auto-atendimento, internet, telefone, outros) 

  

23 - Ao fazer negócios com uma instituição financeira, você considera mais 

importante:  

(  ) A parceria / relacionamento / passado e futuro  

(  ) O ganho imediato naquela operação  

(  ) Outros _______________________  

  

24 - Quais das características abaixo são mais importantes em um gerente que lhe 

atende? Você pode escolher mais de uma opção.  

(  ) Presta assessoria financeira, me indicando produtos e serviços adequados ao 

meu perfil  

(  ) Disponibilidade em me atender, acesso fácil  

(  ) Capacidade de abordar diversos temas além do enfoque negocial 

(  ) Apresentação do profissional (vestimenta, atitude, abordagem, entre outros) 

(  ) Todas as alternativas acima. 
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APÊNDICE C 
Informações complementares, referentes ao quadro 6:  Relacionamento dos Principais 

Conceitos, Autores e Forma de Abordagem  
NOTAS: 

01) As questões não contidas no quadro acima, referem-se a dados demográficos 

necessários para a efetivação das análises comparativas, quando aplicável. Tais 

questões estão destacadas a seguir: 

Origem: Questionário destinado aos Dirigentes da Cooperativa: 

 

01 – Há quantos anos você participa da Direção da Unicred (considere na resposta o 

tempo de gestões anteriores)? 

02 – Qual o cargo que você ocupa atualmente? 

03 – Além da Unicred, indique na tabela abaixo, a(s) instituicão(ões) que você mantém 

conta corrente. Indicar também qual delas você considera a sua principal e quais os 

produtos que você opera. 

04 - Quais os motivos que levaram você a abrir conta no seu banco principal? (Você 

pode escolher mais de uma opção). 

  

Origem: Questionário destinado aos Cooperados: 

01 – Sexo 

02 – Idade 

03 – Tipo de cooperado 

02) Existem questões comuns aplicadas aos Dirigentes da Cooperativa e aos 

Cooperados, bem como questões específicas dirigidas a cada público. 

Notas:  

01) As questões não contidas no quadro acima, referem-se a dados demográficos 

necessários para a efetivação das análises comparativas, quando aplicável. Tais 

questões estão destacadas a seguir: 

Origem: Questionário destinado aos Dirigentes da Cooperativa: 

 

01 – Há quantos anos você participa da Direção da Unicred (considere na resposta o 

tempo de gestões anteriores)? 

02 – Qual o cargo que você ocupa atualmente? 

03 – Além da Unicred, indique na tabela abaixo, a(s) instituicão(ões) que você mantém 
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conta corrente. Indicar também qual delas você considera a sua principal e quais os 

produtos que você opera. 

04 - Quais os motivos que levaram você a abrir conta no seu banco principal? (Você 

pode escolher mais de uma opção). 

  

Origem: Questionário destinado aos Cooperados: 

01 – Sexo 

02 – Idade 

03 – Tipo de cooperado 

02) Existem questões comuns aplicadas aos Dirigentes da Cooperativa e aos 

Cooperados, bem como questões específicas dirigidas a cada público. 

 

 


