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INTRODUÇÃO
O cooperativismo nasceu a partir de uma
concepção de rede de solidariedade com o objetivo
de resistir e reinventar a boa convivência humana
no início da industrialização.

A atual era digital também foi concebida sob o
signo do compartilhamento e da colaboração.
Assim foi arquitetada a internet e as suas
primeiras articulações tecnológicas. 

Hoje, diante de tantos impasses e desequilíbrios que
desafiam o mundo, esses dois universos precisam
convergir para fazer prosperar fundamentos e
práticas realmente compartilhadas. 

O branding (ou a gestão de marcas) pode
ser uma valiosa força auxiliar nessa
direção, dando mais visibilidade e
relevância às marcas das cooperativas
como modelo e cultura nesse dinâmico e
tensionado ecossistema digital. 

Esse é o convite: conjugar cooperativa,
tecnologia e marca para redimensionar o
sentido e o alcance da colaboração no
trabalho e na vida nesses tempos. 



É  PERTINENTE  E
OPORTUNO

ESTIMULAR  A

SINERGIA ENTRE  O
COOPERATIVISMO  E
O  BRANDING  COMO

PARTE  DE  UMA

ESTRATÉGIA MA IOR
DE  GERAÇÃO  DE

VALOR .



COOPERATIVISMO COMO MARCA
As cooperativas são um modelo de
organização cada vez mais importante e
pertinente no mundo contemporâneo.
Diante da crise das estruturas de negócio
e trabalho tradicionais, elas se afirmam
como um projeto alternativo e
comprovadamente viável de associação
democrática e participativa, com aptidão
para realizar objetivos econômicos e
sociais que promovem valores coletivos e
beneficiam comunidades.

É fato que já existem 3
milhões de cooperativas no
mundo e quase 7.000
organizações desse tipo no
Brasil. Mas ainda há muito
espaço para se avançar, por
meio da atualização desse
formato, na busca de
relações mais equilibradas e
justas nos negócios e na vida.



Por isso, é oportuno estimular a sinergia
entre o cooperativismo e o branding (ou
gestão de marcas) como parte de uma
estratégia maior de geração de valor para
o propósito e a atitude de cooperar.

O branding tem
capacidade e potência
para destacar e fortalecer
pontos de adequação e
relevância do
cooperativismo no
contexto atual.

O novo ambiente tecnológico reforça
ainda mais esse direcionamento, uma vez
que agudiza a crise dos modelos de
negócio vigentes e, na outra ponta,
disponibiliza inovações, plataformas e
suportes que facilitam as idéias e 
práticas compartilhadas.
 

Assim, a intenção aqui é indicar caminhos
e procedimentos que fortaleçam a cultura
e a experiência da cooperação e das
cooperativas como marca e referência
nesses novos tempos.



AS  COOPERATIVAS
TÊM  TUDO  PARA 

 SE  BENEFICIAR  

DO  BRANDING
A PARTIR  DE  SUAS
CARACTERÍSTICAS

SINGULARES  E
CHEIAS  DE

SIGNIFICADO .

 



BRANDING: 
PROVEDOR DE SIGNIFICADO

Hoje, o branding está bastante focado
nessa construção e representação
simbólica do sentido e propósito das
organizações, seus vínculos, seus
produtos e serviços. As marcas são,
portanto, plataformas de definições,
mensagens, imagens e posturas que
expressam uma promessa.

O branding ou a gestão de marcas não é algo
estático, é uma disciplina que evolui e absorve
as demandas de cada tempo. Em sua versão
contemporânea, o branding expandiu e está
ligado à necessidade das organizações de
agregar valor ao que fazem e tornar esse valor
percebido e partilhado com as pessoas. É isso
que faz os relacionamentos mais duradouros,
revigora os compromissos das organizações e
viabiliza mais ganhos para todos.



Quanto mais entregam essa promessa, mais
as marcas ganham relevância e geram valor
nas interações com os diversos públicos

Ora, as cooperativas têm promessas
consistentes e podem se beneficiar muito
do branding, a partir de suas características
singulares e inclusivas de constituição,
governança, convivência e apropriação de
resultados. A boa gestão de marca pode
fortalecer demais as cooperativas, suas
conexões com os públicos e seu poder de
transformação positiva.

Basta percorrer os
pontos cruciais do
branding para notar
como as cooperativas,
ainda mais nesse
ambiente digital, podem
fazer de suas marcas
poderosos provedores
de significado e valor
para as relações e
trocas humanas nesse
mundo em crise.  



SÓ  UMA NOVA

ÉTICA DE
RELACIONAMENTO

E  UM  NOVO
MODELO  DE

NEGÓCIO  PODEM
RESPONDER  AO

VAZIO  DE  VALOR  E
SENTIDO  DERIVADO
DA CRISE  ATUAL .



A ERA DO COOPERAÇÃO
A presente era digital surgiu sob o signo do
compartilhamento. No primeiro momento,
os padrões da internet, com a sua
articulação em rede, deram a ela um caráter
de propriedade pública e viabilizaram a
partilha de informações, dados,
plataformas e outros suportes. 

Veio daí a sharing economy, que se dizia
baseada em parceria e compartilhamento, com
novos produtos e proprietários. No entanto,
muitas plataformas digitais, como novos
modelos de negócio da propalada sharing
economy, foram se destacando desse roteiro e
se transformaram em big techs, concentrando
cada vez mais poder e ganho em escala na
economia. Nesses modelos, altamente
exploratórios, o “compartilhamento” é feito sob a
coordenação das big techs, que definem
monocraticamente as regras de suas poderosas
plataformas, com base, quase sempre, na
exploração de dados e na precarização das
condições de trabalho.



Mas isso não significa que a cooperação e o
compartilhamento não persistam como
expectativa e necessidade, principalmente
para as gerações mais jovens. Há uma crise
no mundo, que estimula uma correspondente
busca de saídas. Só uma nova ética de
relacionamento e um novo arranjo de negócio
podem responder ao vazio de valores que
perpassa a vida nos mais diferentes
segmentos e dimensões.

Vale acreditar nesse ponto de partida: esse
é um tempo e um espaço muito propício
para as cooperativas. Elas podem projetar,
de forma mais enfática que nunca, a marca
do cooperativismo como símbolo de uma
alternativa diferenciada que efetivamente
viabilize um novo modo de fazer negócio,
trabalhar e conviver. 



AS  COOPERATIVAS
JÁ  NASCEM  COM
UM  PROPÓSITO

INSCRITO ,

GRAVADO  NA SUA

PRÓPRIA
CONSTITUIÇÃO ,  E

ISSO  AS  DISTINGUE
NO  UNIVERSO  DAS

MARCAS .



O PROPÓSITO NO CENTRO

Tempos atrás, as marcas já giraram em
torno de atributos tangíveis dos produtos
ou das imagens projetadas dos benefícios
que os produtos proporcionam. Hoje, como
foi dito, a pedra fundamental do branding é
o que se denomina propósito de marca. É a
razão de ser de uma organização (e de sua
marca), sua crença mais profunda, o
sentido que justifica a sua existência e
mobiliza as suas forças. 

É mais que missão ou
posicionamento. É um
compromisso da marca,
um contrato vivo com
seus públicos. 



Esse é um primeiro aspecto de definição geral
do branding que distingue e confere
vantagem especial às cooperativas: elas já
trazem um propósito inscrito, gravado na sua
própria constituição. São concebidas e
consolidadas para defesa e proteção de
interesses coletivos e não privados. Nascem
aglutinando pessoas e parceiros sem fins
lucrativos. Dependem do esforço conjunto
para gerar resultados que serão sempre
apropriáveis pelos que participam dessa
empreitada. No Brasil, isso está na lei nº
5.764/71 e em outros suportes legais.

Tendo a era da cooperação como
pano de fundo, as cooperativas
devem destacar esse propósito
fundante como valor: nascem para
ser coletivas e não individuais,
para distribuir e não concentrar,
para incluir e não desconsiderar. 

Guardam uma enorme diferença
com outras organizações e
plataformas que, focadas muitas
vezes em interesses restritos,
têm que fazer ginástica para
explicar o sentido social e
coletivo de sua existência. 



IDENTIFICAR  UMA

COOPERATIVA POR
SEU  NOME  E

SÍMBOLO  E  AFIRMAR
ESSA CONDIÇÃO

INFLUENCIA DESDE
O  PRIMEIRO
MOMENTO  NA

PERCEPÇÃO  E  NOS
RELACIONAMENTOS .



NOME E SÍMBOLO QUE FALAM
Há uma advertência
obrigatória no branding:
as marcas não são apenas
um desenho ou um nome
impresso na embalagem
ou preso na fachada. 

Só que, no caso das cooperativas,
o nome e o símbolo geral em si
são fatores distintivos e
indispensáveis, porque assinalam
de saída uma condição que tem a
ver com a razão de ser e a
singularidade da organização. 

Usar sempre a denominação cooperativa e
os símbolos convencionados (sejam os
pinheiros no círculo ou o ícone internacional
com o coop entrelaçado) é um outro
procedimento simples, previsto em lei, que
pode ser definidor e poderoso para as
marcas cooperadas. 



Algumas cooperativas não dão
importância a isso e chegam a
utilizar nomenclaturas que não
remetem a sua condição. Mas
identificar uma cooperativa (seja do
trabalho, de crédito, de saúde ou de
qualquer outro dos sete ramos)
como tal, realçando essa
caracterização na fachada da sede,
no site e em outros suportes, pode
influenciar em muito nas escolhas
das pessoas, nas decisões dos
parceiros e em todas as interações.

É uma forma de apresentação que sinaliza,
nitidamente, que há ali um modelo e uma
cultura diferentes de outras organizações
e isso implica, a partir do primeiro contato,
na criação de expectativas, percepções e
posturas especiais das partes envolvidas
nos relacionamentos. 

É como se fosse um selo de
origem, uma denominação
especial, uma marca registrada:
isto é uma cooperativa. 



MA IS  DO  QUE  AS
ORGANIZAÇÕES

TRADICIONA IS ,  AS
COOPERATIVAS  TÊM

FACILIDADES
NATURA IS  PARA

ORGANIZAR  UMA

GRANDE  REDE  DE
APOIO  ÀS  SUAS

MARCAS .



TODOS DEVEM COOPERAR
Há outro grande diferencial das cooperativas em
relação às suas marcas: elas são formadas por uma
associação de cooperados que são uma rede de
corresponsáveis, por lei, pelas grandes decisões.

Hoje vários mecanismos facilitam a distribuição de
responsabilidades nas cooperativas: dados
partilhados online, plataformas de votação em
assembleias, aplicativos de consulta entre outros
suportes que geram participação e transparência.

Além dos cooperados, colaboradores internos,
fornecedores e parceiros devem atuar conforme os
princípios cooperativistas, sendo corresponsáveis
por atitudes e relacionamentos da marca. 

Isso permite que mais envolvidos sejam capazes de  
participar e representar a cooperativa, como
advogados da marca e defensores da cultura.
Assim, mais do que organizações tradicionais, as
cooperativas contam com facilidades para
organizar essa rede apoio do seu branding. 



TODA COOPERATIVA

TEM  HISTÓRIA E  FAZ
PARTE  DE  UMA

NARRATIVA QUE
COMEÇA LÁ  NO

SÉCULO  XIX:  ESSE
ENREDO  CRIA

PERTENCIMENTO  E
LASTRO  PARA SUA

MARCA.



MARCAS QUE TÊM HISTÓRIA
Hoje em dia, as marcas em geral
têm se esforçado para compor uma
narrativa ou storytelling que as
torne enraizadas nos seus
territórios e reforce os seus vínculos
de relacionamento com as pessoas.

No caso das cooperativas, reside aí outro
componente que, se bem abordado,
transforma-se numa enorme oportunidade
de fortalecer o potencial e relevância de
suas marcas. 

As cooperativas têm muita história para
contar. De fato, toda cooperativa pertence
a uma tradição que começa lá no século
XIX, em plena Revolução Industrial.
Unidos para resistir às duríssimas
condições de trabalho das primeiras
fábricas, os pioneiros de Rochdale
estabeleceram uma rede de solidariedade e
colaboração que virou marco e referência.



Essas narrativas locais e singulares se
entrelaçam com um enredo nacional e mundial,
costurando um grande painel que une todas as
histórias num esforço coletivo em defesa da
cooperação e do equilíbrio econômico e social. 

Partindo dessa origem comum, cada
cooperativa, em sua localidade ou região, tem
certamente uma história própria a somar na sua
marca: com os registros particulares de sua
organização, os desafios que foram
enfrentados e as conquistas obtidas no seu
ramo ou território.

Isso cria um sentimento de pertencimento para
os que são cooperados e um lastro da
organização com todos ao seu redor, porque
demonstra que cada marca de cooperativa
pertence a um universo maior de resistência, de
troca e de realização. É trabalho do branding
sempre contar e renovar essa história.



ADOTAR  A  MESMA

MARCA PARA AS
COOPERATIVAS  DO
GRUPO  SINALIZA

INTERCOOPERAÇÃO .

REGISTRAR  O  NOME
DA SINGULAR  NA

MARCA REFORÇA O
VÍNCULO  LOCAL  DE
CADA COOPERATIVA.



ARQUITETURA, INTERCOOPERAÇÃO
E SINGULARIDADE

As cooperativas também podem sair reforçadas no
branding no que diz respeito à arquitetura, que é a
maneira como as marcas se organizam quando
fazem parte de um conjunto. 

Existem basicamente 3 modelos
de arquitetura de marca: 

monolítico
(quando se
usa uma
marca única
para todo o
conjunto).

independente
(em que cada
marca do
grupo é
autônoma). de paternidade

ou endosso (que
leva o
endorsement
corporativo para
as marcas do
sistema).

3. 
2. 

1. 



No entanto, importante registrar que há hoje um
movimento em alguns sistemas em que as
cooperativas buscam um reforço da assinatura da
singular junto com a marca corporativa, com a
intenção de assinalar o acento local e regional de
cada cooperativa. 

Ao que parece, no que tange à arquitetura de
marca, o desafio para o cooperativismo é
encontrar um equilíbrio razoável entre a marca do
sistema, que fortalece a unidade corporativa e
sinaliza intercooperação, e a assinatura da
singular, que confere identidade e joga luz no
trabalho de cada local ou região. 

No caso do cooperativismo, alguns sistemas ou
redes têm adotado o que se assemelha mais a
um modelo de paternidade ou endosso. É o caso
da Unimed, que forma um sistema nacional,
usando o mesmo nome para todas as singulares,
sem impedir que cada singular registre na marca
sua origem ou localidade. Um exemplo semelhante
também é o do Sicoob, que utiliza sua marca
corporativa para todo o seu grupo de
cooperativas, mas permite, de forma equilibrada,
que o nome da singular faça parte da logomarca. 



AS  COOPERATIVAS
ESTÃO  INSERIDAS
NUM  MOVIMENTO
MUNDIAL  COM

PRESENÇA EM  MA IS
DE  100  PA ÍSES  E

ISSO  SÓ  FORTALECE
O  PODER  DE

CONEXÃO  DE  SUAS
MARCAS .



MARCA É MOVIMENTO
O mundo digital e articulado em rede
disponibiliza um volume crescente de
informação, oferece muitas opções de
escolha, estimula a adoção de novas
práticas e acelera as trocas de referências. 

Esse mundo exige dinamismo e
conexão das marcas, porque as
comunidades, tribos e outros
grupos culturais que se formam
estão, a todo momento,
interagindo e estimulando novas
demandas e desejos, num
processo permanente de
mudança e renovação.

Nesse particular, as cooperativas têm
mais um diferencial que fortalece e torna
mais vivo o seu branding: elas estão
inseridas em um grande movimento
mundial que não para de crescer, com
presença em mais de 100 países e
reunindo quase 300 milhões de pessoas.  



Todas essas conexões dão às
cooperativas e às suas marcas uma
capacidade especial para se sintonizar
às novas necessidades que surgem de
múltiplos grupos nas mais diferentes
localidades. Por consequência, terão mais
condições para transformar essas
necessidades em novos serviços
acessíveis aos seus públicos.  

Enquanto muitas empresas se esforçam para
criar suas comunidades de influência e
diálogo, as marcas de cooperativas podem
captar, pesquisar e interagir diretamente com
a pulsação das tendências e aspirações que
vêm de todo esse movimento social e
internacional de cooperação.

No Brasil, esse movimento também é
substantivo e aglutina em torno de 15 milhões
de pessoas que são cooperadas, além
daquelas que convivem ou se relacionam com
as cooperativas.  



COM  INOVAÇÕES  E
MUDANÇAS ,  AS
COOPERATIVAS
ATUALIZAM  E

REFORÇAM  A INDA

MA IS  AS  SUAS
MARCAS  COMO  

ALTERNATIVA DE
MODELO  E  CULTURA.



COOPERAR E INOVAR
Inovar é hoje um imperativo para as marcas, não
só porque existe um novo ambiente tecnológico,
mas também porque os novos circuitos de
comunicação, os padrões mais dinâmicos de
relacionamento e o mindset digital alteram e
renovam o universo do branding.

As marcas de cooperativa estão
se sensibilizando para a inovação
e têm adotado uma postura cada
vez mais aberta e aderente aos
novos parâmetros.

Em diversas frentes, são implementadas novas
metodologias ágeis de gestão, experiências
digitais de interação e participação para os
cooperados, soluções agregadoras de
marketplace com produtos e serviços,
aplicativos e outras conexões online ou
presenciais, tudo demonstrando que o
ecossistema do cooperativismo está em
crescente sintonia com a transformação digital.



O ponto alto dessas inovações são as
cooperativas de plataforma que, em
contraponto com as big techs ou os 
gigantes digitais como Uber, Amazon e 
outras, têm a intenção principal de que os
próprios provedores dos serviços interligados
em rede assumam a coordenação da prestação
de trabalho e da repartição dos ganhos
gerados, de forma colaborativa e democrática. 

Stocksy, Fairbnb, Up&Go, Midata, Smart,
dentre outras, são algumas das marcas
pioneiras que fazem a ligação do
cooperativismo histórico ao universo
online, num movimento já presente em
vários países e setores. 

Com todas essas mudanças e inovações
incrementais ou disruptivas, as marcas de
cooperativa se atualizam e reforçam ainda
mais a sua capacidade de ser uma alternativa
real e viável de modelo e cultura.

https://coonecta.me/cooperativismo-de-plataforma-a-democratizacao-dos-servicos-digitais/


AS  MARCAS  DE
COOPERATIVA TÊM

COMPROMISSO
SOCIAL  COM  A

COMUNIDADE  E  A

TRANSFORMAÇÃO
PARA MELHOR  DA

VIDA DA

COLETIVIDADE .



MARCAS DE IMPACTO E
TRANSFORMAÇÃO

Existe mais um ponto a favor das marcas de cooperativas
que deve ser ressaltado: elas têm compromisso com a
comunidade e com a transformação para melhor da
vida da coletividade onde atuam. 

Isto não só está inscrito entre os princípios do
cooperativismo, mas pode ser comprovado
com fantásticos exemplos em que as
cooperativas têm contribuído de forma
decisiva para a geração de riquezas e o
desenvolvimento de comunidades e regiões,
tanto no Brasil como em outros países.
Para ficar apenas em dois cases ilustrativos,
podem ser citados: o trabalho da cooperativa
Sicoob Sarom, que transformou a economia da
região da Serra da Canastra, em Minas Gerais e,
no âmbito internacional, vale a menção à marca
legendária da Mondragon que, nascida no País
Basco, tornou-se uma referência de mudança e
melhoria das oportunidades e condições para
uma crescente comunidade. 



Para tornar essa atuação ainda mais incisiva
e poderosa, as marcas de cooperativas
podem criar arranjos com outras marcas de
vocação compartilhadora, como as
indicações geográficas (marcas de origem ou
procedência) e as marcas coletivas (produtos
e serviços de uma coletividade) para
viabilizar ainda mais a expansão desse
branding de cooperação no desenvolvimento
sustentado de setores ou localidades.

Para potencializar essa transformação, as
marcas cooperativas podem também se
valer de plataformas colaborativas –
crowdfunding, crowdworking,
crowdsourcing, dentre outras - que
traduzem no universo digital a importância
da cooperação nos tempos atuais. 



A COMUNICAÇÃO  DE
MARCA NA ERA

DIGITAL:  ESSA É  A

GRANDE
OPORTUNIDADE  E  O
GRANDE  DESAFIO

PARA AS
COOPERATIVAS  NO

BRASIL  E  NO  MUNDO .



COMUNICAR É EDUCAR
E COOPERAR

Depois de percorrer vários pontos destacando
vantagens e diferenciais das marcas cooperadas,
vale a pergunta: por que insistir tanto na
importância das cooperativas colocarem o
branding em suas agendas e trabalharem mais a
comunicação em torno de suas marcas?

Primeiro e o mais
importante: porque o
cooperativismo
efetivamente
representa uma
alternativa necessária
para a reinvenção de
padrões solidários de
negócio e trabalho
nesse mundo de hoje e
não se pode evitar essa
responsabilidade.

Segundo: porque esse
é um ponto de
concordância crítica
entre as lideranças do
meio. As cooperativas
falam pouco de si
mesmas e, quando
falam, quase sempre
se voltam para dentro
da própria
comunidade
cooperativista.



Hoje, começam a aparecer mais campanhas
e ações de valorização do cooperativismo,
como é o caso do SomosCoop, da OCB. A
comunicação de alguns sistemas e
cooperativas também vem se ampliando e
falando com o público em geral.

Comunicar é uma forma de
cooperar, de repartir, de trocar.
Comunicar uma marca de
cooperativa é educar mais gente
para a colaboração. Reforçar o
movimento cooperativo e suas
marcas no Brasil e no mundo é
trabalhar para superar a crise atual
de valores e iniciar um novo estágio
da convivência humana. 

Muito mais pode ser feito e o ambiente
digital não só cria oportunidade mas propicia
o aprofundamento desse movimento, uma
vez que disponibiliza múltiplos recursos para
que as cooperativas expandam suas
plataformas e suas redes de interação,
passando a se relacionar com novos públicos
e educar jovens e novos segmentos
interessados na cooperação.



DICAS PARA REFORÇAR O VALOR
DAS MARCAS DE COOPERATIVAS

A marca deve ser uma síntese da
cooperativa como um todo: suas
mensagens, suas cores e sinais, seus
produtos e serviços, suas atitudes e o seu
jeito de ser. 
Em todas essas manifestações, a marca
deve traduzir a estratégia e levar adiante o
propósito da cooperativa. 
Para os públicos da organização, a marca
funciona como um código de significado,
uma bússola de orientação para suas
escolhas.
A marca se conecta com essas pessoas por
meio dos pontos de contato reais e virtuais
que interagem e dialogam com elas. 
Ao se conectar com esses públicos, a
marca da cooperativa passa a fazer parte
de suas vidas e jornadas. E eles se sentem
associados a elas.



Nas experiências com a marca, o que as
pessoas esperam é que ela entregue aquilo
que promete. 
Esse equilíbrio entre promessa e entrega é
o que se chama de brand alignment ou
alinhamento da marca e que define a força
de uma marca.
Por isso, é fundamental estar sempre
monitorando a jornada desses públicos e a
qualidade das interações mantidas com a
marca.
Esse monitoramento das interações faz
parte da gestão das marcas, permitindo os
ajustes para melhoria e evolução nos
relacionamentos.
Quanto mais sintonizadas com seus
públicos, mais reconhecimento, relevância e
valor terão a cooperativa e a sua marca.
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Sobre a Coonecta
A Coonecta é uma empresa especializada em
comunicação, marketing de conteúdo e educação
para cooperativas. Nosso objetivo é, por meio
destas três ferramentas, ajudar as cooperativas a se
posicionarem como protagonistas na nova
economia digital.

http://www.coonecta.me/
https://conteudo.coonecta.me/ebook-educacao-e-comunicacao-em-cooperativas

