


O Dia C é um grande movimento nacional de 
solidariedade cooperativista e é também a 
data em que se comemora o Dia Internacional 
do Cooperativismo. No Brasil, começou como 
uma iniciativa em Minas Gerais, em 2009, mas 
tomou corpo e ganhou apoio institucional do 
Sistema OCB/Sescoop tornando-se nacional 
em 2013.
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1.977 mil
Cooperativas
participantes

Comemorado todo primeiro sábado do mês de 
julho, o Dia C reúne milhares de pessoas em 
todos os estados do país. Somente em 2019, 
foram:

1.257 mil
Municípios
participantes

2,6 milhões
Pessoas
beneficiadas

100%
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Mas como levar adiante o Dia C em 2020 quando as recomendações 
de saúde indicam distanciamento social? Por outro lado, como deixar 
de assistir às comunidades em um momento tão sensível como esse? 
Nossa resposta a estas perguntas vem em forma de ação:

Realizar a celebração (4/7) on-line, nas redes sociais

Apoiar as cooperativas no combate aos problemas 
gerados pela pandemia

Incentivar as coops a serem protagonistas de desenvolvimento 
local por meio da cooperação e da intercooperação

Mensurar o potencial das cooperativas em ações 
com foco no combate ao coronavírus

Mostrar que as cooperativas brasileiras fazem a diferença
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Número de cooperativas que 
realizaram ações de apoio ao 

combate do coronavírus.

O Sistema OCB vai capitanear as 
principais ações das cooperativas 
brasileiras no combate à Covid-19 para 
mostrar nossa força na mídia nacional. Quantidade de pessoas 

diretamente impactadas.

Quantidade de ações
totais realizadas.

Número de ações de âmbito local 
registradas no sistema do Dia C.





. SENSIBILIZAÇÃO
Sensibilizar cooperativas e comunidade sobre o protagonismo e o
diferencial das coops em momentos de crise e cooperação. Abrir o 
campo do Dia C para que as cooperativas inscrevam seus projetos.

. MOBILIZAÇÃO
Reforçar os princípios do cooperativismo, a cooperação, o
protagonismo e a resiliência das cooperativas em momentos de crise.

. PAPÉIS
➔ UEs (apoio na divulgação)
➔ Grupo de Comunicadores (apoio na divulgação)
➔ Cooperativas (abraçar a causa e participar)
➔ Sociedade (perceber que o modelo cooperativista é benéfico para a sociedade)
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. CAMPANHA
Criar e executar uma campanha digital de 
comunicação para o Dia C contemplando 

lançamento, celebração e divulgação.

. IMAGEM
Usar o Dia C para mostrar à sociedade 

a importância do cooperativismo.

. MENSURAÇÃO
➔ Meta: impactar no mínimo 1 milhão de 
usuários entre os meses de junho e julho 
➔ Taxa de alcance das publicações com a 

#DiaC
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Régua de relacionamento via RD Station.

E-MAIL MARKETING

REDES SOCIAIS E WHATSAPP
➔ Cards chamando as cooperativas para a ação
➔ Capa para redes sociais
➔ Avatar para redes sociais
➔ Filtros Instagram
➔ Figurinhas Whatsapp
➔ Vídeos
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Ativaremos as coops que já participaram do Dia C, bem como 
aquelas que ainda não participaram, com e-mails marketing 
personalizados e em etapas, convidando-as para fazer a diferença 
na vida da comunidade, principalmente nesse momento.

E-MAIL MARKETING

REDES SOCIAIS 
Estratégias de remarketing nas redes sociais junto aos usuários que
abriram os e-mails da régua de relacionamento, bem como por 
segmentação de publicações por interesses e localidade.
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Escolha de uma pessoa que tenha autoridade e audiência 
dentro do universo das Coops que, a partir da sua rede de 
contatos, ajude a promover o Dia C (com o apoio da Gecom).

APOIO INSTITUCIONAL

PAPEL
➔ Usar sua imagem e influência para sensibilizar as coops do seu estado
➔ Discurso humanizado (de um-para-um)
➔ Usar as redes sociais para reverberar a nossa mensagem e projeto
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PAPÉIS
➔ Colaboradores (apoio na divulgação)
➔ Parceiros (apoio na divulgação)
➔ UEs (sensibilizar suas cooperativas)
➔ Grupo de Comunicadores (apoio na divulgação)
➔ Cooperativas (abraçar a causa e participar)

27 DE ABRIL
Em todas as nossas redes sociais e grupos de WhatsApp.





E-mail marketing
Visão geral



E-mail marketing
Leitura



WhatsApp
Visão geral



YouTube
Capa



Facebook
Capa



Facebook
Post carrossel



Instagram
Post carrossel



Redes sociais
Avatar



Instagram
Stories



Vídeo
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Celebrar a data criando um grande movimento nas redes sociais. A 
ideia é que cooperativas, @somoscoop e demais engajados façam as 
mesmas publicações no mesmo horário, criando uma forte corrente 
na internet. Além disso, teremos eventos on-line para celebrar com 
toda a comunidade (em desenvolvimento e aberto a sugestões).

PÚBLICO
➔ Cooperativas e UEs (participar e divulgar) 
➔ Sociedade (entender o impacto do cooperativismo)

4 DE JULHO
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Estender o Dia C para além do primeiro sábado de julho. Utilizar os 
dados de participação, informações coletadas e fotos como matéria-
prima para continuar tangibilizando o cooperativismo para a sociedade 
e a importância do apoio do Sescoop para os projetos das coops.

+DIA C
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