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Um bom estudo demográfico tem que separar a população por faixas etárias. Devem
ser analisadas tendências passadas, presentes e futuras para cada grupo. Isto é
especialmente importante quando o nosso produto é atraente para uma determinada
faixa etária. Não é possível abrir um negócio cujo principal mercado são jovens entre
18-24 anos, em uma área cuja população está envelhecendo rapidamente, porque isso
indica que os jovens estão saindo em busca de trabalho.

2



3.4.2.5. ASPECTOS TECNOLÓGICOS: Determinadas mudanças tecnológicas
podem afetar setores inteiros da economia. É importante avaliar se o novo
empreendimento é mais, ou menos, suscetível a influências da tecnologia.

3.4.2.6. ASPECTOS LEGAIS E POLÍTICOS: Dizem respeito à avaliação de políticas
setoriais, aos incentivos específicos sobre as micros, pequenas e médias
empresas e à observância de leis que regem o setor. Os negócios sob controle
governamental podem ter as regras alteradas a qualquer momento e nem
sempre atendem aos requisitos de competência e qualidade.
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3.4.2.7. ÍNDICES DE GÊNERO E RAÇA:

Se o seu negócio é destinado a membros de um gênero ou raça
particular, certifique-se de se familiarizar com a sua composição dentro
de um mercado específico.
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3.4.2.8. ASPECTOS CULTURAIS

Englobam fatores sociológicos, antropológicos, psicológicos, princípios éticos, morais e
tradições. É importante avaliar tais fatores, que podem afetar o novo negócio.

Há uma abundância de informações disponíveis, em vários meios (digitais, livros,
pesquisas realizadas, etc.) se você estiver disposto a fazer os contatos e visitas
necessárias. É possível que, para conhecer o seu mercado imediato, perceba que em
outra área poderia se desenvolver melhor a sua ideia de negócio. Quanto mais
informações você reunir, menos risco assumirá. Deve-se medir a sensibilidade do
produto às variações econômicas. Os jornais e revistas constituem outra importante
fonte de consulta.

5



3.4.2.9 EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS

Em estudos bem construídos, os dados e informações vão se unir e você pode
começar a formar o seu plano de negócios. Depois de ter assegurado que em sua
região de atuação, a economia de mercado é saudável e em crescimento, os seus
índices de raça, de gênero e níveis de educação são compatíveis com as suas ideias,
você pode ter uma melhor perspectiva das necessidades do mesmo. Combinando
esta informação com a renda total estimada no seu negócio, a cooperativa pode fazer
uma estimativa da renda que pode esperar. Imagine que a cooperativa queira abrir
uma loja de eletrônicos para atender as demandas dos associados e clientes.
Verificando o mercado, concluiu-se que os clientes em potencial gastam em média R$
500,00 por ano em eletrônicos e as condições econômicas parecem favoráveis.
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3.4.2.9 EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS

A população alvo do mercado é de 20.000 habitantes, o que significa que os gastos com
eletrônicos nesse mercado são cerca de 10 milhões de reais (R$ 500,00 × 20.000).

Há quatro concorrentes diretos em que são distribuídas as quotas de mercado.
Dependendo do tamanho e da localização do seu projeto, você pode estimar a
percentagem do mercado que quer seguir. Ou seja, se a loja for maior e bem localizada,
você pode reivindicar uma quota de pelo menos 20 por cento, ou seja, 2 milhões de
reais em vendas.
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3.4.2.9 EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS
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Normalmente as cooperativas conhecem o seu mercado melhor que as demais
empresas, pois considera o seu quadro social como um mercado potencial. No
entanto, em muitas situações, para se viabilizar economicamente, os produtos
das cooperativas serão consumidos por não associados. Isto significa que o gestor
do projeto deve conhecer bem um mercado, a ponto de ser capaz de entendê-lo.

Para isso, tem que reduzir seu mercado a uma fração, para que ele possa entrar e
servir. Isso começa com uma segmentação do mercado.
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 Segmentar um mercado significa dividi-lo em partes. Um mercado consumidor pode ser
dividido por idade, níveis de educação e pela renda. Um mercado industrial pode ser
segmentado de acordo com critérios geográficos, de tamanho e de uso. Uma vez
segmentada em partes lógicas, o gestor da cooperativa pode começar a desenhar o seu
mercado ou nicho de negócio. O objetivo é especificar o máximo possível. Ao
encontrar-nos limitados, seja pelo tempo ou pelo capital, é necessário não desperdiçar
recursos tentando entrar em um mercado muito grande.

A objetivação do nosso mercado nos permite descrever de forma muito clara o nosso
melhor cliente. Se vendermos ração para animais, os segmentos de mercado podem
melhor objetivar produtores rurais de animais de determinados tipos, em determinada
região, com um certo universo produtivo potencial.
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Não será apenas o cliente com esse perfil que servirá para o seu negócio. Outros
produtores e clientes de outras regiões farão parte do seu mercado secundário. Na
medida em que você amadurece seu negócio, seu mercado alvo irá se expandir
para incluir um público mais amplo. No entanto, estudos devem se concentrar e
desenvolver o mercado primário antes de chegar ao mercado secundário.

Uma das expressões mais ouvidas dos gestores de projetos é identificar um nicho
de mercado. Essa é outra maneira de interesse no mercado-alvo. Usando uma
estratégia de encontrar um nicho está focando muito especificamente em um
mercado-alvo bem desenvolvido.
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Partindo do pressuposto que mercado é a atividade humana dirigida para a satisfação
das necessidades e desejos através dos processos de troca, marketing pode ser
entendido como o estudo científico das relações de troca.

O marketing implica conhecer o que o consumidor necessita, analisar a produção dessa
necessidade, produzi-la, distribuí-la e vendê-la ao consumidor, oferecendo-lhe
informações sobre a utilização do produto.
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Para que um plano de marketing de uma cooperativa tenha êxito, é
necessário compreender, a priori, os componentes de marketing mais
relevantes, e que podem ser identificados como os quatro “Ps”, que são:

- Produto
- Preço
- Praça
- Promoção.

De forma sucinta, vamos conhecer um pouco de cada um deles.
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Pode-se dizer que um produto é qualquer coisa que pode ser oferecida a um mercado
para aquisição, atenção, utilização ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou uma
necessidade.

 Isto inclui objetos físicos, serviços, pessoas, lugares, organizações e ideias.

Quanto ao nível de um produto, podemos identificá-lo em:

a) Produto básico – é a utilidade ou benefício essencial que está sendo oferecido ou
procurado pelo comprador.
b) Produto tangível – é o objeto físico ou serviço que é oferecido ao mercado-alvo.
c) Produto ampliado – é a totalidade dos benefícios que a pessoa recebe ou experimenta
na obtenção de um produto tangível.
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Na classificação dos produtos, normalmente são identificados quanto a sua
durabilidade ou tangibilidade, como duráveis, não duráveis e serviços.

a) Bens não duráveis – são aqueles de um ou poucos usos, como cerveja, sabão,
açúcar e sal.

b) Bens duráveis – subsistem a vários usos, como automóveis, refrigeradores, móveis,
ferramentas, roupas.

c) Serviços – são as atividades, benefícios ou satisfações que são oferecidos para
venda, como corte de cabelo, reparos em geral, serviços bancários, táxi, médico,
dentista, advogado.
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No que se referem aos hábitos de compra dos consumidores, dos bens de consumo,
subdividem-se em:

a) Bens de conveniência – comprados com frequência, de imediato. Podem ser:
• Bens de primeira necessidade – arroz, feijão, pão.
• Bens de impulso – chocolate, sorvete, revistas.
b) Bens de emergência – gasolina, remédios, guarda-chuvas, fichas ou cartões telefônicos.
c)Bens de compra comparada – ao comprar o consumidor compara qualidade, preço, estilo
e locais que os vende: roupas, móveis, eletrodomésticos, automóveis.
d) Bens especiais – são aqueles bens que para os quais não há substitutos aceitáveis na
mente do consumidor: calçados, relógios, roupas, charutos importados, alguns tipos de
bebida, onde a marca é extremamente importante.
e) Bens não procurados – são aqueles que o consumidor desconhece ou, se conhece, não
pensa normalmente em comprá-los: lotes de cemitério, lápides, seguro de vida, etc.
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Quanto ao uso na condução de um negócio ou para novo processamento, os bens
que são tangíveis e essenciais para a transformação em produtos que a nossa
empresa cooperativa estará disponibilizando no mercado, estão:

a) Matérias-primas – são bens sem processamento industrial que irão compor o
produto da empresa compradora.
b) Instalações – classe de produtos de grande vulto e bastante dispendiosos que não
se
tornam parte integrante do produto final: dínamos, fornos, máquinas operatrizes.
c) Equipamentos acessórios – são bens que facilitam o desempenho das funções da
empresa: caixas registradoras, computadores, arquivos, mesas e cadeiras de
escritório.

17



d) Partes e materiais componentes – são aqueles que se tornam parte
integrante do produto acabado: molas, parafusos, tampas de canetas, peças
de automóveis.

e) Suprimentos e serviços – os suprimentos são bens econômicos que se
consomem no desempenho das atividades da empresa, sem serem
incorporados no produto final: óleos lubrificantes, gasolina, detergentes,
artigos de escritório. Os serviços de negócios incluem serviços de manutenção
e reparo (limpeza de janelas, reparo de computadores), serviços de
consultoria (legal, de propaganda, etc.).
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REVISÃO DA UNIDADE IV – PREÇO PRATICADO PELO MERCADO 

4.1 Os preços

4.2 Ponto de equilíbrio

4.3 Considerações sobre fixação de preços

Objetivos desta unidade:

• Entender as finalidades da fixação dos preços, as razões das subidas e descidas 
dos preços no mercado.

• Aprender a elaborar estratégias de fixação de preços e calcular as margens de 
lucros. 

DISCIPLINA: Elaboração e Análise de Projetos / PROFESSOR (A): IÚNA CARMO 
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4.1. Os preços

 Quando falamos em preços praticados pelo mercado, estamos dizendo que as
empresas formulam preços que entendem ser adequados para sua sobrevivência e
obtenção de lucros.

 Para formular os preços é necessário o conhecimento de seus custos. E, a
determinação dos custos operacionais talvez constitua um dos mais sérios problemas
de gestão de processos produtivos. As técnicas disponíveis quase sempre são
complexas e de elevado custo de implantação e acompanhamento.
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 Além disso, o mecanismo de formação de custos e preços nem sempre é bem
compreendido pelos responsáveis envolvidos, principalmente quando se leva em
conta um cenário econômico instável como o do Brasil. Ainda mais complexa é a
relação que os custos mantêm com os preços efetivamente praticados no mercado.

 No entanto, tendo a empresa atividades de identificação de custos e preços simples
ou complexas, o componente preço é um dos pontos principais para conhecer o
beneficio que pode obter a cooperativa com o seu negócio. Este preço determina a
margem exata do beneficio.

 Quando o benefício ou a margem é demasiada pequena, os riscos de a empresa falir
tornam-se muito elevados. Muitas cooperativas fracassam porque não protegem
adequadamente suas margens de lucro.
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 No caso das cooperativas, existe um aspecto adicional a considerar:

Os clientes são também os donos do negócio e querem, basicamente, nas
relações, negociar, com sua cooperativa:

- Vender seus produtos pelo maior preço possível.
- Comprar pelo menor preço possível.
- Manter a cooperativa sempre saudável financeiramente.
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