
PROFESSORA: IÚNA CARMO

CONTEÚDO: UNIDADE III -
ASPECTOS ECONÔMICOS E 
MERCADOLÓGICOS

DATA: 27.03.2019



3.4.4.3. PRAÇA

Uma das questões importantes para definir a praça de atuação da
cooperativa, é a delimitação. Delimitar significa fixar limites. Esta
delimitação é necessária não só por causa da eficiência, mas também
devido à limitação de recursos. Deve-se, portanto, justificar a escolha da
área geográfica. Esta delimitação de praça permite que consigamos
dimensionar a demanda para os nossos produtos. O que significa ter o
conhecimento em termos quantitativos quanto há de procura no mercado
alvo.
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3.4.4.3. PRAÇA

Para tanto, utiliza-se, entre outras informações:

a) Demografia – tamanho, distribuição geográfica, densidade, distribuição
etária, taxas de crescimento.

b) Política governamental.
c) Tecnologia.
d) Cultura.
e) Economia.
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3.4.4.3. PRAÇA

É imprescindível verificar e prever o comportamento da demanda ao longo do
tempo estimado, com base no potencial de mercado (termos quantitativos).

Como já visto anteriormente, o potencial de mercado é o limite a que tende a
demanda de mercado para determinado ambiente.

Assim, deve-se mostrar o potencial de mercado para o produto durante um
determinado horizonte de tempo (mencionando população × consumo per
capita / anos respectivos).
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3.4.4.3. PRAÇA

Após o estudo de mercado no que tange ao dimensionamento da
demanda, precisamos dimensionar a oferta. Para este ponto, devemos
avaliar cuidadosamente quem concorre com a cooperativa na oferta dos
produtos. Assim determina-se em termos quantitativos, a oferta anual
dos concorrentes, sob o ponto de vista dos fornecedores, sua
participação no mercado, suas condições de vendas, a quem fornecem,
etc.
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3.4.4.3. PRAÇA

Também, devemos verificar, sobre os nossos concorrentes ofertantes do
produto, como executam a distribuição dos produtos, se de forma
intensiva – quando há estocagem de produtos em um maior número de
pontos de venda, ou exclusiva – quando há deliberação de limite de
número de intermediários, revendedores exclusivos, ou seletiva –
quando seleciona entre todos os intermediários que estão dispostos a
lidar com determinado produto.

6



3.4.4.4. PROMOÇÃO

Promoção busca compreender as necessidades, percepções, motivações
e atitudes dos consumidores em potencial. Descrever o mercado
projetado a partir do ponto de vista estatístico não é o suficiente. Se a
cooperativa quiser ser eficaz precisa saber como pensam e vivem os
clientes.

A aprendizagem de suas necessidades, percepções, motivações e
atitudes parte dos dados primários.
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3.4. O passo seguinte

UNIDADE III – ASPECTOS ECONÔMICOS E MERCADOLÓGICOS

3.4.5. NECESSIDADES

Todos nós temos diferentes níveis de necessidades. Maslow foi um dos pioneiros da
teoria da satisfação das necessidades. Segundo ele, como nós satisfazemos nossas
necessidades de níveis mais inferiores de tipo fisiológico e perpetuação da espécie,
desejamos ardentemente subir um nível e satisfazer as necessidades de amor, posse,
autoestima e auto realização. De forma mais simples, é preciso manter e melhorar nosso
padrão de vida. Nosso trabalho como gestores é identificar como o nosso produto ou
serviço permite aos nossos clientes satisfazer suas necessidades para que possam fazer
exatamente isso.

Uma vez identificadas as necessidades, temos de aprender a vender a sua satisfação.
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3.4. O passo seguinte

3.4.5. NECESSIDADES

Cada necessidade requer uma abordagem diferente e uma estratégia de
marketing adequada para esse nível de necessidade.

Se formos bem sucedidos, podemos aprender quais são as necessidades
que nosso produto pode satisfazer mediante a experiência, com
questionamentos e testes.
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3.4. O passo seguinte

3.4.6. PERCEPÇÕES

As percepções são a nossa forma de entender e ver as coisas sob a nossa
experiência pessoal e nossa mentalidade. Elas foram formadas principalmente
pela quantidade de informações e conhecimentos que acumulamos. O que
muitos veem como necessidades, outros veem como desejos desnecessários.

Ao estudar nosso mercado temos que descobrir quais são as percepções dos
clientes. Como vendedores, temos que aprender a alterar ditas percepções
para satisfazer uma necessidade insatisfeita por nosso produto.
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3.4. O passo seguinte
3.4.7. MOTIVAÇÕES

As motivações são as razões que nos levam a agir. A cooperativa que quiser fazer
com que seu associado ou cliente consuma, deve lhe dar uma razão. As
necessidades insatisfeitas criam tensões que nos motivam a trabalhar para
satisfazê-las. Se entendermos o que motiva nosso mercado-alvo, poderemos criar
razões para que seus membros atuem.

O conhecimento de nosso mercado-alvo nos permitirá idealizar anúncios,
exposições e apresentações de vendas que exporão necessidades insatisfeitas,
criando, deste modo, tensões que podem ser satisfeitas mediante a compra de
nosso produto ou serviço.
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3.4. O passo seguinte

3.4.8. ATITUDES

As atitudes traduzem o modo com que sentimos algo. O gestor quer que o cliente
tenha um sentimento positivo para seu produto. As grandes empresas conseguem
isso através da identificação da marca, porém as cooperativas menores tem que
consegui-lo através da interação pessoal com o cliente, para infundir-lhe
confiança.

O conhecimento das atitudes de nosso mercado objetivo nos permite criar uma
estratégia que produza influências positivas. Quanto mais confiança o cliente tiver,
maiores serão as vendas.
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3.4. O passo seguinte

3.4.8. ATITUDES

Alguns dos dados primários serão fornecidos pela experiência. Contudo, nas
etapas iniciais de desenvolvimento de um plano empresarial, devemos
conhecer o máximo possível sobre os comportamentos dos membros de
seus mercados objetivos.

Fale com os clientes potenciais, aprenda o que eles gostam e o que não
gostam, o que os entusiasma e quais são suas expectativas perante o que
está planejando.
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- A cooperativa, antes de iniciar suas operações, precisa especificar o máximo
possível o mercado que atuará. Isto se faz realizando pesquisas sobre o
mercado consumidor potencial. Os resultados desta pesquisa definem as ações
de marketing a serem tomadas de forma a assegurar o volume de vendas
necessário ao atingimento de resultados positivos do negócio.

- O conhecimento sobre os quatro “Ps” do marketing, reduzem as incertezas
sobre o negócio da cooperativa e minimizam os riscos que poderá sofrer, em
decorrência das influências do ambiente, onde estará atuando a empresa.
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1) Identifique produtos.

a) Quanto ao nível de um produto

b) Quanto ao uso na condução de um negócio

c) Quanto a durabilidade ou tangibilidade

d) Quanto aos hábitos de compra dos consumidores

2. Conceitue os 4 P’s.

3. Fale sobre Marketing
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