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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE II

1. Assinale com a letra “V” se a assertiva apresentada for verdadeira e com a letra “F”,
se for falsa.

( V ) O planejamento e a execução de qualquer investimento público ou privado deve ser
realizado a partir de um projeto.
( F ) Projeto de pré-viabilidade é um projeto que procura verificar a viabilidade a nível
interno da própria empresa.
( V ) A descrição, explicação e justificação constitui um dos aspectos mais importantes e
decisivos do plano de viabilidade, especialmente para os investidores.
( F ) Ao projetar uma ideia de negócio, sempre é conveniente adotar uma mentalidade
de fabricante, não de cliente.
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2. Na conclusão do projeto, o produto é apresentado e as atividades administrativas são
encerradas. Um novo ciclo de vida pode ter início. De um modo geral, podemos distinguir
quatro etapas principais a serem desenvolvida em ordem:

a) Montagem e execução (execução), anteprojeto (preparação), projeto final ou
definitivo (estruturação) e funcionamento normal.

b) Projeto final ou definitivo (estruturação), anteprojeto (preparação), montagem e
execução (execução) e funcionamento normal.

c) Anteprojeto (preparação), projeto final ou definitivo (estruturação), montagem e
execução (execução) e funcionamento normal (conclusão).

d) Anteprojeto (preparação), montagem e execução (execução), projeto final ou
definitivo (estruturação) e funcionamento normal.
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3. Antes de escolher a ideia que pode se traduzir em uma oportunidade de negócio,
é preciso executar uma série de etapas preliminares para garantir que, na medida
do possível, o projeto seja bem sucedido. Neste sentido, é importante: (marque a
alternativa errada)

a) Recolher todas as informações úteis e interessantes sobre o tipo de negócio e
produto que se pretende implementar.

b) Estabelecer implicitamente se o que foi feito, satisfez nossos negócios.
c) Verificar se é uma ideia existente ou que tenha sido utilizada por outras

empresas, ou se existem empresas que estão considerando a sua
implementação.

d) Testar possíveis defeitos e dificuldades que podem surgir quanto a sua aplicação.
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4. Em um roteiro de plano de negócios, os seguintes itens, com sua respectiva
definição, são informações necessárias ao projeto: (marque a alternativa errada)

a) Elementos de diferenciação (diferenciais do produto, qualidade, preços,
distribuição, etc.).

b) Mercado potencial (descrição do produto, tecnologia utilizada, etc.).
c) Projeção de vendas (explicar como devem acontecer os volumes de vendas, de

forma qualitativa e quantitativa).
d) Quem são os interessados/responsáveis pela implementação (qualificação,

formação, experiências profissionais, etc.).
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3.1. Mercado

Um bom programa de marketing surge a partir do talento criativo combinado com o
senso comum. A verdadeira questão é: como se pode servir melhor um mercado do
que é atualmente servido? Uma vez que você pode definir a vantagem de que ele
fornece ao mercado, é capaz de identificar um nicho para atuar.

Não há necessidade de reinventar a roda, a cooperativa pode criar uma vantagem
diferencial, seja com um melhor serviço, entrega mais rápida, preços mais baratos
ou outra vantagem competitiva, e, em seguida, determinar quem está processando
a vantagem de mercado oferecido. Este grupo é o nosso mercado-alvo e é essencial
encontrá-lo.
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3.2. Quem são os potenciais clientes?

Os clientes são indivíduos ou organizações que
têm necessidades não atendidas, mas
possuem recursos financeiros.

Esta última condição determina o tamanho do
mercado. Por exemplo, quando vendemos
produtos de alto preço, temos que excluir da
pesquisa de potenciais clientes, aqueles que
não têm dinheiro para comprar em nosso
mercado.
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3.3. Onde estão os clientes?

A definição de mercado começa com um estudo que há de seguir seis passos:

• Perguntar – há um mercado grande o suficiente para apoiar o nosso negócio?
• Determinar – informação é necessária para responder a essa pergunta.
• Coletar os dados – decidir onde procurar a informação e qual é a melhor

maneira de coletá-la.
• Analisar os dados – assim que tivermos a informação, o que fazer com ela?
• Verificar os dados – determinar como nós podemos verificar nossas suposições.
• Avaliar – como podemos validar nossos resultados?
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3.3. Onde estão os clientes?

As informações coletadas virão até nós na forma de dados primários e secundários. Os
dados secundários já se encontram em informações publicadas em livros, jornais,
revistas, internet, etc. Enquanto dados primários devem ser obtidos em primeira mão
através de questionários de amostragem relacionados com a nossa proposta específica.
Um plano de negócios completo inclui dados de ambos os tipos.

Em princípio, temos uma série de dados estatísticos que quando tratado
adequadamente fornece um alvo definido. Veremos, a seguir, como podemos
conseguir e tratar informações relevantes ao nosso estudo.
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3.4. O passo seguinte

Para coletar os dados secundários, é importante verificar as fontes dos mesmos
disponíveis, relativos o mais próximo possível de seu mercado alvo. Precisamos prever
as vendas iniciais analisando e comparando dados. Assim projetamos o novo mercado
referente aos estilos de vida e as tendências do comportamento de seus clientes
potenciais.

3.4.1. Perguntas

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

3.4.3. Determinação do mercado objetivo

3.4.4. Uma visão do marketing

3.4.5. Necessidades

3.4.6. Percepções

3.4.7. Motivações

3.4.8. Atitudes
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3.4. O passo seguinte

3.4.1. Perguntas

• Que passos devem ser dados para fazer um estudo de mercado?
• Em que consiste o perfil de um cliente?
• O que podemos aprender de um estudo demográfico?
• Por que é importante comparar as características demográficas dos mercados?
• Qual é a fórmula para fazer uma previsão de vendas inicial a partir da informação

demográfica?
• Por que o empresário tem que conhecer os aspectos de comportamentos dos

integrantes de seu mercado objetivo?
• O que são necessidades, percepções, motivações e atitudes?
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3.4. O passo seguinte

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

Em cada comunidade há estudos demográficos que estão disponíveis em comércios,
bibliotecas, agências de ajuda aos empresários, etc. O estudo deve incluir:

3.4.2.1. AS ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO

3.4.2.2. RENDA PER CAPITA

3.4.2.3. OS NÍVEIS DE ENSINO

3.4.2.4. ANÁLISE POR IDADE

3.4.2.5. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

3.4.2.6. ASPECTOS LEGAIS E POLÍTICOS

3.4.2.7. ÍNDICES DE GÊNERO E RAÇA

3.4.2.8. ASPECTOS CULTURAIS

3.4.2.9 EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS
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3.4. O passo seguinte

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

3.4.2.1. AS ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO

Referem-se principalmente às características gerais da população, como tamanho,
concentração, composição etária, grau de escolaridade, sexo, profissão, estado
civil, composição familiar, etc. A maioria dessas informações é fornecida pelo
IBGE.

Sob este enfoque, é necessário que se estude a população na comunidade em
que pretende abrir um negócio e aquelas ao seu redor. Cuidadosamente
considere o passado, presente e futuro de crescimento ou perda de população.
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3.4. O passo seguinte

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

3.4.2.1. AS ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO

Compare os censos da última década e as perspectivas demográficas. O crescimento
da população é muito importante, principalmente quando se tenta entrar em um
negócio onde há uma forte concorrência. Mais pessoas, significa mais demanda por
produtos ou serviços.

Você tem que ter uma perspectiva da tendência local em relação ao geral. E, a
realidade brasileira mostra um êxodo populacional das cidades menores para as
grandes cidades.
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