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1. A respeito de mercado, sua definição e conceituações, podemos afirmar que:

a) Pode-se considerar mercado como a área para qual convergem a oferta e a procura
com o fim de estabelecer um preço único.

b) Mercado são os diferenciais do produto, qualidade, preços, distribuição, etc.

c) Em uma visão de gestão, entende-se que mercado é a síntese de tudo aquilo que se
pode controlar, enquanto a empresa é a síntese de tudo o que não se pode controlar.

d) Mercados são indivíduos ou organizações que têm necessidades não atendidas, mas
possuem recursos financeiros.
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2. Em uma visão de mercado consumidor, em cada comunidade há estudos demográficos
que estão disponíveis em comércios, bibliotecas, agências de ajuda aos empresários, etc.
Estes estudos devem incluir: (marque a alternativa errada)
a) As estatísticas da população: referem-se, principalmente, às características

econômicas, como renda per capita, número de casamentos e informação imobiliária.
b) Os níveis de ensino: familiarização com o nível educacional de uma comunidade tem

informações importantes sobre o estilo de vida do seu povo.
c) Aspectos tecnológicos: determinadas mudanças tecnológicas podem afetar setores

inteiros da economia.
d) Aspectos culturais: englobam fatores sociológicos, antropológicos, psicológicos,

princípios éticos, morais e tradições.
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3. 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. Assim quanto ao nível de um produto, podemos identificá-lo
em:

a) Produto durável, serviços e produto ampliado.
b) Produto durável, não durável e serviços.
c) Produto básico, produto tangível e não durável.
d) Produto básico, produto tangível e produto ampliado.
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4. 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 e Promoção. Marque a alternativa que reflete de
forma errada a afirmativa:
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a)Uma das questões importantes para definir a praça de atuação da
cooperativa, é a delimitação. Delimitar significa fixar limites.
b) No preço, pelo lado da oferta, a produção em escala pode diminuir o
consumo se o custo decrescer pela produção em massa.
c) A promoção busca compreender as necessidades, percepções, motivações e
atitudes dos consumidores em potencial.
d) No que se referem aos hábitos de compra dos consumidores, dos bens de
consumo, subdividem-se em bens de conveniência, compra comparada,
especiais e não procurados.
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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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3.4. O passo seguinte

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

3.4.2.1. AS ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO

Quando a população fica estagnada, o sucesso só pode vir de nossa capacidade de
convencer os clientes a abandonarem a concorrência. Se este for o caso, certifique-
se de haver indícios sólidos que a concorrência é fraca e pouco efetiva. Uma
população em declínio é um sinal de perigo. Abrir um negócio de consumo
naquela comunidade só pode ser considerado quando somos os únicos a entrar no
mercado.
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3.4. O passo seguinte

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

3.4.2.2. RENDA PER CAPITA

SALÁRIO MÉDIO ANUAL / ESTATÍSTICAS DE DESEMPREGO

Os aspectos econômicos são altamente relevantes, pois o estágio em que se encontra a
economia influencia de maneira decisiva na permanência ou abertura de um novo
negócio. Exemplos: inflação, taxa de juros, Produto Interno Bruto (PIB) e distribuição de
renda.

A economia será mais saudável quanto maior a renda per capita e reduzidos forem os
níveis de desemprego. Comunidades que têm problemas econômicos, como resultado
de demissões ou transferências tendem a perder população.
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3.4. O passo seguinte

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

3.4.2.2. RENDA PER CAPITA

SALÁRIO MÉDIO ANUAL / ESTATÍSTICAS DE DESEMPREGO

Compare essa informação com relação às áreas circundantes e com todo o país para ver
se trata-se de uma comunidade economicamente forte e quais as tendências. Outras
informações relevantes a considerar são as evoluções ou involuções:

• De emplacamentos de veículos.
• Dos números de usuários de internet ou telefone.
• Da taxa de natalidade das comunidades.
• Do número de casamentos.
• De informação imobiliária.
• De alvarás concedidos de pontos e/ou edifícios comerciais.
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3.4. O passo seguinte

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

3.4.2.3. OS NÍVEIS DE ENSINO

Familiarização com o nível educacional de uma comunidade tem informações
importantes sobre o estilo de vida do seu povo. Encontre dados sobre se a
área tem uma população de trabalhadores ou funcionários. Estes dados irão
revelar os estilos de vida de nossos clientes, incluindo as suas atividades de
lazer.
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3.4. O passo seguinte

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

3.4.2.4. ANÁLISE POR IDADE

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.
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3.4. O passo seguinte

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

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. O passo seguinte

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

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. O passo seguinte

3.4.2. Uma visão de mercado consumidor

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.
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