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O ciclo de vida do projeto
define o que é necessário
para realizar o trabalho do
projeto. Ele mostra qual
trabalho técnico deve ser
realizado em cada fase e
quem deve ser envolvido.
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3. Montagem e execução
2. Projeto final ou 

definitivo 
(estruturação)

ElaboraçãoGerenciamento

4. Funcionamento normal  
(Monitoramento e 
Avaliação) - Conclusão

1. Anteprojeto
(preparação inclusive 
com estudo preliminar)

Missão
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• Anteprojeto (preparação);

• Projeto final ou definitivo (estruturação);

• Montagem e execução (execução) e

• Funcionamento normal (conclusão).
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• Aspectos Econômicos,

• Aspectos Técnicos,

• Aspectos Financeiros,

• Aspectos Administrativos e

• Aspectos Legais.
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Os aspectos Legais e Políticos dizem respeito:

• À avaliação de políticas setoriais,
• Aos incentivos específicos sobre as micro, pequenas e 

médias empresas e
• À observância de leis que regem o setor?
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Etapa que começa a ser formada a equipe de projeto. O gerente analisará de maneira
muito mais qualitativa que quantitativa os aspectos inerentes ao projeto; entre estes
podendo citar: recursos, complexidade técnica, riscos e incertezas, equipe, etc. Para
tanto, antes de escolher a ideia é importante:

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

 Estabelecer explicitamente se o que irá ser feito, satisfará nossos negócios futuros.
 Verificar se é uma ideia existente ou que tenha sido utilizada por outras empresas, ou

se existem empresas que estão considerando a sua implementação.
 Testar possíveis defeitos e dificuldades que podem surgir quanto a sua aplicação.
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Apresentação do projeto: Descrever detalhadamente os tópicos abaixo:
• Quem são os interessados/responsáveis pela implementação (qualificação, formação,

experiências profissionais, etc.)

• Quais serão os produtos, serviços e a tecnologia trabalhados (descrição do produto,
tecnologia utilizada, etc.)

• O mercado potencial (a quem se destina, estudo criterioso do mercado).

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

• Projeção de vendas (explicar como devem acontecer os volumes de vendas, de forma
qualitativa e quantitativa).

• Rentabilidade e projeções financeiras (identificar os custos, considerando as projeções de
vendas, a serem incidentes sobre os produtos)

• Necessidades de financiamento (apurado o valor do investimento inicial, verificar a
necessidade de buscar alguma fonte de financiamento para adquirir as máquinas,
equipamentos, veículos, imóveis outros que serão necessárias ao pleno fluxo de produção).
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A Empresa

a) Produtos e serviços existentes – (se a cooperativa já existe, expor os produtos e
aspectos importantes deste, como qualidade, aceitação do mercado, etc.)

b) Planejamento estratégico – identificar, se existente, caso contrário, elaborar.
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A Empresa
Planejamento estratégico – Inexistindo trabalhar na construção dos seguintes itens:

• Missão, Foco

• Objetivos (geração de renda, empregos, renda, etc.)

• Desafios

• Descrição legal – o regime jurídico de enquadramento da cooperativa.

• Estrutura organizacional.
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• Fluxo de produção (descrição de etapas, como por exemplo, recebimento da matéria-
prima: pesagem, lavagem, seleção da matéria-prima, tratamento térmico (cozimento),
resfriamento, rotulagem, estocagem, expedição, etc.)

• Plano financeiro.

• Planilhas de investimentos, receitas, custos, despesas projetadas. relatórios de fluxo de
caixa, demonstrativos de resultados, balanço patrimonial, análise da viabilidade (TIR,
Payback, VPL, etc.) Descrição da análise da viabilidade e parecer final.
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Conceito de Produto:

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.
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Quanto ao nível o produto pode ser identificado:

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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Quanto 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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• Espaço onde compradores e vendedores se reuniam para troca de bens e serviços,
em função de um sistema de preços já existente, e geralmente faziam uso da praça
pública.

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

• Ou composto por clientes potenciais que partilham de uma mesma necessidade ou
desejo e possuem condições para participar de um processo de troca, para satisfazer
aquela necessidade ou desejo.
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Definição:

Área para qual convergem a oferta e a procura com o fim de estabelecer um preço
único;

• Composto por clientes potenciais que partilham de uma mesma necessidade ou
desejo e possuem condições para participar de um processo de troca, para satisfazer
aquela necessidade ou desejo;

• Síntese de tudo aquilo que não se pode controlar, enquanto a empresa é a síntese
de tudo o que se pode controlar.
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Os preços praticados pelo mercado, são e geral estabelecidos pelas empresas
objetivando a sua sobrevivência e obtenção de lucros.

Para formular os preços é necessário o conhecimento de seus custos.

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.

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 do
beneficio.
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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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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.

Em Resumo:
Marketing é termo utilizado para o estudo dos mecanismos que orientam as relações
de troca de produtos, serviços ou ideias, considerando os benefícios de quem vende e
também a satisfação de quem adquire.
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• Produto,
• Preço,
• Praça,
• Promoção,
• Necessidades,
• Percepções,
• Motivações e
• Atitudes
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“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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São Indivíduos ou organizações que têm necessidades não
atendidas, mas possuem recursos financeiros. Esta última
determina o tamanho do mercado.
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Do ponto de vista do interesse social projeto é:

Conjunto de informações, sistematicamente ordenadas, que nos permite
estimar os custos e benefícios sociais de um determinado investimento, o que
implica em dizer, as vantagens e desvantagens de utilizar os recursos de um
país na produção de determinados bens e serviços.
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• Projeto de Pré-viabilidade;
• Projeto de Viabilidade;
• Projeto final e
• Projeto de Financiamento
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Serve para determinar uma ação hipotética e consistente de mercado e inclui
os estudos e diagnósticos iniciais e análise de mercado, a fim de definir
localização e tamanho do novo negócio. Esta fase é importante para
identificar a factibilidade da proposta, e se serão possíveis de serem coletados
dados suficientes para análise.
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Do ponto de vista de financiamento projeto:

Projeto feito para atender às exigências e quesitos dos órgãos financiadores
(como os bancos de investimento) e/ ou os órgãos que concedem incentivos
(a nível federal, regional, estadual e municipal).

Este tipo de projeto, via de regra, resulta do preenchimento de formulários
padronizados que são distribuídos pelos órgãos que darão os financiamentos
e/ou incentivos.
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• Implantação de um novo negócio;

• A ampliação do negócio

• Modernização de um negócio existente.
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• Agrícolas (inclusive pecuários) ou agropecuário;

• Industriais;

• Serviços, que incluem: serviços básicos, serviços sociais e outros

serviços.


