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Objectivos Gerais

• Entender as vantagens do Marketing e da 

Comunicação para uma Cooperativa

• Definir uma estratégia com canais e veículos de 

comunicação eficazes

• Compreender os mecanismos de definição de preços 

benéficos para todos

• Desenvolver mecanismos de retenção de clientes
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Resultados Pretendidos

Os mentores devem assistir os dirigentes das 

cooperativas na entrega dos seguintes resultados:

1. Discurso de apresentação da Cooperativa

2. Canais de comunicação interno e externo 

3. Lista de Contactos, Ficha de Clientes e Questionário 

de Satisfação dos Clientes

4. Catálogo de Produtos da Cooperativa

5. Preços dos Produtos da Cooperativa

6. Folheto, Logo/Marca e Cartão de Contacto da 

Cooperativa
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Exercícios de Suporte

Para alcançar os resultados pretendidos, os mentores 

devem realizar os seguintes exercícios com os membros 

da Cooperativa:

• Exercício 1: O discurso da Cooperativa (pitch)

• Exercício 2: A página de Facebook da Cooperativa 

• Exercício 3: O WhatsApp dos Cooperados

• Exercício 4: A fotografia da Cooperativa (Análise TOFA)

• Exercício 5: Os clientes da Cooperativa

• Exercício 6: Os 4Ps da Cooperativa

Os exercícios devem ser descarregados, realizados 

juntamente com os dirigentes das Cooperativas e 

carregados novamente na plataforma PROMOVE para 

validação.
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Ferramentas de Suporte

Para alcançar os resultados pretendidos, os mentores 

devem utilizar as seguintes ferramentas de suporte:

• Ferramenta 1: Lista de Contactos da Cooperativa

• Ferramenta 2: Ficha de Clientes da Cooperativa

• Ferramenta 3: Questionário de Satisfação dos Clientes

• Ferramenta 4: Catálogo de Produtos da Cooperativa

• Ferramenta 5: Lista de Preços/Produtos/Cotação 

• Ferramenta 6: Folheto da Cooperativa

• Ferramenta 7: Etiqueta de Produto da Cooperativa

• Ferramenta 8: Logo/Marca da Cooperativa

• Ferramenta 9: Cartão de Contacto da Cooperativa

As ferramentas devem ser descarregadas, preenchidas 

juntamente com os dirigentes das Cooperativas e 

carregadas novamente na plataforma PROMOVE para 

validação.
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Agenda

1 Fundamentos e Conceitos de Marketing

2 Plano de Marketing

3 Gestão da Marca
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Conceito e Relevância do Marketing nas 
Cooperativas

O que é o Marketing?

• Na perspectiva tradicional, Marketing está 

muito relacionado com vendas e promoção de 

produtos ou serviços (publicidade).

• Na verdade, está relacionado com a satisfação 

das necessidades dos clientes ou  

consumidores.

• É o trabalho realizado para compreender as 

necessidades dos públicos e identificar 

oportunidades de negócio rentáveis que 

satisfaçam essas necessidades.

Marketing é o processo usado para determinar 

que produtos ou serviços poderão interessar 

aos consumidores, assim como a estratégia a 

utilizar nas vendas, comunicações e no 

desenvolvimento do negócio.



8

Fundamentos e Conceitos de Marketing| Conceito e Relevância do Marketing nas 
Cooperativas

• Canais de comunicação é a forma 

escolhida para transmitir a ideia, 

pensamento ou mensagem ao seu 

receptor.

• Meios de comunicação são os 

suportes utilizados para transmitir a 

mensagem.

Canais de Comunicação

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BLk6vyeI9ErsxM&tbnid=Tg7DENQRTwMXDM:&ved=0CAUQjRw&url=https://uic.blackboard.com/bbcswebdav/institution/classes/dhd547/LessonBuilder/Week10B-LB-Communication/Week10B-LB-Communication6.html&ei=PjGnUZjTJqmf0QWd94DADA&bvm=bv.47244034,d.ZGU&psig=AFQjCNFQO_KR56wQDK2HMAQi80qw4QGipw&ust=1369997981075372
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Mensagem 

Fundamentos e Conceitos de Marketing| Conceito e Relevância do Marketing nas 
Cooperativas

• A construção de um discurso (pitch) bem elaborado, curto e completo não é uma tarefa 

simples, mas muito relevante. 

• Existem vários momentos onde o discurso será essencial: 

 na recepção de um novo membro na Cooperativa,

 numa conversa com um potencial cliente, 

 nas feiras, redes sociais, página online para o público em geral.

• Para ajudar a elaborar a mensagem, o dirigente da cooperativa deve realizar o exercício 

1: O discurso da Cooperativa (pitch). 

• É o ponto de partida para elaborar todos os instrumentos de Marketing.
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Exercício 1: O discurso da Cooperativa (pitch)

Fundamentos e Conceitos de Marketing| Conceito e Relevância do Marketing nas 
Cooperativas

O discurso da Cooperativa deve incluir os seguintes pontos:

Quem somos?

O que queremos

ser? Onde queremos

chegar?

Quem são os nossos

clientes 

/necessidades?

O que diferencia o 

nosso produto?

• Nome da 

cooperativa

• Data de fundação

• Nº membros

• Localização e 

províncias de 

actuação

• Missão da 

cooperativa 

• Objectivos da 

cooperativa

• Produtos da 

Cooperativa

• Características do 

produto que o 

tornam valioso e 

melhor

• Público alvo do 

produto

• Necessidade de 

quem compra o 

produto
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Exercício 1: O discurso da Cooperativa (pitch)

Fundamentos e Conceitos de Marketing| Conceito e Relevância do Marketing nas 
Cooperativas

O dirigente deve partilhar o discurso por todos os membros da Cooperativa, para que possam utilizar numa 

conversa com um potencial cliente, folhetos, feiras, páginas online, etc. Tome como exemplo:

Quem somos?

O que queremos

ser? Onde queremos

chegar?

Quem são os nossos

clientes? 

Necessidades?

O que diferencia o 

nosso produto?

A Cooperativa do Tomate foi fundada em 1980. É composta por 10 membros. 

Localiza-se em Luanda e vende para as províncias envolventes.

A nossa missão passa pela valorização do Tomate, com o objectivo de o manter 

como referência de qualidade nas frutas produzidas em Angola. 

A actividade da Cooperativa centra-se em apoiar os membros nos serviços de 

gestão, desenvolvimento sustentável das explorações agrícolas e 

optimização das culturas. O nosso produto é o Tomate de Angola.

Os nossos clientes são os Supermercados e as Escolas, cuja necessidade é vender 

o melhor produto local, a horas e a um preço acessível.

A Cooperativa do Tomate vende um Tomate de Angola saboroso e cheio de 

vitaminas, diferenciando-se pela máxima qualidade, entrega a horas e custos de 

transporte acessíveis.
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Formas do Marketing

Publicidade

A publicidade pode assumir várias formas e usos, sendo portanto difícil de generalizar:

• Pode construir a imagem para um produto no longo prazo (os anúncios da Coca-Cola) ou vendas 

rápidas “de gatilho” (anúncio de um Macy para as vendas de fim-de-semana). 

• Algumas formas de publicidade, como a Televisão, podem exigir um grande orçamento, ao passo que 

outras formas, como o Jornal não.
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Formas do Marketing

Benefícios:

1. Omnipresença - Permite ao vendedor repetir uma mensagem muitas 

vezes e ao comprador receber e comparar as mensagens de vários 

concorrentes.

2. Expressividade Amplificada - Oferece oportunidades para 

dramatizar a cooperativa e produtos através do uso ardiloso de 

impressão, som e cor.

3. Controlo – O publicitário pode escolher os aspectos da marca ou 

produto onde quer enfocar a comunicação.

Publicidade
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Formas do Marketing

• Eventos e programas de patrocínio destinados a criar interacções diárias ou especiais com os 

consumidores, incluindo por exemplo as feiras de produção agrícola

• O marketing experiencial não só comunica características e benefícios, mas também se conecta a um 

produto ou serviço com experiências únicas e interessantes.

Eventos e Experiências
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Formas do Marketing

Benefícios:

1. Relevância – uma boa escolha do evento ou 

experiência pode ser altamente relevante, porque o 

consumidor muitas vezes investiu pessoalmente no 

resultado.

2. Envolvimento – proporcionando ao consumidor 

eventos e experiências de qualidade, ao vivo e em 

tempo real, e envolvendo-os de forma mais activa.

3. Implícito – os eventos são tipicamente uma forma 

indirecta de venda "soft sell“.

Fonte: Angop. Exposição de Produtos Agrícolas (arquivo). Foto de kinda kyungu.

Eventos e Experiências
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Formas do Marketing

Passa-Palavra

• Comunicação oral, escrita ou electrónica de pessoa para pessoa relacionada com os méritos e experiências 

de compra ou utilização de produtos e serviços.

• Muitas vezes identificado como marketing viral, pelo seu poder influenciador e pela propagação que atinge 

quando ocorre em redes sociais, comunidades on-line, blogs, etc..

Benefícios:

1. Influenciador – se for uma pessoa conhecida, confiável e 

respeitada o “passa-palavra” pode ser altamente 

influenciador.  

2. Pessoal – o “passa-palavra” pode ser um diálogo muito 

íntimo que reflecte factos pessoais, opiniões e experiências.

3. Oportuno – o “passa-palavra” ocorre quando alguém quer 

ou está interessado em algo, seguindo muitas vezes 

acontecimentos ou experiências marcantes ou significativas.
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Formas do Marketing

Passa-Palavra

Círculo de Influências Factor de Propagação de uma Má 

Experiência

Uma pessoa relata uma má experiência a: 

9 pessoas 

Cada uma destas conta a mesma história a:

6 pessoas 

=

54 Pessoas “infectadas”

X
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Formas do Marketing

Venda Pessoal

• Interacção pessoal com um ou mais potenciais clientes com o intuito de apresentar o produto/ serviço, 

responder a questões e obter encomendas.

• É a ferramenta mais eficaz em estágios mais avançados do processo de compra, especialmente na 

construção da preferência, convicção e acção do comprador.

Benefícios:

1. Interacção Pessoal – a Venda Pessoal cria um episódio 

imediato e interactivo entre duas ou mais pessoas, podendo 

cada uma observar a reacção do outro.

2. “Cultivation”– a Venda Pessoal também permite que todos 

os tipos de relacionamento possam surgir, desde uma relação 

puramente comercial e profissional até uma amizade pessoal.

3. Resposta – ao comprador é muitas vezes dada a 

possibilidade de fazer escolhas pessoais.
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Formas do Marketing

Publicidade Eventos e Experiências Passa Palavra Venda Pessoal

• Campanhas impressas 

ou radiodifundidas

• Embalagem exterior

• Rótulo informativo

• Brochuras e folhetos

• Listas telefónicas

• Anúncios

• Placares

• Painéis de 

publicidade

• Boas causas

• Visitas guiadas às 

instalações

• Actividades de rua

• Feiras

• Pessoa-para-pessoa

• Redes Sociais

• Apresentações de 

venda

• Reuniões de venda

• Programas de 

incentivo

• Amostras

• Feiras de negócios

Em suma, 
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

Comunicação Digital

• A comunicação digital deve fazer parte do dia a dia das Cooperativas.

• A comunicação digital é tão importante como uma chamada telefónica, uma carta por correio ou um cartaz 

na rua.

• A comunicação digital inclui:

E-mail Redes sociais -

Facebook, 

WhatsApp e outras

Informação Pública 

– por exemplo um 

website
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

• Saudação Inicial – “Boa tarde” “Cara Dra.”

• Frase Introdutória – “Espero que este email o encontre bem.”

• Contexto –“No seguimento do contacto telefónico.” 

• Conteúdos

o Frases curtas e objectivas.

o Evitar utilizar CAPS LOCK

o Evitar utilizar cores diferentes

o Evitar tamanhos de letra distintos

• Ponto de Acção – “Desta forma ficamos a aguardar uma data para a reunião a 

agendar” ou “Da nossa parte, contamos então com a sua avaliação e aprovação dos 

documentos”

• Saudação Final – “Com os melhores cumprimentos”

E-mail

Comunicação Digital nos E-mails
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

Escrever em nome da Equipa – “estamos a enviar” 

“vamos agendar”

Evite uma postura individualista num projecto. Reconheça 

sempre o trabalho da sua equipa nos emails externos que 

envia.

Protocolo de Envio | Carbon Copy

Porquê diferenciar destinatário e CC?

• Responsabilização de quem deve dar resposta ao email

• Etiqueta – “manter a equipa informada”

Porquê diferenciar cc e bcc?

• Segurança da informação

Comunicação Digital nos E-mails
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

Definir o Assunto do email

• Não utilizar CAPS LOCK

• Evitar ser extenso

• Promover Enquadramento para o leitor - Assunto: Candidatura ao Fundo para as 

Cooperativas | Agendamento de Reunião

Assuntos que limitam a comunicação

• Assunto: A reunião poderá ser na quinta feira às 14h00?

• Assunto: FW: FW: entrega do documento de candidatura

Comunicação Digital nos E-mails
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

João Silva
Dirigente da Cooperativa

Rua 28, Luanda, Angola
joaosilva@gmail.com
(+244) 00 000 0000

Importância da assinatura de e-mail

• Evitar Assinaturas complexas ou demasiado grandes

• Colocar – Nome, Posição na Cooperativa, Logótipo, Contactos

• Manter o tamanho e o tipo de fonte semelhante

Comunicação Digital nos E-mails
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

Redes sociais -

Facebook, 

WhatsApp e outras

• A presença digital 

é fundamental. 

• As Cooperativas 

têm soluções 

gratuitas para 

poder expor o seu 

trabalho e 

procurar novos 

clientes.

Comunicação Digital nas Redes Sociais

• Na comunicação em Redes Sociais o foco é Acção, Acção, Acção. 

• A comunicação deve conduzir a acções por parte do mercado:

“Visite-nos”, “Saiba mais”, “Contacte-nos já”. 



Regras de Ouro para a gestão de feedback:
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

Redes sociais -

Facebook, 

WhatsApp e outras

Comunicação Digital nas Redes Sociais

• A gestão do Feedback é uma realidade. Enquanto Cooperativa deve: incentivar, 

responder e compreender.

Seja 

positivo

Mostre-se 

disponível 

para 

ajudar

Agradeça 

comentários 

positivos e 

negativos

Reflicta sobre 

o feedback e 

procure 

formas de 

melhorar
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

1. Fique atento aos melhores horários

É importante ir testando publicar conteúdo em várias horas do dia, para ver qual o horário em que mais 

pessoas interagem e visualizam a publicação. Estudos indicam que as melhores horas para publicar no 

Facebook são às 13h00 e às 15h00.

2. Cadência de publicações

É importante publicar conteúdo muitas vezes, mas é também importante não abusar. Estudos indicam que o 

ideal são duas publicações por dia e que os dias de maior envolvência no Facebook são de quarta a 

domingo.

3. Ter um bom plano de comunicação semanal/mensal

Planear é a chave. Antes de qualquer partilha nas redes sociais, é conveniente fazer um plano 

semanal/mensal de quantas publicações se irá publicar, em que dia da semana e a que horas.

6 dicas para melhor comunicar no Facebook
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

4. Converse com o seu público

Responda aos comentários e às mensagens que os seguidores mandam. É importante 

que o seu público se sinta acompanhado e que note que há alguém a ouvi-los

5. Pense bem nos conteúdos

Os conteúdos partilhados têm de estar alinhados com o seu negócio e com o público-

alvo que quer atingir. É importante pensar nos conteúdos que o seu público gostaria de 

ver e adaptar a linguagem à área de negócio.

6. Imagens e vídeos

Não só de textos se faz o Facebook. Os elementos visuais como imagens e vídeos são 

muito importantes para chamar à atenção e conquistar mais seguidores. 

Atenção: as imagens e os vídeos têm de estar com as dimensões correctas para um bom 

funcionamento.

6 dicas para melhor comunicar no Facebook



29

Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

Veja o Vídeo “Como utilizar o Facebook” 
disponível na Plataforma PROMOVE

http://www.youtube.com/watch?v=6GjNd6en96g


Exercício 2: A página de Facebook da Cooperativa 
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

• Para ajudar a criar ou melhorar a página de Facebook da Cooperativa, o dirigente da 

Cooperativa deve realizar o Exercício 2

• O Exercício funciona como um guião prático para reflexão sobre:

o conteúdo a inserir

o responsabilidade de gestão.

• O Facebook é um canal de comunicação da Cooperativa com o Mundo. Aqui a Cooperativa 

pode dar-se a conhecer, apresentar os seus produtos e o trabalho diário dos membros.
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

Qual o nome de 

perfil?

(Nome da Cooperativa)

Qual a fotografia 

da página?

(Logo da Cooperativa)

Descrição

(Discurso do Exercício 1)

Endereço, Telefone, 

Horário

(Inserir os contactos, 

incluindo o WhatsApp, os dias 

e horas de funcionamento da 

Cooperativa e Website caso 

exista)

Vídeo de                

apresentação

(1 minuto de apresentação da 

Cooperativa. O guião pode ser 

o discurso elaborado no 

Exercício 1)

Cadência e           

Responsável

(Definir nº publicações por 

semana/ mês e o membro 

responsável por elaborar as 

publicações, publicar e 

responder aos comentários)

Chamada para a Acção

Todos os membros da Cooperativa devem partilhar a página de Facebook 

entre os seus contactos.
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Fundamentos e Conceitos de Marketing| Comunicação Digital

Exercício 3: O WhatsApp dos Cooperados como canal de comunicação interna

• O exercício 3 funciona como um guião prático 

das etapas necessárias para criar o grupo de 

WhatsApp dos Cooperados.

• O grupo WhatsApp permitirá uma 

comunicação efectiva e regular entre os 

membros da Cooperativa

• Nota: Pensar no WhatsApp como canal de 

comunicação externa também é uma boa ideia

como meio de divulgação dos produtos da 

Cooperativa noutros grupos de WhatsApp.

Lista de Verificação de Etapas 

para criar o Grupo WhatsApp
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Agenda

1 Fundamentos e Conceitos

2 Plano de Marketing

3 Gestão da Marca
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Plano de Marketing | Análise TOFA

Análise TOFA: Trunfos, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (SWOT em inglês)

Vamos aprender uma técnica de planeamento 

estratégico? 

Exactamente! A análise TOFA é uma técnica de 

planeamento estratégico utilizada para auxiliar 

os dirigentes das Cooperativas a identificar 

Trunfos, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças.

Como funciona na práctica? A análise TOFA 

divide-se em:

Análise do ambiente interno (Trunfos e 

Fraquezas) e análise do ambiente externo 

(Oportunidades e Ameaças).

Quais os objectivos desta análise?

A análise TOFA permite realizar um diagnóstico 

da Cooperativa porque:

› fortalece os pontos positivos, 

› indica quais os pontos a melhorar, 

› mostra as chances de crescimento, 

aumentando as oportunidades, e 

› alerta para os riscos. 

Ao analisar o ambiente interno e externo, o 

dirigente da Cooperativa identifica rapidamente 

o conjunto de elementos-chave para a gestão 

da Cooperativa, estabelece prioridades de 

actuação e prepara opções estratégicas: 

Riscos/Problemas a resolver. 
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Plano de Marketing | Análise TOFA

Análise TOFA

Análise do ambiente Interno

• O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da Cooperativa. 

• Não é muito difícil de ser entendido, uma vez que ele é resultado das estratégias de actuação definidas pelos 

próprios membros da Cooperativa. 

• Quando for percebido um trunfo, ele deve ser ressaltado ao máximo e quando for percebida uma fraqueza, 

o dirigente da Cooperativa deve agir para controlá-la ou, pelo menos, minimizar seu efeito.

Trunfos Fraquezas

Vantagens internas da Cooperativa 

em relação aos concorrentes.

Desvantagens internas da Cooperativa 

em relação aos concorrentes.
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Plano de Marketing | Análise TOFA

Análise TOFA

Análise do ambiente Externo

• O ambiente externo está totalmente fora do controle da Cooperativa. 

• Mas, apesar de não poder controlá-lo, o dirigente da Cooperativa deve conhecê-lo e monitorizá-lo com 

frequência. Porquê? Para aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças. 

• Evitar ameaças nem sempre é possível, no entanto, pode-se fazer um planeamento para enfrentá-las, 

minimizando os seus efeitos.

Oportunidades Ameaças

Aspectos positivos da envolvente 

com potencial de fazer crescer a 

vantagem competitiva da 

Cooperativa.

Aspectos negativos da envolvente com 

potencial de comprometer a vantagem 

competitiva da Cooperativa.
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Plano de Marketing | Análise TOFA

Exercício 4: A fotografia da Cooperativa (Análise TOFA)

O exercício de Análise TOFA permite:

1. Tirar uma fotografia da situação actual da Cooperativa

2. Pensar em soluções para os problemas existentes ou futuros

3. Escolher as 3/4 soluções mais fáceis de desenvolver, atribuir um responsável e prazo 

de execução

Resultado:

No fim do exercício, o dirigente fez uma avaliação da capacidade interna da 

Cooperativa, estando consciente das suas capacidades, oportunidades, fraquezas e 

ameaças - o primeiro passo para definir uma estratégia e CRESCER!
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Plano de Marketing | Análise TOFA

A
n
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Trunfos 

• Se o trunfo da Cooperativa são meios de 

distribuição, a Cooperativa pode usar os seus 

veículos para realizar distribuição a outros 

pontos de venda e expandir.

• Se o trunfo da Cooperativa são os preços 

competitivos, a Cooperativa deve realçar o 

Preço junto dos potenciais clientes.

Fraquezas

• Se o ponto fraco da Cooperativa são 

membros com competências inadequadas, 

a Cooperativa pode organizar actividades de 

capacitação

• Se o ponto fraco da Cooperativa é a falta de 

um responsável por desenvolver o 

Marketing, a Cooperativa deve atribuir esta 

responsabilidade a um membro.

Exercício 4: A fotografia da Cooperativa (Análise TOFA)

Tome como exemplo: 
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Oportunidades 

• Se a Cooperativa tem poucos clientes, esta 

pode ver a criação da página de Facebook 

como uma oportunidade para divulgar os seus 

produtos.

• Se a Cooperativa tem poucos pontos de venda, 

pode ver o novo supermercado que abriu na 

cidade como uma oportunidade para expandir 

os pontos de venda. 

Ameaças

• Se a Cooperativa se sente ameaçada pelos 

seus concorrentes, esta deve estudar formas 

de melhorar a qualidade do produto/serviço.

• Se a Cooperativa se sente ameaçada pela 

saída de um membro, deve pensar em 

recrutar um novo membro ou alocar a 

responsabilidade a outro membro.
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Plano de Marketing | Análise TOFA

Exercício 4: A fotografia da Cooperativa (Análise TOFA)

Tome como exemplo: 
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Plano de Marketing | Clientes

Clientes da Cooperativa

• A análise dos clientes é fundamental para qualquer plano de negócios em todas as etapas do 

crescimento de uma Cooperativa. 

• Ao analisar os clientes, é possível definir quem é o público-alvo e assim, saber como alcançá-

los.

• Como analisar? O Exercício 5 ajuda!
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Exercício 5: Os Clientes da Cooperativa

1. Clientes: Quem são? 2. Tipo: Família, empresa, jovem, 

adulto, de retalho ou volume?

3. Frequência da Compra: 

Frequente ou esporádico?

4. Necessidades: O que 

se sabe sobre as 

necessidades do cliente 

(quantidade, qualidade, 

preço, tempo de entrega, 

embalamento, etc.) ou 

como descobri-las?
5. Requisitos de Satisfação: O 

que tornaria os Clientes mais 

satisfeitos? 

6. Acções de Melhoria:

Que tipo de acções a 

Cooperativa pode fazer 

para deixar os seus clientes 

mais satisfeitos? (qualidade, 

serviço de entrega, 

processo de pagamento, 

embalagem, etc.)

O Exercício tem como objectivos i) identificar quem são os clientes da Cooperativa, ii) reflectir sobre as 

necessidades dos Clientes e iii) explorar formas de manter o Cliente.
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Clientes da Cooperativa

Ferramenta 1: 

Lista de Contactos

Objectivo: 

Identificar quem são os clientes 

actuais.

Objectivo: 

Compreender as necessidades 

específicas e o que que motiva o 

cliente a realizar uma compra. 

Ferramenta 2:   

Ficha de Clientes

Ferramenta 3: 

Questionário de Satisfação

Objectivo: 

Verificar como atender à 

procura, percebendo quais os 

produtos que o cliente deseja e 

as interações mais frequentes.
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Marketing Mix

• O Marketing Mix é a interacção entre quatro principais variáveis de acção controláveis pelo Marketing, 

incluindo: 

› Produto          

› Preço           

› Placement (Distribuição)         

› Promoção

• As variáveis em causa provocam sinergias pela sua interacção com o mercado. É o comportamento destas 

variáveis que deve ser ajustado e controlado atentamente!
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Produto

Características

Embalagem

Qualidade

Marca

Preço

Custos

Procura

Valor

Concorrentes

PromoçãoPlacement

(Distribuição)

Cadeia de Valor

Canais de Venda

Logística

Captar atenção

Incentivo

Convite

Marketing Mix
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Produto

• O produto refere-se à mercadoria que a Cooperativa produz. 

• As características do produto devem atender às necessidades dos clientes.

• A análise do produto é fundamental para a execução de práticas de desenvolvimento do negócio e 

envolve:

• Características

• Embalagem

• Qualidade

• Marca

Vamos ver mais à frente como desenvolver

uma marca, um logótipo e uma etiqueta

de produto!
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Preço

• Do ponto de vista do vendedor, o preço é o valor do produto que inclui o custo de produção do 

produto mais o excedente desejado. Do ponto de vista do cliente, o preço é a quantia de dinheiro que 

o cliente terá que gastar para obter o produto da Cooperativa. 

• O preço certo determina a comercialização/troca do produto e os dirigentes das Cooperativas precisam 

de definir um preço competitivo que inclua o excedente. 

Quais os aspectos a considerar na formação do Preço?

› Custos

› Procura

› Valor

› Concorrentes. Nota: A formulação do Preço pode envolver a recolha 

de Preços nos mercados formais e informais
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Preço

Atenção à legislação sobre Formação de preços em Angola. Existem Preços Fixados e Vigiados. 

Nota: Os Preços de Referência dispostos na tabela 

correspondem ao custo unitário por Kilograma ou Litro, 

conforme o caso, sobre o qual incide o limite máximo de 

variação de até 20%.

Preços de Referência dos Produtos em Regime de Preços Vigiados para Categoria do Produtor ou Importador

GABINETE DA MINISTRA DAS FINANÇAS, em Luanda, 10 de 

Outubro de 2019. 

NOTA: Nos preços de referência dispostos na tabela está incluído o IVA. 

* Produtos isentos do IVA.
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Placement

(Distribuição)

• A boa distribuição garante que o produto esteja disponível ao cliente. Os sistemas de distribuição 

adequados aumentam a comercialização do produto.

• Um canal de distribuição é um mecanismo por meio do qual bens e serviços são transferidos da 

Cooperativa para os clientes. 

• A análise da distribuição envolve:

• Cadeia de Valor

• Canais de Venda

• Logística
Vamos ver mais à frente como desenvolver a 

logística no modulo de Gestão Operacional.
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Placement

(Distribuição)

• As plataformas que colocam em 

contacto clientes e compradores são

canais de venda. 

• A Kepya (kepya.co.ao) é o exemplo 

de um canal de venda digital em 

Angola. 

• A plataforma coloca em contacto

clientes e compradores, utilizando a

internet para facilitar a 

comercialização de              

produtos do campo                            

em Angola.

Veja o Vídeo “Kepya” Agromercado Digital

http://www.youtube.com/watch?v=6GjNd6en96g
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Promoção

• A promoção refere-se às actividades que a 

Cooperativa pode realizar para divulgar o 

produto e a qualidade do mesmo-

• Existem algumas ferramentas de promoção de 

vendas baixo custo para provocar uma resposta 

forte e rápida do comprador, gerando um 

aumento momentâneo das vendas.

• É frequentemente utilizada para conquistar 

novos consumidores, compensar 

consumidores leais e aumentar a taxa de 

reaquisições de compradores ocasionais.

Benefícios:

1. Capacidade de chamar à atenção –

levando o consumidor ao produto.

2. Incentivo – incorporando alguma 

concessão, estímulo ou contribuição 

que dá valor para o consumidor, 

incentivando a compra.

3. Convite – fazendo um convite 

distintivo que leva o consumidor à 
compra imediata.
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• Para reflectir e definir os objectivos da Cooperativa relativamente aos 4 Ps: o Produto, o 

Preço, o Placement (Distribuição) e a Promoção, deve ser realizado o exercício 6.

• No fim do exercício, devem ser definidas as acções que permitem alcançar, com menor 

esforço, os objectivos e acções do plano de marketing da cooperativa, bem como o membro 

responsável e data de execução.

Exercício 6: Os 4Ps da Cooperativa



52

Plano de Marketing | Decisões de Marketing Mix

Perguntas-chave para analisar o Produto da Cooperativa

a. Quais os produtos? 

b. Quais os benefícios/atributos dos produtos?  

c. As quantidades de produção são constantes ao longo do ano?

d. Posso melhorar a qualidade/embalamento/armazenagem do produto?

e. Como melhorar e adquirir melhores contractos com Clientes?

f. Quais as necessidades dos Clientes?

g. Asseguramos sempre a existência de produto ou às vezes não conseguimos dar 

resposta aos pedidos?

Exercício 6: Os 4Ps da Cooperativa

Produto
Em suma, quais são os objectivos da 

Cooperativa em termos de Produto?
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Perguntas-chave para analisar o Preço do Produto da Cooperativa

a. Qual o preço de cada produto?

b. Como defini o preço? Tive em conta:

• Custos de Produção? (insumos, taxas de mercado, mão de obra, equipamentos, transporte, 

materiais de embalamento, etc)

• Excedentes desejados?

• Preços dos outros no mercado? O meu preço está acima ou abaixo dos outros no mercado? 

• Sazonalidade do Produto (quando aplicável)?

• Tabela de Referência?

c. Que tipo de preço pode a Cooperativa praticar (preço de retalho, volume, saldo) por cliente?

Exercício 6: Os 4Ps da Cooperativa

Preço
Em suma, quais são os objectivos da 

Cooperativa em termos de Preço?
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Perguntas-chave para analisar o Placement (Distribuição)

a. Quais os locais de venda?

b. Posso aumentar os canais de venda?

c. É a Cooperativa que faz a distribuição do produto ou o Cliente que vai buscar?

d. Todo o processo de distribuição é adequado? 

e. Como melhorar o processo de distribuição?

Exercício 6: Os 4Ps da Cooperativa

Placement

(Distribuição)

Em suma, quais são os objectivos da 

Cooperativa em termos de Placement

(Distribuição)?
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Perguntas-chave para analisar a Promoção do Produto da Cooperativa

a. Qual a mensagem para divulgar o produto?

b. Na mensagem estão realçados os atributos ou o preço do produto?

c. Que actividades posso realizar para divulgar? (participar em feiras, fazer publicações nas 

redes sociais, venda pessoal, etc.)

d. Quem é o membro responsável por divulgar o produto da Cooperativa?

Exercício 6: Os 4Ps da Cooperativa

Promoção
Em suma, quais são os objectivos da 

Cooperativa em termos Promoção?
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Ferramenta 4 de Suporte: Catálogo de Produtos da Cooperativa

O catálogo de produtos deve incluir:

• Nome do Produto

• Descrição do Produto – 2 linhas

• Benefícios & Características – vantagens/atributos do produto 

• Disponibilidade – mês/meses, caso seja produto sazonal

• Informações Técnicas – informação técnica

O catálogo apresenta de forma organizada todos os

produtos da Cooperativa
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Ferramentas 5 de Suporte

Lista de Preços

Objectivo: 

Sistematizar os preços dos 

produtos e expor ao Cliente.

Objectivo: 

Para elaborar e entregar 

ao cliente, formalizando o 

processo de cotação de 

preço.

Lista de Preços de Produtos Cotação de Preços

Objectivo: 

Sistematizar os Preços por 

produto para organização do 

dossier interno.
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Ferramenta 6 de Suporte: Folheto

O Folheto de apresentação 

da Cooperativa pode ser 

utilizado em feiras, pontos 

de venda, etc.

Objectivo: 

Apresentar a Cooperativa, os 

Contactos e os 

Produtos/Serviços
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Ferramenta 7 de Suporte: Etiqueta de Produto da Cooperativa

Informação de Produto

Na parte central da etiqueta deverá 

estar identificado o produto: nome, 

quantidade. 

Poderá adicionar outras informações, se 

necessário, como por exemplo a data de 

colheita, validade do produto, etc.

Logótipo da Cooperativa

No topo, deverá estar presente 

o logótipo da cooperativa

Batata Vermelha

10kg

Linha de recorte da etiqueta

Ao ser impresso, a etiqueta deverá 

ser cortada nesta linha.

Objectivo: A Ferramenta funciona como um construtor de etiqueta para guiar o membro da Cooperativa. 
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A marca é a representação da cooperativa, da sua missão e do seu conceito, através do nome, 

símbolos, cores e fontes. Uma marca é o que torna cada negócio único e que distingue 

cada produto/serviço.

Marca a nível de marketing:

Logotipo e Identidade visual

É necessário dedicar tempo a este tema e 

criar uma identidade visual única, que ainda 

não exista no mercado

Assim o negócio será único e destacar-se-á 

dos restantes

Marca a nível jurídico: 

Registo da marca e domínios legais

É aconselhável registar legalmente não só as 

marcas dos produtos e serviços como 

também os domínios que são e/ou possam 

vir a ser uma mais-valia para a cooperativa.

Isto aumenta a visibilidade da cooperativa, 

dos seus produtos e serviços, permite fidelizar 

consumidores e impede cópias por parte da 

concorrência.
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A identidade visual da marca é a combinação de elementos visuais que refletem um nome, 

ideia, produto, empresa ou serviço. As cores, tipografias, formatos e até frases, como o 

slogan, têm o objectivo de “gravar” a marca na mente do público.

Esta identidade tem de estar presente em

todas as comunicações da marca.

Exemplos:

Nas redes sociais; nas assinaturas de emails, no website.
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Ferramenta 8 de Suporte: Logo/Marca da Cooperativa

• Um logótipo consiste na representação visual ou gráfica que identifica uma marca, uma empresa

ou uma Cooperativa.

• Objectivo: A Ferramenta ajuda a construir um logótipo para diferenciar a Cooperativa dos seus

concorrentes, criando desta forma uma ligação mais coerente e consistente com os seus clientes.

Símbolo gráfico

Nome da 

Cooperativa

Agricultura 

em Angola
Logótipo de 

Exemplo

(Aceder ao site 

www.flaticon.com)

http://www.flaticon.com/
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Ferramenta 9 de Suporte: Cartão de Contacto da Cooperativa

• Objectivo: A Ferramenta ajuda a construir um Cartão de Contacto da Cooperativa.

João Silva
Director de Operações

Rua 28, Luanda, Angola
joaosilva@gmail.com
(+244) 00 000 0000

Linha de recorte do cartão

Ao ser impresso, o cartão deverá ser 

cortado nesta linha.

Informação do membro

No centro do cartão, deverá 

constar a informação principal do 

membro: nome e cargo.

Informação de Contacto

No canto inferior esquerdo, deverão constar as 

informações de contacto do membro/cooperativa: 

morada da sede ou do escritório, email principal e 

contacto telefónico.

Logótipo da Cooperativa

No canto superior esquerdo, 

deverá estar presente o 

logótipo 

da cooperativa com boa 

legibilidade.



Reveja estes e outros conteúdos em www.cooperativas.gov.ao 


