
 

 

NÃO FAÇA COMO JOÃO!

Na unidade “Muito prazer, cliente!”, passo 5, você registrou algumas observações sobre o seu cliente e pedimos para imprimir a
resposta. Vamos relembrá-la agora. Você vai poder utilizar as informações que registrou e ampliá-las, para poder montar um
formulário de avaliação de seus clientes.

Procure analisar cuidadosamente seu mercado consumidor, preenchendo o formulário abaixo.

Ao final do preenchimento, pressione o botão "Imprimir Relatório" para poder imprimir sua ficha de Avaliação do Mercado
Consumidor.

Algumas pessoas pensam que só os grandes ou médios empreendedores devem se preocupar com a análise de seus negócios.
Este mito tem levado grande número de negociantes à falência. Acompanhar o que se passa com os clientes, conhecer as suas
exigências e necessidades é uma providência fundamental para o sucesso.

 

1. Qual é o principal produto e/ou serviço que sua empresa vende?

Solução

2. Para conhecer melhor as características do consumidor deste produto e/ou serviço, liste abaixo as seguintes informações sobre
ele (a):

Sexo Masculino

Idade + de 30

Bairro onde mora Distrito Industrial

Ele tem família? Sim

Quantas pessoas existem na família?

4

Qual é a posição dele na família? (pai, mãe, filho etc.)

Pai

Ele trabalha? Sim

Bairro onde trabalha Distrito Industrial

Renda média aproximada por mês

2500

Ele estuda? Sim

Bairro onde estuda
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não sei

Nível médio de escolaridade

2° grau

O que ele mais gosta de fazer?

trabalhar

Ele possui televisão? sim

Ele lê algum jornal? Qual?

não sei

Ele assina alguma revista? Qual?

não sei

O que ele faz nas horas vagas?

não sei

3. Por que esse cliente compra os produtos / serviços da sua empresa?

Para obter soluções no empreendimento e sucesso com os clientes

4. Onde mais os clientes costumam comprar este tipo de produto / serviço?

no concorrente

5. Como o seu cliente avalia o preço e formas de pagamento da sua empresa?

Boa

6. Como ele avalia a qualidade do seu produto? E o prazo de entrega?

Bom

7. Como ele avalia a qualidade do seu atendimento?
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Bom

8. Pontos que o seu cliente acha que você poderia melhorar na empresa:

a. palestras

b. qualificação maior

c.

Imprimir Relatório

Agora você já possui um instrumento apropriado para aplicar sempre que for preciso atualizar a análise do seu mercado consumidor.
Com a sua experiência, poderá acrescentar outros itens que achar mais adequados ao seu negócio. Estar atento ao jogo do
mercado faz parte das tarefas do(a) empreendedor(a). Boa sorte!
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