
1 

 
 

Gestão Estratégica e Marketing no Agronegócio  
Prof. (a): Amanda Fialho  



2 

 

Apresentação 

Olá! Sejam bem-vindos à disciplina Gestão Estratégica e Marketing no Agronegócio! 

Esta apostila foi desenvolvida para ajudá-los em seus estudos em mais uma etapa do curso de 

Técnico em Agronegócio.  

Para facilitar o aprendizado, este material está dividido em quatro etapas, que 

correspondem a quatro semanas de estudo. Esperamos, com isso, que você se capacite sobre 

os conceitos e estratégias fundamentais para a gestão e marketing no Agronegócio.  

Nestas quatro semanas de atividades serão abordados os seguintes temas:  

 Gestão Estratégica no Agronegócio – conceitos.  

 Marketing no Agronegócio – teorias e evolução do marketing.  

 Marketing como promotor de competitividade no Agronegócio.  

 Matriz SWOT e o composto de Marketing.  

 Comportamento do consumidor, estratégia de análise.   

 Marketing digital no Agronegócio.  

Espero que você aprenda um pouco mais sobre o desenvolvimento do Agronegócio e sua 

relação com as estratégias de marketing na atualidade, ampliando as possibilidades de sucesso 

e atuação na área. Pensando no seu melhor aproveitamento do curso, esta apostila está 

organizada de forma a orientá-los durante a disciplina. Recorra a ela quando aparecer alguma 

dúvida. Para melhor eficiência nos estudos não esqueça de ler os conteúdos antes de iniciar os 

trabalhos da semana.   
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1ª Semana - Gestão estratégica no Agronegócio 

 

 Olá! Este é o início de mais uma caminhada em sua formação como Técnico em Agronegócio e, 

para iniciar bem esta disciplina, esta semana você estudará o conceito de gestão estratégica em toda 

sua amplitude, focando na sua importância para o desenvolvimento do Agronegócio no Brasil e no 

mundo.  

 A sua meta esta semana é:  

 Conhecer os conceitos de gestão e de gestão estratégica e sua importância no desenvolvimento 

do Agronegócio. 

 Assim, ao final desta semana, você será capaz de: 

1. Conceituar gestão estratégica. 

2. Discutir a importância da gestão estratégica no Agronegócio.  

3. Reconhecer as práticas de estratégia de gestão adotadas pelas empresas. 

Pratique: Tenha sua própria rotina de estudos! Acesse periodicamente a plataforma e siga as 

orientações para a realização das atividades Pratique.   

 Sempre que houver dúvida, entre em contato com o professor de Pratique, utilizando a 

ferramenta de mensagem na própria plataforma ou fale com o professor presencial em seu polo. O 

importante é sempre estar atento às atividades. 

 

1.1 Gestão estratégica 

 Para iniciar nossos estudos sobre o tema, precisamos entender melhor o 

conceito de “estratégia”. Esta palavra de origem milenar, em princípio, apresentava 

um significado puramente militar, resumindo a ação de um esforço de guerra, e 

buscava mostrar como vencer um oponente (GHEMAWAT, 2005).  

Com o passar do tempo, o termo “estratégia” mostrou-se muito interessante 

para ser associado em outros contextos relacionados ao desenvolvimento das 

relações humanas, como por exemplo, o contexto político, econômico, empresarial, 

entre outros (BRACKER, 1980).  

Atualmente, a estratégia é um componente fundamental para eficiência na 

gestão dos mais diversos tipos de empreendimentos e organizações (CHIAVENATO; 

SAPIRO, 2009).  

Curiosidade: (....) Vamos pensar um pouco: Gestão estratégica versus Planejamento 

estratégico. Pesquise e descubra a diferença. 

A Gestão Estratégica exige uma maior reflexão sobre a empresa e como acrescentar novos 

elementos. Representa uma forma de sistematizar uma ação continuada, propondo uma 

constante avaliação da situação. Além de elaborar projetos para mudanças estratégicas, tem o 

Glossário 

. Globalização: conjunto de 

transformações na ordem política e 

econômica mundial visíveis desde o 

final do século XX. Fonte: 
https://www.significados.com.br/glob

alizacao/ 

. Sistematizar: ordenar 

elementos em um sistema; colocar 

(alguma coisa) em ordem ou de 

acordo com um sistema. Exemplo: 

sistematizou as regras estabelecidas 

pelo chefe.  

Sintetizar circunstâncias, fatos, 

pontos de vista etc. a uma ideologia 

ou doutrina. Fonte: 

http://www.dicionarioinformal.com.br 

 

https://www.significados.com.br/globalizacao/
https://www.significados.com.br/globalizacao/
http://www.dicionarioinformal.com.br/
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compromisso de monitorar e gerenciar toda a implementação desses.  Podemos dizer, assim, 

que é um termo autoexplicativo que busca uma forma de gerir toda a organização, com foco em 

ações estratégicas em todas as áreas. 

Para se trabalhar dentro do conceito de gestão estratégica, é necessário, inicialmente, 

realizar um diagnóstico da situação atual da empresa, que chamamos de diagnóstico 

estratégico, por meio do qual são realizados os levantamentos da situação atual da empresa, 

buscando avaliar a existência e a adequação das estratégias vigentes dentro da instituição, bem 

como se estão oferecendo os resultados esperados (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009). 

Desta forma, pode-se evidenciar informações como a competitividade da empresa, 

descrição dos produtos, possibilidades de mudanças, vulnerabilidade às ameaças existentes, 

quantidade de recursos estratégicos disponíveis e projetos futuros. 

Dentro de um mercado cada vez mais competitivo, a gestão estratégica prepara a 

organização para enfrentar os desafios de um mercado globalizado. Para isso, utiliza-se de 

maneira sistematizada e objetiva das competências, qualificações e recursos internos da própria 

empresa (DESS; LUMPKIN; EISNER, 2007). 

Atividade 1 – Qual o conceito de gestão estratégica? Explique como ela 

pode ajudar no desenvolvimento da empresa.  

 

 

1.2 Práticas de estratégias de gestão aplicadas em empresas 

 Na tentativa de ajudar a trabalhar com gestão estratégica nas empresas, 

Miles e Snow (1978) desenvolveram um modelo que mostra como a estratégia 

competitiva ou estratégia organizacional pode ser abrangente e está relacionada com 

ambiente, estrutura e processos.  

 Segundo Miles e Snow (1994), a estratégia de gestão está diretamente 

associada aos fatores internos e externos à empresa e definem o sucesso de uma 

organização. 

 Neste estudo foram identificados quatro tipos de estratégias que se 

diferenciam pelo comportamento corporativo das empresas. O importante é entender 

que para a empresa obter sucesso precisa estar alinhada com o mercado. Cada 

empresa demonstra diferentes formas de ação no mercado, resultando em 

comportamentos diversos de estratégias. Observando esses padrões que Miles e 

Snow (1978) apontaram a existência de quatro estratégias: 

Você sabia? 

  

O conceito considerado 

mais atual de Estratégia 

organizacional de uma empresa foi 

definido em 2001 pelo professor Jay 

Barney e diz: “Estratégia é a teoria 

da firma de como competir com 

sucesso. Considera também o 

desempenho como um fator 

influenciado pela estratégia, já que 

se pode considerar que competir 

com sucesso significa ter um 

desempenho satisfatório.”  

Jay Braney, conceituado 

pesquisador e professor de gestão 

estratégica. Fonte: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Ba

rney>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Barney
https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Barney
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i) Estratégia prospectiva ou prospectora: empresas pioneiras que buscam inovação. 

Manutenção de um posicionamento competitivo no mercado, sempre em busca de 

oportunidades. Trabalha para ampliar a linha de produtos ou serviços da empresa de maneira 

contínua. Por serem pioneiras, as empresas que optam pela estratégia prospectiva 

apresentam “foco na inovação e não em eficiência”.  

ii) Estratégia defensiva: é percebida nas organizações que buscam definir e manter uma 

estreita linha de produtos e serviços. Trabalha para manter protegido o seu domínio e para 

isso usa métodos como preços competitivos ou qualidade de produto ou serviço. Neste caso, 

não se preocupam em obter novas oportunidades, pois é comum estarem atuando em 

setores estáveis. Mesmo assim, preocupam-se em ter eficiência e tecnologia voltadas para 

seu foco restrito, são rigorosas em seus controles organizacionais de eficiência e qualidade. 

iii) Estratégia analítica: podemos observar uma mistura das estratégias prospectiva e 

defensiva. Um exemplo são as empresas que já possuem produtos ou serviços estabelecidos 

e junto a esses agregam novos produtos ou serviços, que foram em algum momento bem-

sucedidos em outras organizações do setor. Estas empresas são também chamadas de 

imitadores criativos, por adquirirem e aperfeiçoarem inovações dos concorrentes (SLATER; 

NARVER, 1993).  

iv) Estratégia reativa: apenas reage quando está sendo ameaçada, por 

exemplo, por alguma concorrente; Empresas com esta estratégia têm como 

característica aguardar e agir somente quando sofrer pressões competitivas, para 

evitar a perda de clientes ou manter a lucratividade, portanto, pode ser considerada 

como não tendo uma estratégia (GIMENEZ et al., 1999). 

 A identificação da prática inserida na gestão estratégica da empresa pode 

responder muito sobre ela e ajudar a tomar decisões mais acertadas, diminuindo os 

riscos relacionados ao negócio. 

Atividade 2 – Descreva as práticas de estratégias de gestão que podem ser 

usadas pelas empresas. 

 

1.3 Gestão Estratégica no Agronegócio 

  

O Agronegócio é a atividade econômica que mais cresce em nosso país. 

Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a agricultura e o 

agronegócio no Brasil contribuíram com 23,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 

Você sabia? 

  

O Sistema CNA é composto por três 

entidades: a Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA), que representa os produtores 

rurais brasileiros de pequeno, médio 

e grande portes, o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural (SENAR), 

que atua como um instrumento para 

formação profissional rural e 

promoção social e qualidade de vida 

de homens e mulheres do campo e o 

Instituto CNA, que desenvolve 

estudos e pesquisas na área social e 

no Agronegócio. Fonte: 

http://www.cnabrasil.org.br/sobre-

cna/ 

 

http://www.cnabrasil.org.br/sobre-cna/
http://www.cnabrasil.org.br/sobre-cna/
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2017, a maior participação em 13 anos.  Lembrando que o Agronegócio é formado pelo conjunto de 

operações e transações desde a fabricação dos insumos agropecuários até o processamento e 

distribuição dos alimentos, passando pelo setor de produção, incluindo a distribuição e 

comercialização dos produtos.  

 Pensando nisso, fica fácil entender porque esse é um dos segmentos econômicos mais 

importantes para o desenvolvimento econômico do nosso país. Atualmente, o Agronegócio 

contribui com 30% do PIB brasileiro, algo em torno de R$ 300 bilhões, representa 37% do total 

das exportações e emprega cerca de 52% da população economicamente ativa do país, sendo 

um dos principais geradores de empregos diretos e indiretos e de oportunidades para as 

empresas de todos os tamanhos inseridas no ambiente rural. 

 Parte do crescimento econômico ocorreu principalmente devido à 

globalização, a partir da década de 1980, com grande difusão tecnológica e 

oportunidades técnicas. Nesse período houve um grande incentivo de ampliação de 

mercado.  

As consequências disso foram a diversificação da atuação dos grupos 

econômicos, aumentando sua complexidade e fez com que essa fase do capitalismo 

fosse marcada principalmente pela globalização financeira. 

 Este novo cenário produtivo faz com que surja a necessidade de se trabalhar 

ainda mais a gestão estratégica nas empresas relacionadas ao Agronegócio. A 

sustentação do Agronegócio está na dinâmica orientada pela busca de vantagem 

competitiva, que se dá principalmente por meio da integração vertical (AZEVEDO, 

2002; SILVA; BATALHA, 2010; CALLADO; CALLADO, 2009). 

 Essa integração pode ser explicada por uma combinação sistemática de 

processos básicos para a produção como produção, distribuição, vendas, além de 

processos de natureza econômica dentro das fronteiras de uma mesma empresa, utilizando 

transações internas em vez de transações de mercado, para atingir objetivos econômicos 

(PORTER, 1997).  

Atividade 3 – Pesquise e responda, quais os objetivos de trabalhar com gestão estratégica 

no Agronegócio? 

Resumindo...  

Nesta semana você estudou os conceitos e a importância da gestão estratégica para o 

Agronegócio Brasileiro. Você aprendeu que:   

Glossário 

 

 

 

 

 

. Difusão Tecnológica: 

Compreende a disseminação e 

posterior adoção de novas 

tecnologias e técnicas. Atividades 

de difusão tecnológica são definidas 

como os esforços de modernização 

de processos por meio do uso de 

serviços e conhecimentos externos à 

empresa, difundidos no mercado. 

Fonte: Difusão tecnológica – 

Wikipédia, a enciclopédia livre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Difusão_t

ecnológica 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Difus%C3%A3o_tecnol%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Difus%C3%A3o_tecnol%C3%B3gica
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 Apesar de ter origem em ações militares, a palavra estratégia é muito importante para 

formar o conceito de gestão estratégica, propondo uma forma de administrar com planos 

de ação elaborados, que visa potencializar resultados e diminuir riscos. 

 Na gestão estratégica podemos reconhecer alguns perfis das empresas, os quais podem 

ser classificados em quatro tipos de práticas de gestão estratégica: estratégia 

prospectora, estratégia defensiva, estratégia analítica e estratégia reativa.  

 O estudo das práticas de estratégias utilizadas nas empresas responde questões 

importantes sobre elas e apoia o desenvolvimento de planos de crescimento para o 

futuro. 

 

Respostas das Atividades  

Atividade 1 – O conceito de gestão estratégica é amplo e vem evoluindo com 

pesquisadores se dedicando, cada vez mais, ao estudo do tema. Entretanto, para nossos 

estudos, ficaremos com o termo mais atual, proposto por  Jay Barney em 2001: “Estratégia é a 

teoria da firma de como competir com sucesso. Considera também o desempenho como um 

fator influenciado pela estratégia, já que se pode considerar que competir com sucesso significa 

ter um desempenho satisfatório”.  

Atividade 2 – As práticas de gestão estratégica são: Estratégia prospectiva: empresas 

pioneiras que buscam inovação e manter-se de forma competitiva no mercado, sempre 

buscando novas oportunidades, “foco na inovação e não em eficiência”. Estratégia defensiva: 

linha de produtos específicos, usa métodos como preços competitivos ou qualidade de produto, 

diferenciam-se das prospectivas por não se preocuparem em obter novas oportunidades. 

Estratégia analítica: mescla as estratégias prospectiva e defensiva. Estratégia reativa: reage ao 

ambiente quando está sendo ameaçada por algum concorrente, considera-se, algumas vezes, 

como não tendo uma estratégia. 

A identificação do perfil estratégico da organização norteia as ações necessárias para 

potencializar as ações de gestão estratégica dentro de um mercado cada vez mais competitivo, a 

gestão estratégica prepara a organização para enfrentar os desafios de um mercado globalizado. 

Atividade 3 – O agronegócio brasileiro representa um setor da nossa economia de 

grande importância para o crescimento e manutenção do PIB, gerando empregos diretos e 

indiretos em nosso país. A gestão estratégica vem ao encontro dessas características, pois 

amplia a capacidade competitiva dessas empresas, principalmente no mundo globalizado. 

Agora você já está pronto para a atividade on-line!  
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 Acesse a plataforma e realize a atividade on-line sobre o conteúdo estudado nesta 

semana. Tendo dúvidas, entre em contato com o professor, utilizando a ferramenta de 

mensagens na plataforma ou fale com o professor presencial em seu polo. 

Informações sobre a próxima semana:   

Na próxima semana você estudará Marketing, seus conceitos e história. Vamos focar as 

aplicações de marketing no Agronegócio.  

(...) Pense um pouco: “A Educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do 

conhecimento posta em prática”. Paulo Freire   

  

  

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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2ª Semana: Introdução ao Marketing: conceitos e teorias 

 

Ao final desta semana, você será capaz de: 

1. Conceituar Marketing 

2. Discutir a importância do Marketing para todos os tipos de empresa.  

3. Definir o Mix de Marketing. 

 

2.1 Histórico e desenvolvimento do Marketing na atualidade 

 O Marketing se faz presente desde a antiguidade e está diretamente ou 

indiretamente inserido dentro da estratégia de ação das empresas. A promoção de 

produtos, com o objetivo de conseguir trocas comerciais, é uma prática bem antiga. 

Entretanto, o termo conhecido como marketing é recente, principalmente nos 

currículos acadêmicos.  

 Apenas entre os anos de 1902 e 1905, o marketing foi reconhecido como 

disciplina em cinco universidade americanas (MOTTA, 1983; CHAUVEL, 2001). 

 Desta forma, o conceito de marketing surge no início do século XX como 

uma ferramenta para resolver problemas de escoamento de produção e distribuição 

física dos produtos, além de visar aos aspectos econômicos e legais relacionados a 

negociações comerciais. Muitos foram os pesquisadores que trouxeram luz a esse 

tema, que vem evoluindo em conjunto com a sociedade. Como consequência das 

suas necessidades, podemos entender que existem alguns conceitos demonstrados 

na Figura 1. 

Saiba mais: 

  

O conceito de Marketing foi 

introduzido e discutido pela primeira 

vez no ano de 1954. Foi a partir 

desse momento que surgiram 

diversas fases, relacionadas ao 

desenvolvimento político-econômico 

do nosso país.  

Fonte: 

<http://www.administradores.com.br/

artigos/marketing/a-origem-e-

evolucao-do-marketing/50713/>. 

Acesso em: 12 jan. 2018. 

 

http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-origem-e-evolucao-do-marketing/50713/%3e.%20Acesso
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-origem-e-evolucao-do-marketing/50713/%3e.%20Acesso
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-origem-e-evolucao-do-marketing/50713/%3e.%20Acesso
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-origem-e-evolucao-do-marketing/50713/%3e.%20Acesso
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Figura 1. Principais conceitos de marketing / Fonte: Kotler (1998) - adapatado. 

  

Independente do conceito mais adequado a ser seguido, o estudante deve sempre 

entender que o marketing está diretamente ligado à identificação e entendimento das 

necessidades das pessoas dentro de uma organização social. 

 A definição de marketing que se aproxima mais desse entendimento é descrita por Kotler 

(2000), que diferencia definições sociais de gerenciais, sendo que a definição social mostra o 

papel desempenhado pelo marketing na sociedade. O autor defende que ela possui a função de 

“proporcionar um padrão de vida superior”. 

 

Marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas 

obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 

negociação de produtos e serviços de valor com outros (KOTLER, 1998). 

 

Dentro de um conceito mais gerencial, podemos entender o marketing como 

a arte de vender produtos, que por sua vez está associada a um valor mensurável. 

Neste mesmo pensamento, Kotler descreve que   

marketing (administração de) como um processo de planejar e executar a 

concepção, a determinação de preço ‘pricing’, a promoção e a distribuição de ideias, 

bens e serviços para criar negociações que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais (KOTLER, 1998).  

 

 

Principais 
conceitos de 

marketing 

Necessida
des, 

desejos e 
procuras 

Produtos e 
serviços 

Valor, 
satisfação 

e 
qualidade 

Mercados 

Trocas, 
transaçoes 

e 
ralaciona

mento 

Glossário 

. Mensurável: 

é um adjetivo que significa medível; 

que se consegue medir; cuja medida 

pode ser determinada. Etimologia 

(origem da palavra mensurável). Do 

latim mensurabilis. 

 Fonte: https://www.dicio.com.br. 

Acesso em: 10 fev. 2018. 
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Atividade 1 – Discuta o conceito de Marketing e aponte sua importância no Agronegócio 

Brasileiro. 

 

2.2 Relações de troca e valoração dos produtos no Marketing 

As relações de troca e a necessidade de promover um determinado produto envolve 

diretamente as ações que trazem a necessidade de se trabalhar dentro de uma ação de 

marketing. Para ajudar a entender melhor essa etapa de estudos, Kotler e Keller (2006, p. 5) 

explicam que existem condições para que uma troca seja realizada, eles as resumiram em cinco 

passos: 

 

A troca no marketing é 

um ato que ocorre apenas 

quando cada parte envolvida 

apresenta algo diferente para 

trocar que resulte em “valor 

adicionado”. Ambas as partes 

envolvidas devem se 

beneficiar com a troca. 

O valor adicionado 

não está ligado somente aos 

bens e serviços trocados, mas 

também à experiência da 

troca. Ainda existem algumas 

consequências que vão além 

de obter um produto ou 

serviço, que são chamadas de 

“consequências psicológicas” 

ao ato da troca, nada mais do que a identificação de um sentimento de bem-estar ao fazer um 

bom negócio (ALWITT; DONLEY, 1996).  

Mais do que isso, o marketing do ponto de vista social promove a interação entre uma 

grande diversidade de pessoas e culturas, sendo importante para formação de uma sociedade 

(KOEHN, 1992). 

 

1. Que existam pelo menos duas partes. 

2. Que todas as partes possuam algo que possa ter valor 

para outras partes. 

3. Que todas as partes tenham capacidade de 

comunicação e de entrega. 

4. Que todas as partes estejam livres para aceitar ou 

recusar a oferta de troca. 

5. Que todas as partes acreditem ser adequado participar 

da negociação.

 

Fonte: http://daguiar.com.br/o-que-e-relacao-de-consumo. Acesso em:  12 jan. 2018. 

http://daguiar.com.br/o-que-e-relacao-de-consumo.%20Acesso
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2.3 O Mix de Marketing e os 4 Ps 

Para uma empresa conseguir eficiência em seus planos de marketing, deve 

primeiramente trabalhar o “composto mercadológico” ou “Mix de marketing”. Essa teoria foi 

descrita no livro Basic Marketing, em 1960, pelo pesquisador Jerome McCarthy e fala dos fatores 

aos quais devemos nos atentar ao trabalharmos estratégias de Marketing nas empresas. 

Basicamente, o modelo afirma que a empresa produz um bem ou serviço, que 

definiremos como: produto, promoção, praça e preço.  

 Produto: algo que exista e desperte o interesse ou desejo do consumidor. 

 Promoção: a promoção fica evidenciada quando o consumidor passa a ser comunicado 

que este bem ou serviço existe.  

 Praça: local de distribuição do produto, representado pelos mais variados tipos de locais 

de acesso a todos que queiram consumir o produto. 

 Preço: valor que esse produto possui e que viabiliza sua troca, é primordial para a 

sobrevivência da empresa, estabelece um valor e deve cobrar um montante pelo 

fornecimento do produto. 

 

 

Figura 2 – Gráfico esquemático demonstrando os 4Ps no marketing. 

 

Assim, a função de marketing engloba as decisões do produto, as quais incluem: 

identificação de oportunidades de lançamento de produtos e adequação às necessidades dos 

clientes; decisões de preço, o qual é selecionado visando gerar vantagem competitiva e retorno 

para a empresa; decisões de promoção, relativas aos investimentos em estratégias de 
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comunicação e promoção de vendas; decisões de praça ou distribuição, que envolvem a escolha 

de canais de vendas que satisfaçam as necessidades dos clientes (GONÇALVES et. al., 2008). 

 O Mix de Marketing apresenta os fatores dependentes e integrados e pode ser 

visualizado na Figura 2 deste texto. 

 

Atividade 2 – Descreva o Mix de Marketing e relacione com exemplos de empresas reais 

que você conhece. 

 

2.4 Matriz SWOT ou FOFA 

Falamos muito sobre a competividade de mercado e de como esse fator é evidente no 

setor agropecuário, mas como podemos nos organizar para conseguir maior eficiência? 

Cada vez que avançamos em nossos estudos, confirmamos que para ser competitivo, no 

mundo atual, é necessário conhecer e analisar corretamente os pontos fortes, pontos fracos, 

ameaças e oportunidades relacionadas aos negócios. Exatamente no entendimento desses 

fatores que a matriz SWOT pode nos ajudar. SWOT é uma sigla em inglês que significa: 

Strengths (Forças), Weakness (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) 

ou em português: FOFA (Forças, Ameaças, Fraquezas e Oportunidades). Essa matriz é um 

método que serve como uma ferramenta eficiente de verificação nas empresas (FERNANDES et 

al., 2013).  

Resumidamente, o uso dessa ferramenta consiste em analisar fatores internos e externos 

que afetam ou podem vir a afetar o desenvolvimento da empresa.  

 

2.4.1 Entendendo melhor a análise SWOT ou FOFA 

 Criada na década de 1960 nos EUA, a análise SWOT trabalha de forma sistemática com 

o cruzamento das informações coletadas pelas empresas para determinado fim, e os resultados 

obtidos ajudam no planejamento das estratégias para as empresas. No Brasil é bastante 

utilizada e apresenta eficiência em empresas de todos os tamanhos (pequenas, médias e 

grandes empresas) que desejam obter informações significativas para o planejamento do futuro 

organizacional, podendo responder questões sobre a melhor estratégia a ser seguida pela 

empresa.  

 Após a análise dos resultados, os gestores terão acesso a um diagnóstico completo 

sobre a empresa e o ambiente que a cerca, conseguindo um maior embasamento na elaboração 

de estratégias de marketing e de gestão. Seus objetivos estão descritos na Figura 3 deste texto. 
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Figura 03 – Objetivo da aplicação da matriz de SWOT nas empresas. 

 

O resultado da análise aponta fatores internos e externos que precisam ser verificados com 

maior atenção e que enfatizam os pontos mais fortes da instituição, os quais devem ser 

ressaltados. 

Desta forma, podemos dizer que a matriz SWOT apresenta uma função importante para a 

formulação das estratégias de gestão das empresas, pois evidencia as informações relevantes 

sobre a empresa, produtos e consumidores e fundamenta uma tomada de decisão mais 

acertada.  

Além disso, é considerada um método simples e pode ser utilizada em qualquer situação e 

em todos os tipos de empresa, sua aplicação diminui os riscos e enganos ao se criar estratégias 

de marketing, lançar novos produtos ou se aventurar em novos nichos de mercado. 

 

Atividade 3 – Explique como a utilização de uma matriz, como a SWOT, pode ajudar na 

competividade da sua empresa. 

 

Resumindo...  

Nesta semana você estudou os conceitos de Marketing e a importância de se trabalhar 

com estratégica de Marketing em todos os tipos de empresas, assim como foi possível ter um 

melhor entendimento sobre fatores importantes como o Mix de Marketing. Dessa forma, você 

aprendeu que:   

O
b

je
ti

vo
s 

SW
O

T 

Tomada de decisões de forma mais segura 

Fornecer uma maior compreensão sobre o cenário organizacional 

Identificar a posição da sua empresa em relação à concorrência 

Definir itens que sejam prioridade de atuação 

Fortalecer pontos positivos 

Aperfeiçoar possíveis falhas 

Preparar estratégias para resolver problemas 

Aumentar as oportunidades de crescimento da empresa 

Redução de erros 

Previsão de vendas conforme as demanda do mercado 

https://blog.ingagedigital.com.br/o-que-e-marketing/
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 Apesar do entendimento de Marketing ser antigo, pois desde a antiguidade se trabalhava 

intuitivamente esse conceito, apenas no início do século XX se tornou conhecido, passando 

a fazer parte do currículo das universidades, popularizando-se rapidamente. Representa um 

conjunto de teorias que propõem a promoção de produtos, com o objetivo de conseguir 

trocas comerciais. 

 O Marketing está diretamente ligado com a identificação e entendimento das necessidades 

das pessoas dentro de uma organização social. 

 O uso de métodos de avaliação por meio de matriz é muito interessante para ajudar a 

entender como está a gestão atual na empresa. A matriz de SWOT é um método de análise 

que aponta fatores internos e externos que precisam ser verificados com maior atenção e 

que enfatizam os pontos mais fortes da instituição, os quais devem ser ressaltados.  

 Dessa forma, podemos dizer que apresenta uma função importante para a formulação das 

estratégias de gestão das empresas, pois evidencia as informações relevantes sobre a 

empresa, produtos e consumidores e fundamenta uma tomada de decisão mais acertada. 

 

Respostas das Atividades  

Atividade 1 – Vamos usar o conceito de Kotler (1998), que diz que Marketing é um 

processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam 

e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor. Com a 

ampliação de mercado para os produtos do Agronegócio, aumentou também a competição 

nesse setor. Assim, o Marketing vem para melhorar a competitividade nas empresas. 

Atividade 2 – Basicamente, o modelo afirma que a empresa produz um bem ou serviço, 

que aqui vamos definir como: produto, promoção, praça e preço.  

 Produto: algo que exista e desperte o interesse ou desejo do consumidor. Promoção: 

evidenciada quando o consumidor passa a ser comunicado que este bem ou serviço 

existe.  

 Praça: local de distribuição do produto, representado pelos mais variados tipos de locais 

de acesso a todos que queiram consumir o produto. 

 Preço: valor que esse produto possui e que viabiliza sua troca, primordial para a 

sobrevivência da empresa, que estabelece um valor e deve cobrar um montante pelo 

fornecimento do produto. 

Dica: Usar exemplos reais de empresas que você conheça. 
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Atividade 3 – Com a análise dos dados coletados, é possível conhecer os  fatores internos 

e externos à empresa que precisam de mais atenção,  possibilitando aos gestores formularem 

estratégias de gestão, uma vez que eles terão informações relevantes sobre a empresa, 

produtos e consumidores para uma tomada de decisão mais acertada.  

 

Agora você já está pronto para a atividade on-line!  

 Acesse a plataforma e realize a atividade on-line sobre o conteúdo estudado nesta 

semana. Tendo dúvidas, entre em contato com o professor utilizando a ferramenta de 

mensagens na plataforma ou fale com o professor presencial em seu polo. 

Informações sobre a próxima aula:   

Na próxima aula, você aprofundará seus conhecimentos sobre Marketing e sua 

importância no Agronegócio. Também vai entender mais sobre comportamento do consumidor e 

métodos de pesquisa em Marketing.  

(...) Pense um pouco. “Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem 

coragem para persegui-los” – Walt Disney, desenhista e empreendedor.  
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3ª Semana: Marketing no Agronegócio  

Ao final desta semana, você será capaz de: 

1. Entender a importância do setor do Agronegócio em nosso país. 

2. Discutir a importância do Marketing no Agronegócio.  

3. Definir e analisar o público-alvo em estudos estratégicos. 

A cadeia produtiva da agricultura e pecuária apresenta grande importância para o 

crescimento da economia e, na maioria das vezes, é responsável por grande parcela do PIB 

(Produto Interno Bruto) em todo o mundo.  

Em nosso país, isso não poderia ser diferente, dados da Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA) mostraram que a produção agrícola, em conjunto com o Agronegócio 

no Brasil, contribuiu com 23,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017. Isso se dá 

principalmente porque todos os setores do Agronegócio geram competitividade entre 

exportações e importações, englobando todas as cadeias produtivas, como a 

agricultura e pecuária com a administração e o marketing, para a gestão do 

Agronegócio. 

Além de uma produção de primeira qualidade com uma logística eficiente, cada 

vez mais o Agronegócio precisa utilizar o marketing na gestão dos seus negócios.  

 

3.1 Importância do Marketing no Agronegócio 

Cada vez mais, podemos perceber os efeitos da globalização nos diversos 

setores produtivos, associados ao crescimento de um mercado consumidor cada vez 

mais exigente, principalmente quanto aos alimentos que pretendem consumir. Esse 

fato atinge diretamente o setor agrícola brasileiro. Pensando nisso, vamos refletir 

sobre como empresas que estão espalhadas por todo nosso país podem-se destacar 

neste amplo mercado e que nos trazem o básico para alimentação? Esses produtos, 

por serem básicos para nossa alimentação, não deveriam se vender sozinhos? 

 Por incrível que pareça, não é tão fácil vender produtos que são de 

necessidade para a maioria das pessoas. Produtores e organizações de diversos 

tamanhos precisam estar atentos e se destacarem no meio de tanta concorrência. 

Por isso, o setor de marketing é considerado o mais importante dentro de uma 

organização.  

Comprova-se, assim, a teoria de que para vender uma ideia, um produto ou 

até mesmo uma marca, precisa haver um planejamento elaborado a partir de 

Você sabia? 

 

 

Existe no Brasil a 

Associação Brasileira de Marketing 

Rural e Agronegócio. Fundada em 

1979, busca desde então fortalecer e 

valorizar o Marketing no 

Agronegócio Brasileiro. 

Fonte: http://www.abmra.org.br/2016 

 

 

 

Uma grande empresa do 

Agronegócio contratou, em 2016, o 

nadador olímpico Gustavo Borges 

para o primeiro filme da campanha 

de promoção de arroz e feijão, com 

duração de 30 segundos e grande 

apelo para cultura brasileira de 

consumo de par de produtos. No 

filme, o nadador recorda que com 

todas as dificuldades e desafios 

nunca desistiu e reforça que teve 

que comer muito “arroz com feijão” 

para conquistar seu sonho. 

Fonte: 

https://grandesnomesdapropaganda.

com.br/anunciantes/ camil-ressalta-

forca-do-arroz-com-feijao/ 

http://www.abmra.org.br/2016
https://grandesnomesdapropaganda.com.br/anunciantes/
https://grandesnomesdapropaganda.com.br/anunciantes/


19 

 

pesquisas de mercados, culturas e estudo das necessidades dos clientes, além disso, as 

empresas buscam trabalhar nas falhas de seus maiores concorrentes, aproveitando de maneira 

mais eficiente as oportunidades ao seu redor.  

Apenas assim, pode-se escolher a estratégia de marketing mais acertada para as 

características das empresas e clientes em questão. 

 

3.2 Entendendo o “Público-alvo”  

Devido à diversidade de produtos do Agronegócio, é importante os profissionais 

entenderem que existe grande diversidade de consumidores, portanto, dentro de uma estratégia 

de planejamento de marketing deve-se levar em consideração o público-alvo.  

O Marketing no Agronegócio consiste na divisão do mercado em grupos distintos de 

compradores, que podem exigir produtos e compostos de marketing distintos. A empresa deve 

procurar identificar as diferentes maneiras de segmentar o mercado e o perfil do seu público. Os 

diversos segmentos da agricultura ou pecuária são resultantes de uma divisão de segmentação 

do Agronegócio. Concluída a segmentação do mercado, o passo seguinte será a seleção de um 

ou mais segmentos, em função de sua atratividade, que serão abordados pela empresa com um 

composto de marketing para o Agronegócio.  

Outra etapa do processo de marketing consiste no estabelecimento da posição 

competitiva de cada produto no seu mercado-alvo e na elaboração de um composto 

de marketing específico para cada produto.  

A segmentação de mercados parte do princípio de que os mercados diferem 

entre si de várias maneiras. Os compradores de artigos de consumo podem diferir 

entre si em função de seus desejos, suas necessidades, seus recursos financeiros, 

suas atitudes e seus comportamentos de compra, sem esquecer os diversos fatores 

que influenciam a decisão de compra. 

 

Atividade 1 – Reflita sobre o seguimento do Agronegócio e cite algumas 

características gerais que representem o público-alvo nas pesquisas de 

Marketing no Agronegócio. 

 

3.3 Comportamento do consumidor e estratégia de análise 

O comportamento do consumidor ocorre a partir da identificação das diferenças 

entre os diversos compradores de bens de consumo, que deverão ser agrupados em 

Você sabia? 

Muitas pesquisas sobre 

o perfil dos produtores e 

consumidores no Agronegócio são 

realizadas pela Associação 

Brasileira de Marketing Rural e 

Agronegócio. Entre as informações 

levantadas mais recentemente, 

verificou-se que as novas gerações 

de produtores rurais e as mulheres 

têm tido papel cada vez mais 

importante no crescimento do 

Agronegócio Brasileiro, segmento 

que representa 23% do Produto 

Interno Bruto nacional. Essa é uma 

das conclusões da 7ª edição da 

Pesquisa Hábitos do Produtor Rural 

ABMRA, apresentada ao mercado 

em São Paulo.  

Fonte: 

http://www.abmra.org.br/2016/index.

php/pesquisa-abmra/. Acesso em: 

25 abr. 2018. 

http://www.abmra.org.br/2016/index.php/pesquisa-abmra/
http://www.abmra.org.br/2016/index.php/pesquisa-abmra/
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função de suas similaridades ou de suas diferenças. Cada comprador tem suas especificidades 

de mercado em potencial.  

A segmentação de setores é a razão para direcionar a demanda de produtos, realizar o 

marketing e denominar o composto de marketing. Suas variáveis são classificadas e analisadas 

no segmento do Agronegócio, partindo do estudo descrito na Associação Brasileira de Educação 

Agrícola (RIGATTO, 1999).  

Além disso, o Marketing pode ser considerado a ciência que estuda o comportamento do 

mercado. Dentro disso, encontramos os estudos do comportamento do consumidor, sendo que 

essa não é uma tarefa fácil, pois o ser humano é bastante complexo e pode ser representado por 

sua grande diversidade cultural. 

Antes de continuarmos os estudos, é importante chamar a atenção para o fato de que o 

público consumidor, ou público-alvo do marketing, é altamente influenciado por outras pessoas e 

situações ao seu redor, podendo ser observado alto grau de emoção associado às suas 

decisões de compra. 

Atualmente, as demandas de desejos e necessidades estão ligadas ao marketing rural, o 

qual é um dos mais novos segmentos do marketing, ligado diretamente aos negócios da 

agricultura, em que se englobam produtos, serviços e ações na área rural. O marketing do 

agronegócio rural identifica as origens de necessidades de mercado, assumindo as 

complexidades e diferenciação deste segmento. 

Algumas características podem ser apontadas como importantes. Vamos discutir algumas 

delas logo abaixo. 

 

3.3.1 Características culturais 

As características culturais formam padrões de comportamento, isso é muito importante, 

pois elas podem ser consideradas como prioritárias para influenciar o comportamento do 

consumidor. Podem ser entendidas como um conjunto de tudo aquilo que vivenciamos e, por sua 

vez, modelam nossa forma de pensar e agir. Podemos afirmar que o local onde uma pessoa vive 

determina sua cultura, entrentanto, não podemos pensar apenas na cultura do país, e sim na 

cultura local e em características comuns em uma cidade ou bairro. 

 

Atividade 2 – Explique como as características culturais podem influenciar as decisões de 

compra do consumidor. 
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3.3.2 Características da classe social 

Apresenta grande importância para determinar como o consumidor vai se posicionar 

diante de certos produtos e serviços. A classe social determina a necessidade de consumo, pois 

as prioridades são diferentes devido às diferenças no poder de compra. 

 

3.3.3 Influenciadores 

Atualmente, algumas ferramentas de mídia apresentam destaque e podem ser 

chamadas de influenciadoras do comportamento dos consumidores. São, de uma forma simples, 

meios de comunicação e estão visíveis na televisão e internet.  

Entretanto, algumas pesquisas demonstram que o grupo social mais próximo, família e 

amigos, são os maiores influenciadores nas decisões de um consumidor.  

 

3.3.4 Faixa etária 

A faixa etária é uma forte característica que influencia a decisão de compra. Com o 

passar dos anos, o ser humano vai aos poucos mudando sua maneira de pensar e agir, o que 

inclui os hábitos de compra.  

Assim, é importante entender que a abordagem que vai convencer um jovem não é a 

mesma para o consumidor mais experiente, os produtos também não serão os mesmos. 

 

3.3.5 Características da personalidade 

Não podemos nos esquecer de que a personalidade é um traço forte do ser humano e 

que cada pessoa é única. Devemos sempre considerar isso como fator determinante nas 

decisões de compra. 

 

3.3.6 Características do estilo de vida 

O estilo de vida, que compreende como a pessoa gasta seu tempo, é outro aspecto que 

define o comportamento do consumidor. Pode ser determinado pelos interesses, preocupações, 

hábitos diários, aspirações futuras e círculo de amigos, cada pessoa terá diferentes maneiras de 

observar produtos e serviços. 

 

3.4 Pesquisa de Marketing 

A pesquisa de Marketing pode ser definida pela procura sistemática e objetiva, que 

ajudam na análise de informações relevantes para identificação e solução de problemas. De 
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forma geral, as funções da pesquisa de marketing incluem descrição, explicação (necessárias 

para a compreensão), predição, e avaliação.  

Com essas informações, podem ser organizados planos estratégicos para se trabalhar o 

planejamento de futuras atividades de marketing e controle das operações de marketing no 

presente.  

Algumas etapas devem ser seguidas e algumas questões podem ajudar a planejar 

melhor a sua pesquisa de Marketing, vamos ver as principais delas. 

 

3.4.1 Fatores importantes para elaboração de uma pesquisa de Marketing 

Muitos fatores são importantes no planejamento e elaboração de uma pesquisa de 

Marketing (Figura 4), o principal é nunca nos esquecermos de que trabalhamos com pessoas 

diversas. 

Além disso, para a realização de uma pesquisa adequada, esta deve ser objetiva e o 

profissional que vai aplicar o instrumento de pesquisa (questionários) deverá ser bem treinado e 

ser correto na forma de abordar as pessoas e anotar ou registrar corretamente todas as 

informações coletadas. 

Apenas com todas as informações coletadas e analisadas que se dá o processo de 

tomada de decisão.  

 

Atividade 3 – Reflita sobre a seguinte situação: “Um produtor precisa de uma pesquisa 

para verificar a viabilidade de colocar no mercado consumidor de uma pequena cidade o 

seu produto, que é um composto orgânico próprio para planta ornamentais”. Como você 

elaboraria um questionário para ser aplicado nesse caso? Cite cinco perguntas que você 

considera essencial para a sua pesquisa.  

Abaixo pode-se verificar algumas etapas importantes para elaboração de uma pesquisa 

de Marketing. 
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Etapa 5: 

 Elaboração dos 
instrumentos de 

pesquisa 

Planejar, executar, 
elaborar 

questionários, 
formulários e 

roteiros. 

Analisar quais 
são os mais 

adequados ao 
seu público-alvo. 

Etapa 6: 

 Aplicação  

da pesquisa  

A abordagem do 
público garantirá 

o bom 
desempenho da 
sua pesquisa. 

Cuidados com o 
treinamento dos 
aplicadores da 

pesquisa. 

Etapa 7: 
 Tabulação 
 dos dados 

Trabalhar os 
dados e 

analisá-los. 

Dados bem 
trabalhados e o mais 
próximo da realidade 

possível. 

Etapa 8:  
Elabor o 

 relatório final 

O relatório final 
lhe permitirá 
analisar os 

dados. 

Identificar aspectos 
relevantes e 

direcionar para  
tomada de decisão 

final. 

  

 
 

Figura 04: Etapas descrevendo os fatores importantes na elaboração de uma pesquisa de Marketing. 

 

Resumindo...  

Nesta semana você estudou Marketing e o seu papel no desenvolvimento do 

Agronegócio no Brasil. Também foi aprofundado o estudo sobre público-alvo, principalmente o 

reconhecimento das características dos consumidores relacionados ao setor do Agronegócio e 

metodologias de pesquisa em Marketing. Assim, você aprendeu que: 

 A cadeia produtiva da agricultura e pecuária apresenta grande importância para o 

crescimento econômico do nosso pais, sendo responsável pelo crescimento e 

manutenção do PIB.  

 O Marketing está em destaque na gestão do Agronegócio, sendo primordial para 

melhoria da competitividade das empresas, englobando todas as cadeias 

produtivas como a agricultura e pecuária. 

Etapa 1:  

Definição do 
público-alvo e 

objetivos 

Qual a real necessidade 
e os motivos que o 

levaram a realizar esta 
pesquisa? 

A definição dos objetivos é 
necessária. 

Etapa 2: 
Definição da 

coleta dos dados 

Definir como irá 
levantar os 
dados da 
pesquisa. 

Como será a 
abordagem? 

Etapa 3:  
Definição do 
método de 
pesquisa 

Qual o tipo de 
pesquisa mais 
adequado ao 

seu propósito? 

Defina os 
procedimentos 

para a sua 
realização. 

Etapa 4:  

Definição da 
amostra 

Conhecimento 
do tamanho do 
público a ser 
pesquisado.  

Entender a 
dimensão da 
ação a ser 
realizada. 
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 Existe uma grande diversidade de consumidores, com características culturais e 

sociais próprias e isso deve ser levado em consideração quando estamos 

elaborando uma estratégia de Marketing.   

 O entendimento do comportamento do consumidor é primordial para identificar as 

diferenças entre os diversos compradores de bens de consumo. Eles devem ser 

agrupados em função de suas similaridades ou de suas diferenças, cada 

comprador tem sua importância.  

 

Respostas das atividades 

Atividade 1 – Outra etapa do processo de marketing consiste no estabelecimento da 

posição competitiva de cada produto no seu mercado-alvo e da elaboração de um composto de 

marketing específico para cada produto. 

Atividade 2 – A decisão de comprar um produto ou serviço é um momento importante para 

os consumidores. Isto significa que as estratégias de marketing devem ser inteligentes, eficazes 

e direcionadas ao mercado-alvo de acordo com o conhecimento percebido da maneira que cada 

consumidor obtém seus produtos ou serviços. Por isso, entender como as características 

culturais influenciam a decisão de compra é muito importante para que se tenha sucesso nas 

vendas. A carga cultural de cada um é decisiva no momento da efetivação da compra. As 

características culturais formam padrões de comportamento, isso é muito importante, podendo 

até ser considerado prioritário para influenciar o comportamento do consumidor. As decisões de 

compra são representadas pelo conjunto de tudo aquilo que vivenciamos e, por sua vez, 

modelam nossa forma de pensar e agir.  

 Atividade 3 – Reflita sobre a seguinte situação: “Um produtor precisa de uma 

pesquisa para verificar a viabilidade de colocar no mercado consumidor de uma pequena 

cidade o seu produto, que é um composto orgânico próprio para plantas ornamentais”. 

Como você elaboraria um questionário para ser aplicado nesse caso? Cite cinco 

perguntas que você considera essencial para a sua pesquisa.  

Dica: Primeiro reflita sobre a situação e elabore uma lista com as características do 

produto em análise.  Diante disso, pense onde esse produto poderia ser mais bem aceito, qual 

tipo de empresa poderia consumi-lo? Apenas pessoas físicas teriam interesse? Dessa forma, 

será possível encontrar o melhor local para aplicar o questionário. 

No questionário não pode faltar a idade do entrevistado e a profissão. 

Eu sugeriria perguntas como: Você tem jardim em casa? Você tem plantas em vasos em 

casa? Se precisar, você compraria um produto de adubação orgânica? Qual a faixa de valor que 
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você pagaria pelo quilo do produto? Lembrando que as perguntas em sua maioria devem 

apresentar opção de resposta como ( ) sim, ( ) não ou (  ) não sei. 

Agora você já está pronto para a atividade on-line!  

 Acesse a plataforma e realize a atividade on-line sobre o conteúdo estudado nesta 

semana. Tendo dúvida, entre em contato com o professor utilizando a ferramenta de mensagens 

na plataforma ou fale com o professor presencial em seu polo. 

Informações sobre a próxima semana:   

Na próxima semana, você estudará Marketing digital e como ele pode incrementar as 

vendas no Agronegócio.  Ao fim desta etapa, você conseguirá identificar as ferramentas mais 

adequadas para elaboração de estratégias de Marketing digital. 

(...) Pense um pouco: “Profissionais de marketing não criam necessidades: as 

necessidades existem antes dos profissionais de marketing. Os profissionais de marketing, 

paralelamente a outras influências da sociedade, influenciam desejos”. Phillip Kotler 
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4ª Semana -  Marketing digital no Agronegócio. 

 

Ao final desta semana, você deverá ser capaz de: 

1. Entender a importância e aplicabilidade do Marketing digital no Agronegócio. 

2. Identificar quais ferramentas digitais podem ser utilizadas no Marketing digital.  

3. Promover produtos por meio das mídias digitais. 

 

4.1 Entendendo o Marketing digital 

Marketing digital é um termo bastante autoexplicativo, refere-se às ações de 

comunicação que as empresas podem se utilizar por meio da rede de internet. Podem ser 

utilizados desde a telefonia celular até outros meios digitais para divulgar, promover, apresentar 

e comercializar produtos diversos. 

A internet e outras mídias digitais influenciaram as transformações do marketing e 

contribuíram para sua evolução. Foi a ampliação do acesso à internet que possibilitou a criação 

de um canal direto de comunicação com consumidores e empresa.  

Por meio da internet, o consumidor encontra uma variedade de produtos, serviços, 

preços, fornecedores e meios de compra mais rápidos e imediatos. As empresas se beneficiam 

de novos mercados e oportunidade de oferecer novos serviços e produtos, utilizando técnicas de 

comunicação on-line e a possibilidade de competir com empresas maiores (CHAFFEY et al., 

2007).  

O marketing digital surgiu com a ampliação do acesso à internet a todas as pessoas, no 

seu início era denominado de diversas formas, por exemplo, “Internet Marketing”, “E-marketing”, 

“Digital Marketing”, “E-business”, “E-commerce”.  

É importante ressaltar que o marketing digital não se dá apenas em websites, mas 

também em outros meios digitais, como a rede sem fio, televisão digital etc. Assim sendo, o 

Internet Marketing implica a utilização conjugada de ferramentas on-line, como o website, com 

técnicas de promoção, como o e-mail, ou parcerias com outros websites.  

Curiosidade: (....) Vamos pensar um pouco! E-commerce versus E-business.  Pesquise 

e descubra a diferença. 

Podemos dizer que o propósito de se trabalhar com uma estratégia de marketing digital é 

chegar a decisões que demonstrem como podemos potencializar as estratégias de marketing 

existentes, como explorar as suas forças e fraquezas e utilizá-lo como parte de uma estratégia 

de marketing mais ampla. Podemos citar alguns objetivos para utilização do marketing digital. 
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 Redução de custos 

 Geração de receitas 

 Criação de parcerias  

 Comunicação e-branding 

  

O meio digital é altamente democrático e proporciona a inserção no mercado 

dos mais variados tipos de produto, sempre em busca da grande diversidade de 

consumidores. Vem como resultado de um processo de globalização, que permite o 

acesso facilitado nos mais diversos locais do mundo.  

O surgimento da internet proporcionou uma rápida mudança nos hábitos de 

consumo e forma de acesso aos produtos, levando as empresas a se adaptarem a 

um modelo relacional nas suas estratégias de marketing, atuando, assim, como um 

grande instrumento de comunicação.  

Seu potencial não é só comunicação e informação, mas funciona cada vez 

mais como instrumento de venda, por meio do e-commerce, e podemos enumerar 

algumas vantagens como:  

 Permite uma maior acessibilidade – comunicação 24h/dia, 

7dias/semana, 365 dias/ano; 

 Melhora e possibilita a personalização na individualização das 

mensagens;  

 Cria uma enorme interatividade com os seus clientes e potenciais 

clientes, uma vez que o receptor/cliente pode selecionar a informação e 

comunicar a melhor forma de se entender com o emissor/empresa;  

 Permite quantificar e avaliar de imediato e de forma viável o impacto 

da estratégia de comunicação com o mercado. 

 

  

Glossário 

. Branding:  

Refere-se à gestão da marca (em 

inglês, brand) de uma empresa, tais 

como nome, imagens ou ideias a ela 

associadas, incluindo slogans, 

símbolos, logotipos e outros 

elementos de identidade visual que a 

representem ou aos seus produtos e 

serviços. Branding também pode 

referir-se ao próprio trabalho ou ao 

conjunto de práticas e técnicas de 

construção e consolidação de uma 

marca no mercado.  

A construção de uma marca forte 

para um produto, uma linha de 

produtos ou de serviços é 

consequência de um relaciona-

mento satisfatório com o mercado-

alvo. Quando esta iden-tificação 

positiva se torna forte o bastante, a 

marca passa a valer mais do que o 

próprio produto oferecido.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org 

 

. Mídias sociais: 

São sistemas projetados para 

possibilitar a interação social a partir 

do compartilhamento e da criação 

colaborativa de informação nos mais 

diversos formatos. Elas possibilitam 

a publicação de conteúdos por 

qualquer pessoa a custo zero de 

produção e distribuição. Abrangem 

diversas atividades que integram 

tecnologia, interação social e 

construção de palavras, fotos, 

vídeos e áudios. Esta interação e a 

maneira na qual a informação é 

apresentada dependem das várias 

perspectivas da pessoa que 

compartilhou o conteúdo, visto que 

este é parte de sua história e 

entendimento de mundo. 

Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%

ADdias_sociais 

 

https://pt.wikipedia.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdias_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdias_sociais
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4.2 Importância do Marketing digital aplicado ao Agronegócio 

 Baixo custo associado à comunicação. Comunicação esta que se multiplica à 

medida que o número de utilizadores vai aumentando. 

 

O uso das mídias sociais como ferramenta promotora de produtos e 

serviços alcança cada vez mais eficiência e pode incrementar a visibilidade das 

empresas, obviamente, o Agronegócio não pode ficar de fora. Uma vantagem do 

uso do marketing digital é o menor custo para ser realizado, cerca de 60% 

menos que a publicidade tradicional, podendo trazer resultados até três vezes 

maiores. 

No Agronegócio, o uso da internet torna-se mais popularizado a cada dia 

e, quando pensamos em Marketing digital, vemos o quanto esse se mostra 

importante para apoiar o desenvolvimento desse setor. Uma pesquisa realizada 

pela Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio mostrou que o 

hábito de usar mídias sociais entre produtores/empresários rurais aumentou muito 

nos últimos anos, de 30% em 2010 para 40% em 2014.  

Os profissionais atuantes no setor do Agronegócio precisam estar atentos 

a toda essa potencialidade de ação por meio do Marketing digital e propor formas efetivas de uso 

dessa ferramenta que, além de ter se mostrado eficiente, também se mostra promissora, 

principalmente no Brasil, onde mais de 60% da população utiliza ativamente a internet. 

 

Atividade 1 – Explique o que é Marketing digital e fale sobre a sua aplicação no 

Agronegócio e suas vantagens. 

Resumindo...  

Nesta semana você estudou marketing digital e o quanto ele vem crescendo e tomando 

espaços no Agronegócio brasileiro. Com isso, ficou claro como o desenvolvimento tecnológico e 

a ampliação do acesso à internet contribuiu para que a aplicação do marketing nas mídias 

digitais se consolidasse. Assim, você aprendeu que: 

 Marketing digital compreende as ações de comunicação que as empresas 

podem se utilizar por meio da rede de internet.  

 Não se resume a ações por meio de websites, tendo como veículo desde a 

telefonia celular até outros meios digitais para divulgar, promover, apresentar e 

comercializar os produtos mais diversos. 

Você Sabia? 

 

Desde a sua criação em 

1989 por Tim Berners-Lee, a internet 

está cada vez mais sendo 

disponibilizada para todos; hoje, 

mais de 50% das pessoas do mundo 

têm acesso à rede de internet e 

quase dois terços possui celular ou 

tablet com acesso a redes sociais. 

Fonte: TechCrunch Global Digital 

Snapshot  

 



29 

 

 A ampliação do acesso à internet e outras mídias digitais influenciaram as 

transformações do marketing e contribuíram para sua evolução, pois permitiu a 

criação de um canal direto de comunicação com consumidores e empresa.  

 

Respostas das atividades 

Atividade 1 – Explique o que é Marketing digital e fale sobre a sua aplicação no 

Agronegócio e suas vantagens 

Marketing digital refere-se às ações de comunicação que as empresas podem se utilizar 

por meio da rede de internet. Podem utilizar desde a telefonia celular até outros meios digitais 

para divulgar, promover, apresentar e comercializar produtos diversos. 

Trabalhar com a estratégia de marketing digital é positivo, pois podemos potencializar as 

estratégias de marketing já existentes, tendo como objetivo:  

 Redução de custos 

 Geração de receitas 

 Criação de parcerias  

 Comunicação e-branding  

O uso do marketing digital no Agronegócio vem contribuir para mais uma estratégia de 

marketing que se adapta à necessidade da empresa e amplia o alcance do produto. O uso da 

internet torna-se cada vez mais popularizado e está cada vez mais presente no campo brasileiro. 

Podemos confirmar isso com a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Marketing Rural 

& Agronegócio, a qual mostrou que o hábito de usar mídias sociais entre produtores/empresários 

rurais aumentou muito nos últimos anos, indo de 30% em 2010 para 40% em 2014.  

Agora você já está pronto para a atividade on-line! 

 Acesse a plataforma e realize a atividade on-line sobre o conteúdo estudado nesta 

semana. Tendo dúvidas, entre em contato com o professor, utilizando a ferramenta de 

mensagens na plataforma ou fale com o professor presencial em seu polo. 

(...) Pense um pouco. “Inovação distingue o líder de um seguidor”. Steve Jobs 
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5ª Semana - Revisão 

 

 Para entender melhor tudo o que foi estudado 

durante essas semanas que estivemos juntos, vamos rever 

algumas informações importantes do nosso conteúdo.  

 

 

 

 

Lembrete: Não deixe de rever as videoaulas, pois elas vão lhe ajudar a estudar para prova 

final. Além disso, qualquer dúvida pergunte no fórum de dúvidas.  

 

Durante todo esse tempo juntos, podemos verificar que nos dias atuais a abordagem da 

estratégia é fundamental para a eficiência na gestão dos mais diversos tipos de 

empreendimentos e organizações (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009).  

Assim, a Gestão Estratégica propõe uma constante avaliação da situação; além de 

elaborar projetos para mudanças estratégicas, tem o compromisso de monitorar e gerenciar toda 

a implementação desses.  Além disso, o Marketing também está indiretamente ou diretamente 

inserido dentro da estratégia de ação das empresas, apresentando-se como uma eficiente 

ferramenta que impulsiona as vendas, influenciando os lucros da empresa. 

Entre os conceitos de marketing, podemos entendê-lo como a arte de vender produtos, 

que por sua vez apresenta um valor mensurável. Nesse mesmo pensamento, Kotler (1998) 

descreve “marketing (administração de) como um processo de planejar e executar a concepção 

e determinação de preço (pricing), a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para 

criar negociações que satisfaçam metas individuais e organizacionais”.  

Sendo assim, as relações de troca e a necessidade de promover um determinado 

produto envolve diretamente as ações que trazem a necessidade de trabalhar dentro de uma 

ação de marketing. Para ajudar a entender melhor, Kotler e Keller (2006, p. 5) explicam que 

existem condições para que uma troca seja realizada e as resumiram em cinco passos: existir 

pelo menos  duas  partes; todas as  partes devem possuir algo que possa ter valor para outras 

partes; ter capacidade de comunicação e de entrega; serem livres para aceitar ou recusar a 

oferta de troca; acreditar ser adequado participar da negociação. 



31 

 

Não podemos deixar de recordar que para uma empresa conseguir eficiência em seus 

planos de marketing, ela deve primeiro trabalhar o “composto mercadológico” ou “Mix de 

marketing”. Essa teoria foi descrita no livro Basic Marketing, em 1960, pelo pesquisador Jerome 

McCarthy e fala dos fatores aos quais devemos nos atentar ao trabalharmos estratégias de 

Marketing nas empresas. Basicamente, o modelo afirma que a empresa produz um bem ou 

serviço, que vamos definir como: produto, promoção, praça e preço.  

Já para ser competitivo, é necessário conhecer e analisar corretamente os pontos fortes, 

pontos fracos, ameaças e oportunidades relacionados aos negócios. Para isso, é utilizado a 

matriz SWOT, que consiste em analisar fatores internos e externos que afetam ou podem vir a 

afetar o desenvolvimento da empresa. 

O Agronegócio é a atividade econômica que mais cresce em nosso país. Ele é formado 

pelo conjunto de operações e transações desde a fabricação dos insumos até o processamento, 

distribuição e comercialização dos alimentos.  

Esse cenário produtivo faz com que surja a necessidade de se trabalhar ainda mais a 

gestão estratégica nas empresas relacionadas ao Agronegócio. A sustentação do Agronegócio 

está na dinâmica orientada pela busca de vantagem competitiva, ocorrendo principalmente por 

meio da integração vertical (AZEVEDO, 2002; SILVA; BATALHA, 2010; CALLADO; CALLADO, 

2009). 

A cadeia produtiva da agricultura e pecuária apresenta grande importância para o 

crescimento da economia, isso ocorre porque todos os setores do Agronegócio geram 

competitividade entre exportações e importações, englobando todas as cadeias produtivas, 

como a agricultura e pecuária, com a administração e o marketing para a gestão do 

Agronegócio. 

Devido à diversidade de produtos do Agronegócio, é importante entender que existe uma 

diversidade de consumidores, portanto, dentro de uma estratégia de planejamento de marketing, 

deve-se levar em consideração o público-alvo, que deve ser agrupado em função de suas 

similaridades ou de suas diferenças.  

Com essas informações podem ser organizados planos estratégicos para trabalhar o 

planejamento de futuras atividades de marketing e controle das operações de marketing no 

presente.  

Já o Marketing digital refere-se às ações de comunicação que as empresas podem 

utilizar por meio da internet, telefonia celular e outros meios digitais para divulgar, promover, 

apresentar e comercializar os produtos mais diversos. 
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No Agronegócio o uso da internet torna-se cada vez mais popularizado e, quando 

pensamos em Marketing digital, vemos o quanto esse se mostra importante para apoiar o 

desenvolvimento desse setor.  
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