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APRE
SEN
TA
CAPÍTULO 1

A P R E S E N TA Ç ÃO

Muitas empresas lançam

Esse processo começa sem a devida compreen-

Levantar informações de mercado para entender

desenvolvidas a partir de longos anos de experiên-

são de todo o universo que envolve a produção e

o comportamento dos compradores dos canais de

cia nesta estratégia de busca de informações de

comercialização de produtos. Muito menos com-

distribuição e também levantar informações onde

mercado.

preende-se como funcionam os diversos canais

se encontram as oportunidades de negócios, para

vai ser aceito pelo mercado,

de distribuição – representantes comerciais, ata-

determinada categoria/tipo de produto no mer-

do que vai vender, do que as

cadistas, distribuidores, varejos e outros.

cado de interesse, é fundamental para trazerem

produtos a partir de uma visão
interna, do que “acham” que

pessoas desejam comprar. Elas

Essa forma de atuação, tanto em empresas de

desenvolvem um produto com

pequeno porte como na maioria das organiza-

determinadas características e
atributos, criam uma marca para

ções da agricultura familiar, mostra-se, em grande parte das vezes, equivocada em certos aspec-

subsídios importantes para a tomada de decisões
dentro das organizações, tanto para o desenvolvimento de produto, quanto para a sua venda e distribuição.

tos. O desconhecimento mais profundo de como

Este guia tem como objetivo principal justamente

ele, desenvolvem um rótulo e/

opera o mercado pode levar a organização a co-

orientar as organizações produtivas sobre como

ou embalagem com designs

meter erros graves no desenvolvimento de produ-

buscar informações de mercado junto aos com-

tos e na sua comercialização, com graves prejuí-

pradores dos diversos canais de distribuição. As

zos. Isso também pode explicar a dificuldade de

informações e práticas aqui apresentadas foram

interessantes, nem sempre feitos
por profissionais do ramo, e
colocam à venda no mercado.

Aproveite a leitura deste guia e
ponha em prática as orientações,
para que sua organização tenha
mais conhecimentos do mercado
onde deseja comercializar seus
produtos.

alguns vendedores e equipes de vendas em comercializar os produtos. Além da falta de preparo
de alguns vendedores, muitos precisam de argu-

Este guia tem como

mentos bastante convincentes para o comprador

objetivo principal

considerar o seu produto bom, com preços adequados etc. Não se trata de uma questão genera-

justamente orientar as

lizada, de muitos casos, de o produto ser bom ou

organizações produtivas

ter preços competitivos. Trata-se, na maioria dos

sobre como buscar

casos, de o produto não atender à demanda específica daquele canal de distribuição, e, devido

informações de mercado

a este motivo, o comprador não ter interesse em

junto aos compradores

fazer negócio.

dos diversos canais de
distribuição.
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OR
GANI
ZA
ÇÕES
CAPÍTULO 2

VA M OS M U DA R
A LÓGICA DE
AT UAÇ ÃO PA R A A S
ORGANIZ AÇÕES

Que tal começarmos invertendo
nossa lógica de atuação? Ao
invés de tomarmos decisões de
dentro para fora da organização,

1. COMEÇAMOS PELA DEFINIÇÃO
DE MARKETING

passemos a buscar informações
no mercado para, em seguida,
dentro da empresa, tomarmos
as decisões. Por fim, poderemos
pensar nos produtos, nas vendas
e no acesso ao mercado. Os
esquemas abaixo mostram

3. ORGANIZAÇÃO ORIENTADA
PARA O MERCADO

A American Marketing Association define Marketing como:

nas questões relativas a
produtos, vendas e mercado,

2. A ORGANIZAÇÃO ORIENTADA POR
DECISÕES INTERNAS, PARA VENDAS

Marketing é o processo de

COOPERATIVA
DESENVOLVE O
PRODUTO

Decisão
tomada
internamente

1

planejar e executar a concepção,
a determinação do preço,

2

a promoção e a distribuição
de ideias, bens e serviços para
criar trocas que satisfaçam metas
individuais e organizacionais.

BUSCA POR
CLIENTES E
VENDAS

CLIENTE
INFORMA
NECESSIDADE

Busca de
informação
de mercado
ESFORÇO
DE VENDA

2

Preocupação
em tirar
pedidos

3

Mercado

1

INFORMAÇÃO
TRABALHADA
NA COOPERATIVA

Inteligência
de mercado
PRODUTO
ADEQUADO
AO MERCADO

3

Vendas

claramente o que propomos.
Podemos definir de maneira mais simples: TRATA-SE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES E AOS
DESEJOS DOS CLIENTES E CONSUMIDORES, DE
MANEIRA A DEIXÁ-LOS SATISFEITOS, DE FORMA
LUCRATIVA PARA A EMPRESA.
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Como falado anteriormente, muitas organizações têm atuado dentro da lógica da Organização Orientada para Vendas. Mas, é dentro da

Talvez esta seja a forma mais simplória de definir

lógica da Organização Orientada para o Mer-

marketing, mas ela tem funcionado de forma ade-

cado que iremos trabalhar neste guia o tema

quada quando se tem a real compreensão do que

BUSCA DE INFORMAÇÕES DE MERCADO

se trata.

EM CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO.

V A M O S M U D A R A L Ó G I C A D E AT U A Ç Ã O P A R A A S O R G A N I Z A Ç Õ E S

13

DIS
TRI
BUI
ÇÃO
CAPÍTULO 3

PROCESSO DE BUSCA
DE INFORMAÇÕES DE
MERCADO JUNTO AOS
COMPRADORES DOS
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

1. O QUE SÃO CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO?
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO SÃO EMPRESAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE TORNAR UM PRODUTO OU SERVIÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR FINAL OU ORGANIZACIONAL.

Em outras palavras,
são os representantes
comerciais, os
atacadistas, os
distribuidores, os
varejistas e outros canais
que permitem que o
produto chegue até o
consumidor final.

2. PASSO A PASSO PARA BUSCAR
INFORMAÇÕES DE MERCADO
2.1. Defina seu objetivo em relação à pesquisa. Esse
é um dos pontos mais importantes do seu planejamento, pois toda a pesquisa vai girar em torno desse
objetivo. Vale o seguinte questionamento: o que exatamente minha organização quer saber para acessar o mercado e ser um potencial fornecedor para
esse canal de distribuição? Ter isso bem claro permitirá a você focar na sua abordagem. Sua empre-

AQUI VÃO ALGUMAS DICAS:

•Importante avaliar dentro da sua organização se sua empresa tem capacidade produtiva suficiente para atender novos mercados
ou novos clientes. Faça um levantamento da
sua capacidade produtiva antes de definir o
mercado de seu interesse. Qual a capacidade produtiva disponível para vender naquele

sa, por exemplo, pode querer saber se tem espaço

mercado?

para mais uma marca naquela loja para vender o seu

•Tenho

produto. Outra pode querer conhecer a política de
compras daquele canal, por exemplo, uma rede de
supermercados. Como tornar-se um potencial fornecedor? Enfim, avalie antes qual tipo de informação
será o objeto da pesquisa.

capacidade de fornecer os meus

produtos com a qualidade e a regularidade
que aquele mercado demanda? Tenho logística adequada para atender àquele mercado?

•Minha

área comercial está ade-

2.2. Em qual mercado e em quais canais irei buscar

quada e preparada para atender

as informações? Defina a localidade onde serão

novos clientes com o mesmo profis-

coletadas as informações e se elas serão obtidas

sionalismo e padrão de atendimen-

em um representante comercial, atacadista, dis-

to que o mercado demanda?

tribuidor ou, ainda, em um varejo. Isso irá garantir
maior assertividade na pesquisa. Você pode estar

•Tenho

perguntando: como defino isso?

investir em operações de vendas

recursos financeiros para

em outros mercados, outras localidades? (é possível que haja custos
adicionais de operação neste mercado de interesse).

16
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Para dar continuidade
à sua estratégia
de pesquisar o mercado,
é necessário que você
tenha respondido
positivamente pelo menos
à maioria das questões
anteriores.

AQUI VÃO ALGUMAS DICAS:

•Caso tenha interesse em conhecer como
opera toda a cadeia, prefira pesquisar em vários canais de distribuição.

•Caso tenha interesse em buscar informa-

Se perceber que as informações são seme-

2.4. Definição da metodologia e do questionário de

lhantes em cada segmento, não será neces-

pesquisa. Defina se as questões serão qualitativas,

sário ampliar a quantidade da amostra. Se

quantitativas ou ambas. Defina também, dentro das

perceber que as informações variam muito,

questões, as informações de maior relevância, pois

aconselha-se ampliar a quantidade de super-

muitas vezes você terá pouco tempo para obter as

mercados ou mercadinhos na sua pesquisa.

informações junto ao canal de distribuição e, nesse

Tudo dependerá do seu objetivo na pesquisa,

caso, foco é importante. Priorize o que se deseja ob-

do tamanho do mercado, e outros critérios.

ter de informação. Muitas vezes, o comprador ou o
dono da empresa tem pouco tempo para nos aten-

ções no segmento supermercadista, por

der. Desta forma, é preciso ser focado e direto na

exemplo, selecione de 2 a 3 redes de super-

forma de perguntar.

mercados, 2 a 3 mercadinhos de pequeno e

AQUI VÃO MAIS

menor porte, 2 ou 3 mercadinhos de bairro.

ALGUMAS DICAS:

Um tempo de 15 a 60 minutos é o que você poderá
para obter as informações que são mais importantes.

obter para realizar a pesquisa. Aproveite esse tempo

2.3. Defina o tipo de canal onde será realizada a pes-

Neste caso específico, teria de 6 a 9 canais

quisa. Será em um representante comercial? Será

de varejo pesquisados.

•Pode-se adotar o seguinte critério: quanto

•Em geral, as grandes redes de supermer-

maior a cidade/localidade onde realizarei a

Será um tempo suficiente, principalmente se você já

pesquisa, maior a amostragem. Em cidades

entrevistou compradores de um mesmo segmento e

cados têm quase a mesma forma de operar,

menores, a exemplo as do interior, minha

já compreendeu como funciona.

com pequenas variações – número de mar-

amostragem é reduzida.

em um atacadista? Será em um distribuidor? Em
uma rede de supermercados? Enfim, defina qual seria o melhor canal para você revender seus produtos.
Cada canal tem suas particularidades e você poderá
decidir em qual deles ou em quais deles você fará a
busca de informações. Tudo bem, você pode querer
realizar a pesquisa em todos os canais. Ou somente
em um ou dois canais. Escolha a amostra que melhor atenda ao que você deseja ter como informação.
Portanto, defina as características dos canais de
distribuição de interesse em pesquisar e busque en-

cas na prateleira para o mesmo produto; preços nas gôndolas; prazos para realização de
pedidos, prazos para pagamentos aos fornecedores etc. Muitas informações se assemelham. Isso também acontece com os mercadinhos de pequeno e menor porte, e assim
por diante.

contrar uma boa quantidade de canais para garantir
a representatividade na amostragem.

18
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2.5. Elaboração do questionário da pesquisa. Você

2.6. Teste o questionário antes da aplicação, faça as

decide o que será perguntado para os entrevista-

revisões necessárias e, principalmente, familiarize-

dos. Os compradores dos canais ou pessoas que

AQUI VÃO ALGUMAS DICAS:

tomam decisões diretas na compra de produtos são
os melhores tipos de entrevistados. Eles atuam diretamente na compra dos produtos, nos contatos com
os fornecedores, conhecem as marcas, produtos e
sua performance na empresa. A depender de quem
você consiga entrevistar, poderá ter informações valiosas sobre o comportamento de compras de seus
consumidores.

•Um bom questionário deve ser focado, suscinto e abrangente ao mesmo tempo. Perguntas longas, que necessitam de grandes
falas dos entrevistados, devem ser evitadas.

respostas com maior alcance e precisão. Uma dica:
antes da aplicação, é necessário testar o formulário
com colaboradores e colegas. Dessa forma, você
tem a certeza de que está inteligível e funciona bem

Ser direto nas perguntas ajuda muito.

•Não entreviste pessoas que não poderão

2.7. Defina o local de aplicação. É importante que
seja no próprio canal de distribuição selecionado

que procura.

por você. Caso esse ponto de venda seja um varejo,

•A pessoa adequada permitirá obter a me-

prateleiras, os preços praticados, marcas e produtos

lhor qualidade nas informações obtidas.

•Algumas

pessoas estarão muito abertas

para responder. Outras, não. Respeite cada
entrevistado, satisfazendo-se com as respostas que ele lhe puder dar.

G U I A P R ÁT I C O 01 - C O N H E C E N D O O M E R C A D O

lhe dará maior liberdade e capacidade de obter as

para o seu propósito.

te dar informações mais detalhadas sobre o

20

-se com as perguntas a que deseja resposta. Isso

é importante que você possa verificar o produto nas
concorrentes disponíveis, entre outras informações,

AQUI VÃO ALGUMAS DICAS:

•Caso seja possível, faça fotografias. Fotografe produtos, marcas, preços, espaços nas
prateleiras/gôndolas. Em alguns casos, tirar
fotos não é permitido. Respeite!

•Você avaliará que existem particularidades
e abordagens diferentes nas marcas expostas, posicionamentos e conteúdos comunicados bem interessantes. Se sua empresa
tem interesse em pesquisar marcas e embalagens, essa ação é de grande importância.

antes de entrevistar o comprador ou a pessoa res-

•A ação de fotografar permite uma análise

ponsável pela área de compras. Isso lhe dará mais

mais apurada em outra ocasião. Costuma-se

subsídios e informações para conduzir a pesquisa de

aprender muito nessa análise prévia.

forma mais ágil e com qualidade.

PROCESSO DE BUSCA DE INFORMAÇÕES DE MERCADO JUNTO AOS COMPRADORES DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
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2.8. Agende um dia e horário com os compra-

2.9. Para a entrevista, apresente-se e informe que

dores ou com as pessoas que o atenderão. No

gostaria de obter algumas informações. Inicie a apli-

dia e horário definidos, se faça presente. Para

cação do questionário. Ajuda muito levar o questio-

pesquisas no varejo, o ideal é chegar de 20 a

nário impresso, para que nele você faça as anota-

30 minutos antes, para fazer aquela análise dos

ções. Quando se tem uma certa prática, você nem

produtos nos expositores, gôndolas etc. antes

mesmo precisará desse questionário. Você pergun-

da entrevista.

AQUI VÃO ALGUMAS DICAS:

•Em

algumas vezes, você não será aten-

agendada não pode atendê-lo! Imprevistos
acontecem! Você pode tentar remarcar; em
caso de não conseguir, ir para a próxima entrevista. Não desanime!

22
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dê-los e como esses canais entrevistados agem na

•Caso o entrevistado não queira passar al-

Aprende-se muito sobre mercado com essa prática.

puxará outra pergunta, de forma que a entrevista

guns dados, respeite-o! Um comprador pode

ocorrerá de forma mais fluida. Ao término, agradeça

considerar sigilosa a margem colocada em

pelas informações, deixe bem claro ao entrevistador

um determinado produto em cima do preço

que as informações não serão repassadas para fren-

do fornecedor.

te e que elas servirão para você avaliar a capacidade
da sua empresa em vender e acessar mercados.

O tempo todo! Conversar diretamente com o comprador é um grande aprendizado. As pesquisas costumam trazer valiosas informações para a tomada de
decisões sobre produto, preço, distribuição, entre
outras. Também conseguem-se encontrar grandes
oportunidades, ainda não atendidas por outras empresas concorrentes. Se bem trabalhadas internamente na organização, permitirão ampliar vendas,
obter novos clientes e, principalmente, melhorar processos, performances e resultados.

gem telefônica e não consegue ser atendido.

rário marcados, o comprador ou a pessoa

desejamos saber, devido ao grau de confian-

entrevistados. Tabule os dados e busque compreen-

tará o que deseja saber e, a cada resposta dada,

acontecer! Você faz uma primeira aborda-

quando chega para a entrevista no dia e ho-

Alguns chegam a mostrar em detalhes o que

reúna todas as informações que conseguiu com os

sua forma de comprar e realizar parcerias comerciais.

responsáveis pelas informações. Isso pode

vezes, você consegue agendar e,

confortável ajudam muito nesse processo.

2.10. Interpretação dos resultados. Nessa etapa,

ça conquistado durante a entrevista.

dido pelos compradores ou pelas pessoas

•Outras

•Ser educado, ético e deixar o entrevistado

AQUI VÃO ALGUMAS DICAS:

•Não

peça para gravar a entrevista. Isso

pode constranger o entrevistado. Muitas vezes, ele não quer que suas informações cheguem a outras empresas concorrentes. É comum, quando se informa que as informações
obtidas não serão repassadas, os entrevistados fornecerem mais informações.
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MO
DE
LO
CAPÍTULO 4

MODELO DE
QUESTIONÁRIO
PA R A BUSCA D E
INFORMAÇÕES
DE MERCADO

Interesse do comprador/rede de supermercados em ampliar marcas de produtos/fornecedor. Revenderia uma nova marca de iogurte?

Este questionário, a título de exemplo, foi realizado para entender
o comportamento de compra para o produto iogurte e para

O comprador/rede de supermercados teria interesse em substituir marcas de fora do estado da bahia por marcas baianas?
Em caso positivo ou negativo, quais seriam as razões para a substituição ou não?

atender à demanda de um laticínio de médio porte da Bahia.
Entendendo como são realizadas as compras – critérios de compra/políticas de compra do canal de distribuição

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – COMPRADOR DA REDE DE SUPERMERCADOS PARA O PRODUTO IOGURTE
Tipo de canal: Rede de supermercados

Quantidade de pedidos mensais para o produto iogurte:
Volume médio de compra por pedido:

Nome da empresa:

Frequência de realização dos pedidos:

CNPJ:

Quantidade mensal de compra do produto:

Endereço:
Bairro:

Município:

Contato:

Estado:

Margem bruta que coloca no produto para a revenda:

Cep:

Telefone/Celular:

Prazo médio de entrega do pedido pelo fornecedor:

E-mail:

Critérios/exigências para a entrega do pedido:

Categoria de produto:

Como é feito o pagamento dos pedidos e qual é o prazo para pagamento ao fornecedor:
O frete está embutido no preço do produto?

Tipo/categoria de produto foco da pesquisa: Iogurtes

A empresa trabalha com bonificações? Em caso positivo, quais são os critérios da bonificação para a empresa fornecedora:
Como funciona a questão relativa a prazos de vencimento do produto com o fornecedor?
Serviços e garantias demandadas ao fornecedor para a venda do produto iogurte.

Principais marcas de iogurte que a rede de supermercados revende

Em caso de a empresa estar interessada em uma nova marca de iogurte ou de fornecedor, o que busca em um novo fornecedor:
Descrever as marcas que mais vendem/giram na prateleira e quais as razões para tal na percepção do comprador

Quantidade de marcas de iogurte disponíveis no canal
Marcas de outros estados
Em percentual:

O que é necessário para se tornar um fornecedor desta rede de supermercado:

Falando de cenários e tendências: suas compras têm aumentado ou diminuído para o produto iogurte ao longo deste ano?
Como avaliar o setor/segmento? Avalia que ele expandirá ou terá retração?

Marcas da bahia
Em percentual:

Satisfação do comprador da rede de supermercados com as marcas de outros estados – motivos

Satisfação do comprador da rede de supermercados com as marcas da bahia – motivos

Avaliação do ponto de venda
Condição de exposição do produto:
Preços praticados para o produto no ponto de venda:

Mínimo:

Máximo:

Outras considerações

Pesquisa realizada por:

Data:

Estas eram as informações que o laticínio desejava obter do canal de distribuição. Para sua organização, defina as informações que gostaria de obter e faça seu questionário adequadamente. Também pode ser alterado, em função do canal onde a pesquisa será realizada.

26
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EN
TRE
VISTA
DOS
CAPÍTULO 5

MODELO
PREENCHIDO COM
A S R E S P O S TA S G LO B A I S
D O E N T R E V I S TA D O S D O S
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Para exemplificar o resultado da aplicação de um

no sul do estado da Bahia. Outras informações

questionário para busca de informações de mercado,

mais específicas de cada canal pesquisado foram

segue um modelo, por intermédio de uma ficha de

obtidas por questões de sigilo e ética. Afinal, quando

oportunidades de mercado para o segmento de

entrevistamos os compradores das empresas,

iogurtes. Trata-se de um resumo geral de questionários

prometemos não divulgar os nomes delas e de seus

realizados e aplicados em Atacadistas, Redes de

compradores, como também informações muito

Grandes Supermercados, Padarias, Delicatessens,

específicas de cada canal entrevistado.

Hotéis e Resorts, no ano de 2016, em três cidades

1.1. PRODUTO IOGURTE – OPORTUNIDADES NOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PESQUISADOS
Detectadas oportunidades para produto de qualidade, produzido na região, saudável,
feito da própria fruta com preço competitivo.

1.2. PRODUTO IOGURTE – DEMANDAS DO CONSUMIDOR FINAL NOS VAREJOS PESQUISADOS
Produto mais natural, com menos conservantes e aditivos químicos, feito da própria fruta, saboroso,
de consistência mais cremosa, com um preço justo, que cabe no bolso do consumidor.

1.3. PRODUTO IOGURTE – DIFERENÇAS A SEREM PROMOVIDAS NO PRODUTO
Benefício para o consumidor/distinguibilidade em relação ao produto
das outras marcas/superioridade em relação às outras marcas.

OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA O PRODUTO IOGURTE
ATACADISTAS/SUPERMERCADOS/PADARIAS E DELICATESSENS/HOTÉIS E RESORTS
MODELO – RESULTADOS DA BUSCA DE INFORMAÇÕES DE MERCADO – PRODUTO IOGURTE

2 - PRODUTO IOGURTE – PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO/MARCA – ESTRATÉGIAS E POSICIONAMENTO DE PREÇOS NO MERCADO

1 - PRODUTO IOGURTE – OPORTUNIDADES PARA O PRODUTO NO MERCADO – QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

2.1. PRODUTO IOGURTE – MARGENS BRUTAS COLOCADAS PELOS CANAIS
EM CIMA DOS PREÇOS DOS PRODUTOS NOS LATICÍNIOS
1. Atacadista: variável de produto a produto, empresa fornecedora a empresa fornecedora. Em geral de 7 a 10% em média.

PRODUTO IOGURTE 01

PRODUTO IOGURTE 02

• Natural (integral ou desnatado)

• Light/diet/zero açúcar/gordura/menos calorias

• Feito da fruta/polpa

• Feito da fruta/polpa

• Consistência cremosa

• Consistência cremosa

• Sem uso de conservantes ou aditivos

• Sem uso de conservantes ou aditivos ou pouco uso

• Sabor (1): Morango (1) e Ameixa (2)

• Sabor (1): Morango (1) e Ameixa (2)

• Sabor (2): Mix frutas (3)

• Sabor (2): Mix frutas (3)

• Embalagens (volumes):
100/170/850/900/1250 ml

• Embalagens (volumes):
100/170/850/900/1250 ml

2. Redes de supermercados/supermercados: 45 a 60%. Variável produto a produto, marca a marca e de empresa a empresa.
3. Padarias e delicatessens: de 30 a 50%. Variável de produto a produto, de marca para marca e de empresa a empresa.

3. PRODUTO IOGURTE – LANÇAMENTO DE NOVOS PRODUTOS NO MERCADO + PROMOÇÃO DO PRODUTO NO PDV
3.1. PRODUTO IOGURTE – LANÇAMENTO DO PRODUTO/NOVA MARCA
E PROMOÇÃO DO PRODUTO E DA MARCA NO PDV
1. Lançamento do produto no mercado/mudança de marca e/ou embalagem/aumento volume de vendas do produto pela empresa/outros.

Produto iogurte 01: principais elementos de agregação
de valor na percepção do comprador do canal.

Produto iogurte 02: elementos secundários de agregação
de valor na percepção do comprador do canal de distribuição.

2. Ações de merchandising no ponto de venda (varejo): informação consumidor/degustação/estimular aumento de vendas.
3. Comunicar ao consumidor: produto saudável, poucos conservantes e aditivos, feito da polpa de fruta, saboroso
e mais cremoso ao preço justo que o consumidor pode pagar. Mostrar que iogurte é diferente de bebida láctea.
Consumidor não tem percepção entre as diferenças dos produtos iogurte e bebida láctea.
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4. FACILIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS/PARTICULARIDADES DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
4.3. PRODUTO IOGURTE – DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO: GRANDES REDES DE SUPERMERCADOS
4.1. PRODUTO IOGURTE – DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO: ETAPAS E PROCEDIMENTOS
A SER DEFINIDO PELO LATICÍNIO/FORNECEDOR
1. Escolha do canal – atacadista/distribuidor/varejo (supermercados/padarias e delicatessens/rede de hotéis e resorts).
2. Definir tabela de preços, políticas de vendas e estratégias de comercialização para o produto.
3. Comercialização do produto no mercado de interesse da empresa. Definir o mercado: localidade/região.
4. Facilidade para a realização de negócios: importante o laticínio ter gestão das vendas, gestão da distribuição e logística,
gestão do produto no ponto de venda, gestão da marca e gestão de relacionamentos com o cliente – elementos de valor b2b
na relação de vendas com o canal de distribuição.

4.2. PRODUTO IOGURTE – DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO: ATACADISTAS

1. Interesse por novas marcas e produtos: regionais/locais (1) e/ou inovadores (diferente dos existentes no mercado) (2): espaço gôndola.
2. Requisitos básicos: aprovação do produto pela área de compras da empresa e cadastro do fornecedor.
3. Tipo de canal fornecedor do produto: laticínio/distribuidor.
4. Prazo de realização de compras/pedidos: 7, 14 ou 21 dias em função do estoque e giro do produto no varejo.
5. Prazos de entregas dos pedidos/compras pelo fornecedor (indústria/distribuidor): na maioria dos casos na mesma semana do pedido.
6. Condições, normas e procedimentos de entrega dos pedidos no canal: variável de empresa para empresa.
7. Prazo de pagamento ao fornecedor: varia, em média, de 14, 21, 30 e 45 dias. Depende do tipo de parceria/negociação e do fornecedor.

1. Interesse por novas marcas e produtos: regionais/locais (1) e/ou inovadores (diferente dos existentes no mercado) (2).
2. Requisitos básicos: aprovação do produto pela área de compras da empresa e cadastro do fornecedor.
3. Tipo de canal fornecedor do produto: laticínio/distribuidor.
4. Prazo de realização de compras/pedidos: na maioria dos casos, semanalmente em função do estoque e giro do produto no canal.
5. Prazos de entregas dos pedidos/compras pelo fornecedor (indústria/distribuidor): na maioria dos casos, semanalmente.
6. Condições, normas e procedimentos de entrega dos pedidos no canal: variável de empresa para empresa.
7. Prazo de pagamento ao fornecedor: varia, em média, de 21 a 30 dias.

4.4. PRODUTO IOGURTE – DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO: PADARIAS E DELICATESSENS
1. Interesse por novas marcas e produtos: regionais/locais (1) e/ou novos produtos marcas nacionais já conhecidas (2).
2. Requisitos básicos: aprovação do produto pela área de compras da empresa e cadastro do fornecedor.
3. Tipo de canal fornecedor do produto: laticínio/distribuidor.
4. Prazo de realização de compras/pedidos: a cada 7, 8 ou 15 dias em função do estoque, giro do produto no varejo, logística do fornecedor.
5. Prazos de entregas dos pedidos/compras pelo fornecedor (indústria/distribuidor): na mesma semana do pedido, 7 a 10 dias após pedido.
6. Condições, normas e procedimentos de entrega dos pedidos no canal: variável de empresa para empresa.
7. Prazo de pagamento ao fornecedor: varia em cada fornecedor. À vista ou em 7, 14 e 21 dias. Depende da negociação com o fornecedor.
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4.5. PRODUTO IOGURTE – DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO: REDES DE HOTÉIS E RESORTS
1. Interesse por novas marcas e produtos: regionais/locais (1) e/ou produtos das marcas nacionais compradas pela empresa (2).
2. Requisitos básicos: aprovação do produto pela área de compras da empresa e cadastro do fornecedor.
3. Tipo de canal fornecedor do produto: laticínio/distribuidor.
4. Prazo de realização de compras/pedidos: a cada 7 dias em média.
5. Prazos de entregas dos pedidos/compras pelo fornecedor (indústria/distribuidor): na mesma semana do pedido.
6. Condições, normas e procedimentos de entrega dos pedidos no canal: variável de empresa para empresa.
7. Prazo de pagamento ao fornecedor: varia em cada fornecedor. Em média 21 dias.

4.6. PRODUTO IOGURTE – O QUE OS COMPRADORES DOS CANAIS PROCURAM
EM UM NOVO FORNECEDOR DO PRODUTO IOGURTE
• Qualidade do produto e mix variado de produtos.
• Produtos de empresas locais e regionais têm grande potencialidade nos canais entrevistados.
• Atendam à legislação vigente e tenham os selos de inspeção regularizados/em ordem.
• Produto com embalagem adequada para armazenagem, frete, exposição e venda + código de barras.
• Preços competitivos e adequados, função do valor agregado do produto x percepção de valor pelo consumidor.
• Capacidade de atender às demandas de volumes de compras dos canais.
• Regularidade no fornecimento, cumprimento de prazos acordados na logística e na distribuição do produto para o varejo.

34

G U I A P R ÁT I C O 01 - C O N H E C E N D O O M E R C A D O

M O D E LO P R E E N C H I D O C O M A S R E S P O STA S G LO B A I S D O E N T R E V I STA D O S D O S C A N A I S D E D I ST R I B U I Ç Ã O

35

IN
FOR
MA
ÇÕES
CAPÍTULO 6

O USO DAS
INFORMAÇÕES
OBTIDAS DOS CANAIS
DE DISTRIBUIÇÃO

Os resultados obtidos

Assim, para esta pesquisa específica foi possível:

com a busca de informação

4.1. Comparar marca, versões, rotulagens e

no mercado, junto aos canais
de distribuição, permitirão

embalagem do produto iogurte no mercado em
relação à organização interessada na pesquisa.

a tomada de decisões

4.2. Avaliar a necessidade de alguns investimentos

dentro das diversas áreas

na unidade industrial no momento da pesquisa, para,

de uma organização.

por exemplo, substituir embalagens dos produtos
da linha de iogurtes.
4.3. Avaliar o mix de produtos, incluindo sabores
para o produto iogurte e novos desenvolvimentos de
produtos para compor/ampliar o mix de produtos.
4.4. Avaliar as oportunidades para a organização

4.6. Buscar janelas nos diversos produtos de iogurte,

Apenas para exemplo ilustrativo, o pequeno laticínio

onde a organização poderia trabalhar, janelas

onde foram implantados os resultados desta pesquisa,

essas não atendidas pelas grandes empresas do

uma vez implementadas todas as orientações

setor/segmento.

realizadas pelo consultor profissional que conduziu a

4.7. Definir estratégias de distribuição, ações de
merchandising no ponto de venda (PDV), entre
outras, para a melhoria de resultados no processo
de comercialização e acesso a mercados.

pesquisa, obteve em um ano (de crises e dificuldades)
aumento das vendas de 25% e ampliação de novas
parcerias comerciais em 10%.
Esperamos que você tenha compreendido a

4.8. Entender quais elementos de valor na relação
Business to Business (B2B) e definir estrategicamente
quais desses elementos a organização poderia
implementar para aumentar a fidelização com

importância de uma busca de informações de
mercado bem qualificada e o que ela poderá ajudar
a organização na tomada de decisões quanto à
comercialização e acesso a mercados.

este canal.

nos canais de distribuição.
4.5. Compreender gargalos na comercialização das
grandes empresas e marcas e fazer uma avaliação
de onde a organização poderia atender às demandas
destes canais e atender pontos onde as grandes
empresas não conseguiam atender ou que tinham
falhas no atendimento.
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BUS
CA
CAPÍTULO 7

QUANDO RE ALIZ AR UMA
BUSCA DE INFORMAÇÕES
DE MERCADO EM CANAIS
DE DISTRIBUIÇÃO

Este é um questionamento
interessante. Para que você possa
acertar nesta decisão – buscar
ou não informações de mercado
e quando realizar –, apresentamos
as principais situações em que
ela é de grande importância:

1. Quando a organização irá realizar investimentos
na produção e para não correr riscos ou diminuir
riscos e ser assertivo em relação ao investimento
a ser realizado.
2. Em situações de decisão sobre o lançamento de
novos produtos.
3. Quando se deseja ampliar vendas e a participação
no mercado.
4. Quando a organização tem poucos recursos e
precisa tomar decisões adequadas para não perder
ou inviabilizar recursos.
5. Quando for acessar novos mercados e desconhece
por completo como funciona esse mercado.
6. Para todas as outras, função do tipo de decisão a
ser tomada, principalmente aquelas de maior risco
para a continuidade do negócio.
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CON
SIDE
RA
ÇÕES
CAPÍTULO 8

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Como orientação, vale a pena mencionar que sempre
que se tiver dúvidas de como se comporta o mercado
para determinada categoria de produto, ou determinado
nicho de mercado onde se deseja entrar, uma busca
de informações trará excelentes informações, que
ajudarão a sua organização a compreendê-lo melhor.
Apresentamos uma ferramenta simples e de baixo
custo quando comparada às grandes pesquisas
realizadas por grandes empresas do setor.

Desejamos sucesso
e que este guia possa
ajudá-lo a conhecer
melhor o mercado
para o seu produto.
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