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Apresentação

Sucesso na conquista de 
público-alvo depende 
de informação qualifi cada
Conhecimento adequado e planejamento são preponderantes para os pequenos 
empreendimentos do agronegócio, que em muitos casos envolvem produção familiar. Para eles, 
faz toda a diferença obter informações qualifi cadas de marketing, de mercado e de gestão

Colocar um produto agrícola nas 
gôndolas de um supermercado 
ou de um hortifrutigranjeiro 
requer tantas ou mais habilida-

des que as exigidas durante o cultivo. 
Para obter sucesso na verdadeira odis-
séia que é ter acesso ao mercado, o pe-
queno produtor rural precisa de infor-
mação qualifi cada. Com o objetivo de 
ajudar nessa tarefa, o Sebrae mantém 
uma unidade de negócio que fornece 
aos produtores conhecimentos que vão 
além das práticas de venda e ultrapas-
sam uma visão de curto prazo. 

“Nosso trabalho tem o objetivo de 
preparar os produtores para acessarem 
o mercado em médio e longo prazo, o 
que exige estratégias que envolvam 
não só a venda em si, mas também 
o momento anterior e posterior. Um 
dos focos principais é a defi nição de 
metas e objetivos com um olhar pelo 
viés dos conceitos de marketing”, des-
creve a gerente da Unidade de Acesso 
a Mercados do Sebrae Nacional, Raissa 
Alessandra Rossiter.

O trabalho da Unidade de Acesso a 
Mercados é executado em quatro etapas. 
A primeira consiste em um diagnóstico 
detalhado do negócio. O produtor rural 
recebe orientações sobre as condições 
do mercado em que atua e também so-
bre os produtos. No processo, avalia-se 
se como o empreendimento explora as 
oportunidades e qual a capacidade de 
produção em relação à demanda. O em-
preendedor também é informado sobre 
os requisitos para obter certifi cações de 

qualidade e recebe consultorias para 
adequar os produtos à quantidade e 
qualidade exigidas pelos compradores.

No segundo momento, ocorre a se-
leção do mercado-alvo, com base em 
raios X feito na primeira etapa. “Há ca-
sos em que o melhor público é o atual. 

Em outros, a recomendação é aumentar 
a presença geográfi ca e levar os produ-
tos para outras cidades, estados e até 
países”, comenta Raissa. Tudo depende 
da avaliação do potencial de inserção 
no mercado do empreendimento e de 
seus produtos e serviços. 

A terceira etapa prevê a criação da 
estratégia de atuação. O cliente recebe 
orientação quanto à maneira mais ade-
quada de acessar o mercado-alvo defi -
nido. Ele encontrará resposta sobre os 
canais de distribuição mais efetivos, 
as parcerias que podem ser estabele-
cidas, se precisará fazer algum tipo de 
adaptação no produto ou estabelecer 
uma defi nição diferenciada de preço, 
entre outros. É nessa hora que será 
feito todo o planejamento das ações, 
inclusive a estratégia de comunicação 
para chegar ao mercado escolhido.

Na fase fi nal, ocorrem os ajustes. 
Defi nidos o mercado-alvo e a estra-
tégia para atingi-lo, é preciso aparar 
algumas arestas. Raissa cita como 
exemplo a experiência de produtores 
de uva da Bahia, que, com orientação 
do Sebrae, conseguiram colocar seus 
produtos nas gôndolas de supermerca-
dos do Distrito Federal. “Defi nimos que 
o DF seria o mercado-alvo pelo poder 
aquisitivo, pelas exigências requeridas 
e pelo padrão de qualidade adequado 
do produto que estávamos apoiando”, 
relembra. Para isso, foram necessárias 
adaptações para que a quantidade, a 
embalagem e o preço fossem adequa-
dos, entre outros.

“Depois da venda, 
é preciso avaliar 

o resultado, pois o 
objetivo de um negócio 
é o lucro. Não adianta 
aumentar as vendas 

e fi car no prejuízo por 
não conseguir, 

por exemplo, ajustar 
o preço”

Raissa Rossiter
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“Depois da venda é preciso avaliar 
o resultado, pois o objetivo de um ne-
gócio é o lucro. Não adianta aumen-
tar as vendas e fi car no prejuízo por 
não conseguir, por exemplo, ajustar o 
preço”, pondera Raissa. A etapa dos 
ajustes, ressalta, é muito importante 
porque revisa os outros momentos do 
trabalho. 

A principal vantagem para o clien-
te atendido pela Unidade de Acesso ao 
Mercado é ter contato com um insumo 
fundamental para a gestão de qualquer 
negócio: a informação. Isso é prepon-
derante para os pequenos empreendi-
mentos do agronegócio, que em mui-
tos casos envolvem produção familiar. 
Para eles, faz toda a diferença obter 
informações qualifi cadas de marketing, 
de mercado e de gestão. “Nossa inten-
ção é que os envolvidos tenham au-
mento de faturamento, ganhem novos 
mercados e tenham informações qua-
lifi cadas para a tomada de decisões”, 
comenta Raissa. 

Os produtores que procuram ajuda 
para acesso a mercados no Sebrae con-
tam também com ferramentas como o 
projeto Comércio Brasil. “Atuamos com 
vários segmentos do agronegócio, como 

a apicultura e fruticultura”, explica. 
A gerente relata que foram seleciona-
dos e treinados consultores externos 
que atuam como agentes comerciais 
para apoiar os pequenos e microempre-
endedores na identifi cação de canais 
de mercado, de comercialização e de 
distribuição. “Eles orientam o cliente 
para facilitar a chegada do produto até 
o canal e vice-versa. É uma forma que 
os Sebraes estaduais encontraram para 
disseminar e multiplicar esse trabalho”, 
destaca.

Uma estratégia de marketing que 
vem sendo utilizada com sucesso pelos 

clientes do setor de agronegócios é a do 
Comércio Justo (Fair Trade em inglês). 
Trata-se de um dos pilares da susten-
tabilidade econômica e ecológica, cujo 
propósito é estabelecer preços justos, 
padrões sociais e ambientais nas ca-
deias produtivas de vários produtos, 
em especial os agrícolas, com foco nas 
exportações de países em desenvolvi-
mento para países desenvolvidos. 

“Há um espaço muito grande para 
produtos com enfoque nessa estraté-
gia. O Sebrae mineiro, por exemplo, 
está trabalhando com parceiros uma 
forma de atendimento a 500 famílias 
produtoras de café. O produto hoje é 
vendido no mercado brasileiro e o ob-
jetivo agora é expandir para os Esta-
dos Unidos sob os pilares do Comércio 
Justo”, informa Raissa.

Disseminar a fi losofi a do Comércio 
Justo é um desafi o que o Sebrae tem 
buscado superar atuando com vários 
parceiros, pois é uma tarefa que pede 
o esforço de várias instituições. “Antes 
de tudo é uma fi losofi a diferente de 
fazer negócios em que se busca trans-
parência e relacionamento justo entre 
todos os elos da cadeia produtiva”, 
fi naliza.

O Sebrae trabalha estratégias de acesso a mercado em diversos segmentos do agronegócio, como a apicultura

“Um dos focos 
principais do trabalho 

do Sebrae com os 
produtores é a defi nição 

de metas e objetivos 
com um olhar de 

marketing”

Raissa Rossiter
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Text Box
Fonte: Revista Sebrae Agronegócios, n. 8, p. 14-15, abr. 2008.




