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O mercado brasileiro de sementes está passando por 

grandes transformações nos últimos anos, tomando como 

exemplos, a liberação para uso de sementes geneticamente 

modificadas, a entrada em vigor da nova lei de sementes e a 

chegada de multinacionais no Brasil. 

Essas transformações levaram as empresas ligadas ao 

setor a busca por competitividade, investirem mais em qualidade, 

tecnologia e em novas práticas gerenciais, bem como a 

aplicação de maiores recursos em marketing. 

As maiores empresas produtoras de sementes estão 

focadas nas principais culturas, como soja, milho, algodão e 

arroz. Já, o setor de sementes de espécies forrageiras apresenta 

várias empresas dispersas pelo país, que de certa forma atuam 

mais regionalmente. 

Dessa forma, sementes de espécies forrageiras ofertadas, 

são na sua maioria genéricos entre as empresas, tendo um 

portfólio reduzido e carente de produtos diferenciados. 

Vislumbrando esse cenário, é cada vez mais importante para 

as empresas produtoras de sementes de espécies forrageiras, a 

abertura de novos mercados além dos tradicionalmente 
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regionais, podendo assim montar estratégias de marketing 

mais amplas. 

 

Marketing no agronegócio 

 

O marketing está presente em todos os dias de nossa 

vida. Consciente ou inconscientemente, somos influenciados e 

condicionados no sentido de escolher um determinado bem ou 

serviço em detrimento de outro (BARROSO e MADUREIRA, 

2005). 

O marketing, ou simplesmente mercadologia, é 

fundamental para o sucesso das empresas. No seu conceito, de 

acordo com Kotler et al. (2016) “cit in” Americam Marketing 

Association (AMA), marketing consiste na atividade, conjunto de 

praticas e processos que destina-se a criar, comunicar, oferecer 

e trocar ofertas que possuem valor aos consumidores, clientes, 

parceiros e para sociedade em geral.  

Para muitas pessoas, ao se falar em marketing, logo lhes 

vem à cabeça vendas e propaganda ou promoção, e isso 

geralmente está ligado ao fato de todos os dias se é 

bombardeado por anúncios publicitários na televisão, jornais, out 

doors, e-mails etc. Vender é apenas uma função de marketing, 

talvez a última, mas não a única, visto que para um gestor de 

marketing ter sucesso nas vendas ele primeiramente deverá 

identificar as necessidades dos consumidores, para depois 

desenvolver produtos e serviços, colocando o seu preço ideal e 

finalmente distribuí- los e promovê-los de maneira eficaz 

(BARROSO e MADUREIRA, 2005). 

Atualmente, as empresas sejam elas pequenas, medias ou 

grandes, devem obrigatoriamente reunir método e meios para se 

auto promover, com durabilidade, originando o sucesso e 

sustentabilidade. 

O agronegócio brasileiro teve um crescimento expressivo 

nos últimos anos, entretanto a maior parte das empresas ligadas 

ao setor ainda utiliza métodos de marketing amadores e/ou 
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ultrapassados, ocasionado a perda de oportunidades de 

solidificar seu produto no mercado. 

Para as empresas agroindustriais o marketing é tão ou 

mais importante que em outros segmentos, pois normalmente se 

está lidando com culturas diferentes. Nesse contexto, Araújo 

(2003), descreve quatro etapas básicas para o marketing em 

empresas do agronegócio, 

 

a) Análise: visa a identificar as variáveis que interagem 

com a empresa, de modo a traçar os objetivos do 

empreendimento e as estratégias de produto e de 

preços. A pesquisa de mercado é a forma mais fácil de 

realizar a análise.  

b) Adaptação: após a análise, é necessária a adaptação 

das linhas produtivas ou serviços da empresa às 

necessidades dos consumidores. Isso significa que 

toda linha de produção da empresa volta-se para o 

atendimento das demandas identificadas, incluindo a 

definição de tecnologias e processo de produção, bem 

como a seleção de matérias primas, formas de 

apresentação do produto, embalagens, distribuição, 

preços etc. 

c) Ativação: os produtos almejados pelos consumidores e 

produzidos pela empresa precisam chegar aos pontos 

de venda, para isso há um conjunto de medidas que 

visa principalmente colocar o produto à disposição no 

lugar certo, na hora certa, e na quantidade certa. 

Entram nesta fase, um conjunto de medidas onde se 

incluem basicamente: a produção; a promoção de 

venda (publicidade); e os elementos de escoamento 

(distribuição, logística, armazenagem, vendas etc.). 

d) Avaliação: é por meio da avaliação que se procura 

obter informação sobre a satisfação dos clientes, 

entram nesta fase os serviços de pós-venda e os já 

conhecidos serviços de atendimento ao consumidor 

(SAC’s). 
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Planejamento estratégico de marketing 

 

O planejamento estratégico de marketing é aparentemente 

um processo simples, mas na verdade é uma atividade complexa 

e multidisciplinar, que requer uma visão global da organização. 

Necessitado assim, tomadas de decisão corretivas se caso os 

objetivos não estiverem sendo atingidos, logo o planejamento de 

marketing acaba por ser uma ação essencial de uma boa gestão 

(KOTLER, 2013). Sendo assim, “ o planejamento de marketing é 

a aplicação planejada de recursos para atingir objetivos de 

marketing” (MCDONALD, 2004). 

Nesse contesto, um plano de marketing deve ser simples e 

apontar para o ponto principal. Assim cada plano de marketing 

deve incluir as seguintes secções (KOTLER, 2013): Resumo 

executivo e sumário; Situação atual de marketing; Análise 

SWOT; Objetivos; Estratégia de marketing; Programas de ação; 

Demonstrativos de resultados projetados e Controle. 

 

Diagnóstico situacional 

 

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), ou análise "FOFA" (Forças, Oportunidades, Fraquezas 

e Ameaças), é ferramenta usada há muito tempo e é a forma 

mais simples e completa para obtenção de informações 

essenciais na formulação do plano de marketing.  

Sendo assim, a análise da situação deve ser realizada de 

forma mais profunda e rigorosa possível, de modo a permitir e 

retirar conclusões e definir uma estratégia concreta. 

O diagnóstico situacional compreende a primeira etapa do 

plano de marketing, onde se analisam e se estudam os 

ambientes internos e externos, visando identificar os pontos 

fortes e fracos e as oportunidades e ameaças, respectivamente. 

A análise interna tem por objetivos, identificar os pontos 

fortes e fracos da organização, para tal é necessário refletir como 

estão sendo realizadas as tarefas, e se estão sendo feitas da 

forma prevista. A análise interna embora varie de acordo com 
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cada tipo de organização, e se adapte de acordo com o tipo de 

mercado que atua, deve incluir aspectos como: objetivos de 

marketing; estratégia de marketing; recursos; estratégia de 

produto, preço, distribuição e promoção (BARROSO e 

MADUREIRA, 2005). Além disso, a análise interna envolve as 

variáveis controláveis por parte da organização, e avalia as 

capacitações mercadológicas e competitivas, destacando-se: O 

produto e\ou serviço; políticas de marketing; resultados 

alcançados e os fatores referentes a custo/lucro e fatores de 

desempenho (SEITZ, 2005.). 

A análise externa nada mais é do que um estudo das 

variáveis não controláveis da organização permitindo verificar as 

oportunidades e ameaças. Dessa forma, analisar externamente a 

empresa requer estudos aprofundados, principalmente da 

concorrência, e deve obrigatoriamente conter os seguintes 

pontos: identificação dos principais concorrentes; quotas de 

mercado atuais e sua evolução; notoriedade de cada uma das 

marcas concorrentes; posicionamento estratégico da empresa e 

dos concorrentes (BARROSO e MADUREIRA, 2005). 

 

Objetivos do marketing  

 

Após as etapas de análise e diagnóstico da situação, 

podem-se determinar seus limites e desta forma fixar objetivos 

específicos, mensuráveis, realísticos e desafiadores, abrangendo 

todos os aspectos controláveis da atividade de marketing. Os 

objetivos de marketing devem ser compatíveis com os objetivos 

da organização e contribuir para o cumprimento da missão e 

valores. Sendo assim os objetivos tem por finalidade neutralizar 

as ameaças e aproveitar as oportunidades. Sua apresentação 

deve ser quantificada quanto aos resultados preteridos no futuro, 

de forma bem específica (SEITZ, 2005). 

Os objetivos de marketing não podem ser vistos de forma 

isolada, já que se enquadram nos objetivos da organização. Os 

objetivos devem ser definidos de forma clara, concreta e 

mensurável, sendo o mais realista e coerente possível, com a 
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situação da empresa, e podem ser de natureza quantitativa ou 

qualitativa (BARROSO e MADURElRA, 2005). 

 

Estratégias de marketing 

 

Estratégia pode ser definida como a ciência de planejar e 

dirigir operações, especificamente no sentido de manobrar as 

forças para as mais vantajosas posições no mercado. A 

estratégia é um passo indispensável num plano de marketing, 

visto que se mal elaborada pode destruir um produto antes 

mesmo de este ser produzido, independentemente de sua 

qualidade. 

A estratégia de marketing apresenta uma abordagem 

ampla que é usada para atingir os objetivos do plano de 

marketing, tendo em vista que ela pode ser usada em qualquer 

estágio que se encontra o produto, tanto para a introdução de um 

produto novo até a fase de declínio do mesmo (KOTLER, 1998). 

Para trabalhar com estratégias de marketing, é preciso 

adotar uma sequência de ações que irão permitir tomadas de 

decisão quanto ao produto e ao mercado. O reconhecimento 

desses passos está relacionado a um composto que pode ser 

reconhecido pelos 4 P’s (Produto, Preço, Ponto-de-venda e 

Promoção). Dessa forma, as pessoas responsáveis pela 

comercialização têm a responsabilidade de tomar decisões, 

sobre as características do produto, estabelecimento dos preços, 

melhor forma de distribuição do produto e métodos de promover 

o mesmo (KOTLER, 2013). 

Araújo (2003) destaca a importância de estratégias de 

marketing, alicerçadas pelos "4P’s", sendo assim designado: 

Produto: a definição do produto é determinada após as 

etapas de análise de mercado, determinando-se as principais 

características físicas e funcionais do produto, a logomarca e a 

embalagem. Em empreendimentos já existentes, pode-se 

constatar a necessidade de alteração do produto ou de parte 

dele, para isso é importante rever todo o processo de produção; 

métodos, rotinas, mão-de-obra e matérias-primas. 
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Preço: as duas principais funções do preço são a de cobrir 

os custos e oferecer margem de lucro. Como os preços máximos 

são definidos pelo mercado, com base nos concorrentes e no 

preço que o consumidor está disposto a pagar, a atenção das 

empresas é pela redução dos custos, não deixando a qualidade 

de lado, principalmente para se ter a continuidade do 

empreendimento a logo prazo. Desta forma, o preço ideal (está 

ao alcance do consumidor) é aquele que cobre os custos, 

garantido uma margem de lucro para empresa, sendo 

competitivo em relação aos concorrentes. 

Ponto-de-venda: o ponto de venda representa as diversas 

maneiras pelas quais o produto é colocado à disposição do 

consumidor, ou seja, é composto pela logística de distribuição, 

atacados e varejos, colocando o produto ao alcance do 

consumidor no lugar certo e na hora certa, sem perda da 

qualidade. 

Promoção: a promoção refere-se a todo tipo de 

comunicação imposta para convencer o consumidor a preferir o 

produto, em relação ao dos concorrentes, entram aí propaganda 

e publicidade, promoção de vendas, malas diretas, 

merchandising, degustações, feiras, exposições, vendas. 

 

Segmentação de mercado e posicionamento de 

produto 

 

É praticamente impossível satisfazer todos os 

consumidores, ou pelo menos satisfazer todos de igual forma. 

Cabe ao marketing estratégico através da segmentação de 

mercado, definir o perfil de grupos distintos de consumidores que 

podem preferir ou necessitar de produtos diferenciados.  

Os consumidores, principalmente os brasileiros, estão 

dispersos por uma grande área geográfica, onde são afetados 

por fatores sócio-culturais, ambientais e econômicos diferentes. A 

segmentação de mercado é, portanto, a divisão do mercado em 

grupos distintos entre si, que tem necessidades, características, 

ou comportamentos diferentes. 
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Dessa forma, cabe à empresa identificar quais segmentos 

que apresentam maiores oportunidades, ou seja, identificar 

grupos de clientes que possuam as mesmas necessidades, 

desejos e preferências (KOTLER e LEE, 2010). 

Segundo Zylberstajan e Neves (2000), a segmentação de 

mercado é uma forma de explorar todos os “meandros” do 

mercado e suas potencialidades, existindo três motivos principais 

para a segmentação de mercado: 1) ampliação do consumo, 

adequando os produtos aos desejos dos consumidores; 2) 

padrão de concorrência em um determinado mercado, desta 

forma mesmo que o consumo total não sofra mudança 

significativa, as empresas são impelidas a um processo de 

segmentação na disputa pela preferência do consumidor; 3) o 

terceiro motivo para se segmentar um mercado seria a 

eliminação de um problema de informação incompleta, o que 

pode permitir uma maior valoração do produto. 

Depois da segmentação de mercado em que a empresa 

pode vislumbrar grupos específicos de consumidores, o próximo 

passo é descobrir o que os clientes desejam e esperam. Isso 

requer análise e pesquisa. Segundo Las Casas (1992), um grave 

erro é assumir que a empresa sabe o que os clientes desejam e 

esperam.  
Vários estudos revelam grandes diferenças entre como os 

clientes definem serviços e elencam a importância de diferentes 

atividades de serviços e como produtores visualizam esses 

serviços. Assim, o posicionamento do produto consiste em 

localizar de forma eficaz um conjunto de necessidades não 

atendida e valorizadas pelos consumidores, e a partir disso 

desenvolver meios de comunicar a capacidade do nosso produto 

para satisfazer essas necessidades (NEVES, et al., 2004). 

Com tudo, posicionamento de uma marca é a junção entre 

sua identidade e a sua diferenciação, por outras palavras o 

posicionamento indica o que a marca representa e a forma como 

se distingue da concorrência, pela qualidade, preço etc. sendo 

importante que este posicionamento se mantenha coerente, uma 
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vez que representa a imagem que a empresa deseja que o 

consumidor tenha de sua marca. 

 

O consumidor 

 

Simplificando de modo sintético, alguns autores vêm 

afirmando que se compreende o comportamento de consumo por 

meio da análise de necessidades, que todo o processo de 

tomada de decisão se resolve na sensação de uma necessidade 

satisfeita (COBRA, 1991). Outros autores aprofundam essa 

explicação, ampliando sua análise com fundamentos da 

psicologia. 

A satisfação de uma compra está ligada a certas 

sensações que o consumidor imagina estar levando a satisfação 

de necessidades. O que realmente satisfaz as necessidades não 

são os fatores percebidos pelo consumidor, dado que pode nem 

estar no nível de consciência dele (COBRA, 1991). 

Conforme Etzel et al. (2001), no processo de decisão de 

compra, para lidar com o ambiente de mercado e fazer suas 

compras, os consumidores seguem etapas para chegar à 

decisão como se fosse à resolução de um problema, em que se 

atravessa uma série de processos racionais e/ou emocionais que 

estabelecerão uma solução, que pode ser concluída com uma 

compra. 

Diversos fatores influenciam e incentivam o processo de 

decisão de compra. Entre eles, temos as forças sociais, culturais 

e psicológicas. Como forças sociais, pode-se destacar os grupos 

de referência, a família e o ambiente de trabalho. As forças 

culturais decorrem da própria sociedade, são sistêmicas e sofrem 

interferências religiosas e políticas. As forças psicológicas são 

constituídas pela motivação, percepção, aprendizado e atitudes. 

A partir dessas forças, o processo de decisão começa a ser 

constituído pelo reconhecimento da necessidade, que pode ser 

absolutamente subjetiva (ETZEL et al., 2001). 
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O Produto 
 

O milheto Pennisetum glaucum é uma forrageira de clima 

tropical, de ciclo anual com desenvolvimento uniforme, bom 

perfilhamento e de alta produção de forragem. Apresenta um 

elevado valor nutritivo e uma ótima produção de forragem 

superando o milho e o sorgo. É uma planta adaptável aos mais 

diferentes tipos de solos e climas, além de ser tolerante ao déficit 

hídrico, visto que sua raiz é bem agressiva, desestruturando as 

camadas mais compactadas do solo e propiciando a ciclagem de 

nutrientes (KICHEL e MIRANDA, 2010). 

O milheto é considerado o sexto cereal em importância no 

mundo. É originário do continente Africano e utilizado no Brasil 

principalmente pelas suas qualidades e ao desenvolvimento de 

variedades adaptadas aos mais diferentes climas e formas de 

utilização. 

Sua aplicação é bem diversificada, sendo usado como 

grão para consumo humano em regiões como África e Índia, 

enquanto no Brasil é mais utilizado para produção de palha com 

a finalidade de cobertura do solo no sistema de plantio direto, e 

ainda para produção de forragem no sistema de pastoreio para 

bovinos de corte e de leite (NETTO e DURÃES, 2005). 

O milheto tem grande adaptação ao cerrado brasileiro 

onde o nível de fertilidade e o índice pluviométrico são baixos. 

Essa adaptação vem da sua capacidade de extração de 

nutrientes, face ao seu sistema radicular profundo, devido a este 

fato, a produção de sementes de milheto ocorre principalmente 

no centro oeste. Além disso, os menores índices pluviométricos 

no período de colheita diminuem a deterioração de sementes no 

campo. Outro aspecto positivo é o clima quente, podendo o 

milheto ser semeado na safrinha pós-soja, não concorrendo 

diretamente com essa cultura. 

Dependendo da forma de utilização, há a necessidade de 

se adaptar o manejo. No caso de produção de sementes, deve-

se observar a densidade de semeadura, quantidade de 

sementes, manejo de plantas daninhas, profundidade de 
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semeadura, controle de pragas e doenças, fertilidade do solo e 

manejo da água. Todas essas variáveis em interação, contribuem 

para o aumento da produção de biomassa verde para forragem, 

massa seca para cobertura do solo ou para produção de grãos e 

sementes (PEREIRA FILHO, 2003). 

 

Pesquisa em estratégia de marketing 

 

Diante de várias pesquisas realizadas em estratégia de 

marketing, muito se escreve sobre como o marketing é  uma 

ferramenta indispensável para as organizações competitivas. Mas 

apesar do intenso volume de informações nesta área, estabelecer 

as variáveis que interagem na promoção de um produto é um 

desafio não tão simples de ser compreendido. 

Nesse sentido Bohm (2012) propôs um planejamento 

estratégico de marketing em uma empresa privada que tem 

como atividade principal a produção de sementes de espécies 

forrageiras, levado em consideração que este setor ainda é 

carente de estratégias e de ações coordenadas. O objetivo da 

pesquisa foi propor um plano estratégico de marketing 

fundamentado nas variáveis de maior percepção de valor, 

também se propôs analisar as variáveis internas e externas da 

organização, realizar o diagnóstico situacional através da 

análise SWOT e propor estratégias de marketing baseadas nos 

4P’s. 

Sendo assim, foi desenvolvido um estudo de caso com o 

intuito de observar, analisar e sugerir propostas de estratégias de 

marketing fundamentadas nas variáveis de maior percepção de 

valor, seguindo um plano de marketing elaborado a partir de uma 

estrutura usualmente prevista na teoria por vários autores, 

adotando uma metodologia dentro dos paradigmas clássicos do 

planejamento estratégico e do planejamento de marketing. 
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Histórico e situação atual da empresa 

 

A empresa é estruturada por uma matriz no estado do 

Paraná e filiais no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e em Santa 

Catarina. Na matriz estão os setores administrativos e o centro 

de distribuição para a região metropolitana e municípios próximos 

da capital paranaense. 

Na filial do Rio Grande do Sul encontra-se o setor 

produtivo (UBS), uma extensão do setor comercial (que atende o 

estado), e o setor de compras de matéria prima. Toda produção é 

realizada na filial e depois enviada diretamente para o centro de 

distribuição/clientes. A filial do Mato Grosso auxilia na produção 

das sementes de espécies tropicais e a filial de Santa Catarina é 

exclusivamente comercial. 

A empresa comercializa cerca de 4.000t de sementes de 

espécies forrageiras por ano, e está em franco crescimento, 

aumentado seu faturamento ano a ano. No entanto, a empresa 

dispõe de uma infraestrutura precária, que acaba se tornando um 

gargalo, impossibilitando o aumento na produção. 

A empresa está em fase final de elaboração de um projeto 

de uma nova e moderna UBS, devido ao aumento na demanda 

de sementes de espécies forrageiras, pois a grandes 

perspectivas de crescimento, principalmente pela elevada 

demanda do setor leiteiro.  

Outro ponto a se destacar, é uma atenção especial da 

empresa no mercado de Santa Catarina, onde há um grande 

rebanho bovino leiteiro. As ações já iniciaram com a abertura de 

uma filial e a designação de um consultor comercial exclusivo 

para o estado. 

 

Marketing e comercialização atual da empresa  

 

Os principais mercados consumidores estão distribuídos 

nos três estados da região sul, onde a bovinocultura de corte e 

principalmente a de leite, tem uma grande participação na 

economia. 
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O setor comercial da empresa passou por mudanças no 

ano de 2010. Anteriormente, a empresa possuía dois vendedores 

no Paraná e um vendedor no estado do Rio Grande do Sul. Eles 

atuavam somente por telefone, sem prospectar novos clientes. 

Com a chegada do gerente comercial, teve inicio da organização 

do setor, situando um consultor comercial para cada estado da 

região sul, e posicionado um vendedor para o balcão na loja da 

matriz. O gerente comercial passou a visitar pessoalmente 

clientes de maior relevância para empresa, e os consultores 

formaram uma força tarefa para prospectar novos clientes via 

telefone. 

O marketing praticamente não existe na empresa, onde a 

participação na feira Agrotecnoleite 2010, realizada em Passo 

Fundo, foi à primeira ação de relevância. 

 

Linha atual de produtos Super Força® 

 

Foi pensando no produtor rural e na sua expectativa por 

grandes resultados que a empresa desenvolveu a linha de 

produtos Super Força®. 

Os produtos Super Força®, inicialmente com as espécies 

de milheto cultivar BRS1501 e capim sudão cultivar comum 

(ambas de domínio público), visam proporcionar maiores 

resultados ao produtor rural, lhe disponibilizando sementes de 

alta qualidade física, fisiológica e genética agregando um 

complexo micro-nutritivo adicionado às sementes via tratamento 

de sementes (TS). 

As espécies da linha SUPER FORÇA® foram escolhidas 

devido a sua grande utilização no sul do Brasil, para condução de 

lavouras destinadas ao pastoreio de vacas leiteiras. As espécies 

estão entre as mais utilizadas para este fim, no entanto percebe-

se que o produtor tem encontrado algumas carências na sua 

utilização, como: baixo potencial de rebrote, tempo de 

estabelecimento da cultura, arranque inicial, estiagens etc. 

Pensando nisso, a empresa está lançando as duas 

espécies forrageiras com grande potencial para este fim, através 
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do TS da linha SUPER FORÇA®, que visa proporcionar as 

sementes características fundamentais para o bom 

aproveitamento de pastagens, englobando maior arranque inicial; 

maior capacidade de rebrote; resistência a estiagens; rápida 

emergência das plantas; maior uniformidade na germinação. 

Além disso, as sementes também são recobertas com polímeros 

de alta resistência que proporcionam uma redução da lixiviação 

dos nutrientes; maior fixação de nutrientes sobre as sementes; 

melhor plantabilidade e uma distribuição uniforme dos nutrientes 

sobre as sementes. 

O lançamento ocorreu na feira Agrotecnoleite 2010 

realizada na Universidade de Passo Fundo, direcionada para o 

setor leiteiro, público alvo do programa. Os produtos ainda estão 

em fase experimental, com ensaios em empresas de pesquisa, e 

com alguns testes sendo realizados por produtores de várias 

regiões do sul do Brasil. 

 

Composto de marketing (4P’s) atual 

 

Produto: A embalagem bem apresentável é um fator que 

deve ser levado em conta, pois uma boa impressão inicial é 

imprescindível. O milheto Super Força® é comercializado em 

embalagem de papel com peso de 15kg. Seu beneficiamento 

segue o mesmo padrão do produto sem TS, no entanto, com o 

tratamento químico, o produto fica com a coloração verde folha, o 

que lhe confere uma boa aparência. 

O tratamento químico visa atribuir micronutrientes 

importantes para o desenvolvimento inicial da planta, lhe 

conferindo uma estrutura radicular mais desenvolvida, que lhe 

proporcionará maior arranque inicial, tendo assim o 

estabelecimento da cultura mais rápido, e uma maior capacidade 

de rebrote, aumentando a produção de forragem. 

Preço: é uma das variáveis do marketing mais sensíveis 

para o consumidor. Do ponto de vista do marketing, o preço é a 

quantidade de dinheiro que os consumidores devem pagar para 

obter o produto. Sendo assim, o preço deverá ser justo, tendo em 
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mente os benefícios e vantagens que o consumidor receberá do 

produto (KELLER, 2013) 

Dessa forma, como o milheto tem concorrentes diretos, o 

preço é definido pelo custo de produção mais o lucro, tendo 

como base o preço de mercado que é influenciado pela 

concorrência. No Milheto SUPER FORÇA, a tarefa de definição 

do preço é mais complexa, pois a empresa espera obter uma 

margem de lucro maior, no entanto, encontrar o ponto de 

equilíbrio entre a margem de lucro e a aceitação do preço por 

parte dos consumidores vai depender do custo-benefício do 

produto. 

Ponto de distribuição: no caso de sementes de espécies 

forrageiras, a distribuição deve ter um caráter intensivo, pois o 

produtor geralmente compra suas sementes, poucos dias antes 

da semeadura, e dispende pouco esforço para encontrá-las, ou 

seja, se dirige a loja mais próxima e adquire o produto que estiver 

disponível. 

Como a empresa possui apenas dois pontos de 

distribuição, a maior parte dos produtos é entregue diretamente 

nas lojas agropecuárias (revendas). Atualmente, a empresa 

possui pouco planejamento, aguardando a demanda do cliente. 

Isso gera acúmulo de pedidos estrangulando a logística e por 

vezes ocasionando atraso nas entregas. 

Promoção: é o elemento do marketing que estabelece a 

ponte entre a empresa e o exterior. A gestão desta variável tem 

quatro elementos a seu dispor: publicidade, promoções, relações 

públicas e a forca de vendas (KOTLER, 1998) 

Atualmente, a empresa não trabalha com divulgação, pois 

os produtos que comercializa são genéricos e conhecidos pela 

grande maioria dos consumidores. A força de vendas era 

bastante reduzida, mas aos poucos vai se tornando mais 

estruturada. Também não é realizada nenhuma ação de 

relevância no que diz respeito à publicidade ou promoções. 
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Plano estratégico de marketing para o Milheto Super 

Força®  

 

O plano de marketing é um documento que tem por função 

estabelecer e definir objetivos pretendidos, concretizar a forma 

de execução da estratégia e programar as atividades de 

marketing, de forma a criar e aproveitar as estratégias de 

mercado. 

De forma geral, o plano de marketing envolve três distintas 

fases: uma primeira de análise e diagnóstico da situação, uma 

segunda, de decisões estratégicas de marketing e a terceira, com 

decisões operacionais de marketing. Sendo assim, o plano de 

marketing inicia com uma análise completa da situação da 

empresa, de forma a detectar oportunidades atrativas e evitar 

ameaças. 

 

Análise da situação interna e externa e diagnóstico 

SWOT 

 

Analisando internamente a empresa, nos últimos dois anos 

iniciou-se um processo de mudança, ou seja, para cada setor foi 

contratado um profissional especializado.  

 Ao analisar a infraestrutura, verificou-se, que a 

produtividade e qualidade do produto são por muitas vezes 

afetadas devido à estrutura de beneficiamento e armazenagem 

precária. Além disso, observou-se que na empresa não há um 

sistema de recolhimento de informações, visto que não são feitas 

pesquisas de satisfação do cliente, muito menos se tem os 

números de participação e tamanho do mercado, desta forma as 

mudanças estratégicas ficam comprometidas. 

Outro ponto importante, é a necessidade de uma 

divulgação mais eficiente, sendo que a divulgação da empresa 

fica concentrada em um número reduzido de clientes, apesar da 

empresa ser conhecida em várias regiões do Paraná e Rio 

Grande do Sul. 
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A logística é um ponto estratégico para o sucesso da 

empresa. Atualmente, a empresa está localizada longe de seus 

principais fornecedores de sementes, ponto esse que será 

resolvido com a construção da nova unidade, que será instalada 

em uma importante região produtora do RS. 

A análise do ambiente externo teve foco nos aspectos 

mais próximos da realidade do empreendimento, e constatou-se, 

que o principal motivador do crescente desempenho do setor de 

forrageiras é a demanda por uma alimentação equilibrada, ou 

seja, maior consumo de leite e carnes, o que demanda maior 

rebanho bovino, que naturalmente gera uma demanda para 

sementes de espécies forrageiras.  

Os fatores que interferem negativamente para o 

crescimento do mercado, é a pirataria de sementes, onde muitas 

empresas comercializam o milheto como grão para consumo 

animal, mas na verdade este produto é usado como semente. 

Além disso, pode-se destacar a valorização do real frente ao 

dólar, que interfere significativamente nas exportações de carne, 

e favorece a importação de leite. 

Nesse sentido, após a análise do ambiente interno e 

externo, faz-se o diagnóstico das oportunidades, ameaças, forças 

e fraquezas através na análise SWOT. 

Nas oportunidades estão englobadas as expectativas do 

aumento do consumo de sementes para formação de pastagens; 

produto com baixo custo de produção; produto com um dos 

menores custos para formação de pastagens de verão; produto 

conhecido pela maioria dos consumidores; versatilidade de uso. 

Em relação às ameaças, destaca-se os produtos 

substitutos (milho e sorgo); pirataria; valorização do real 

(prejuízos para exportação de carnes e facilidade na importação 

de leite e derivados); pouca tecnificação dos consumidores; 

intempéries climáticas. 

As forças da empresa estão na experiência de produção; 

qualidade de sementes; marca conhecida; construção de nova 

unidade; recursos humanos motivados e comprometidos com 

resultados. 
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Nas fraquezas pode-se destacar, a infraestrutura 

atualmente obsoleta; fornecedores e consumidores distantes da 

unidade (maior custo logístico); pouca informação sobre o 

mercado; ausência de pós-venda. 

 

Objetivos de marketing 

 

As definições dos objetivos de marketing foram divididos 

em dois grupos: o primeiro de metas tangíveis, como aumento de 

vendas, e o segundo, de objetivos intangíveis, como 

reconhecimento da marca. 

Os objetivos de marketing para o plano estratégico da 

empresa estão assim definidos: aumentar a participação no 

mercado e o faturamento em 15%/ano; reduzir os custos de 

produção em 5%; tornar o produto conhecido pelos 

consumidores; solucionar problemas com a distribuição e 

disponibilizar o produto para maior número possível de 

estabelecimentos comerciais. 

 

Propostas de estratégia para o composto de marketing 

(4P’s) 

 

A definição de estratégia consiste em um modo genérico, 

em conciliar e adequar os fatores da empresa aos fatores 

externos, de forma a obter uma melhor posição competitiva. No 

presente estudo são apresentadas as estratégias referentes ao 

produto, preço, promoção, distribuição e segmentação e 

posicionamento. 

Estratégias de produto: envolvem uma gama de fatores 

que vão desde o produto propriamente dito, até a embalagem. 

No quesito embalagem, a definição por embalagem de 15kg em 

saco de papel foi acertada, pois lhe confere uma melhor 

apresentação, e facilita a operação de venda nas lojas 

agropecuárias, que não precisam desta forma fragmentar as 

embalagens, como ocorre no caso da embalagem de 40kg. 
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O produto milheto BRS 1501 Super Força, passar por um 

beneficiamento diferenciado, com ajustes das máquinas de modo 

a permitir que apenas sementes mais pesadas e de tamanho 

mais uniforme sejam aproveitadas, desta forma a aparência e a 

qualidade fisiológica das sementes tendem a ser 

significativamente melhores. Além disso, no momento do 

tratamento químico, são usados polímeros de coloração verde, o 

que também lhe agrega uma ótima aparência frente ao 

consumidor. 

Outro fator importante é a produção das sementes no 

campo, ou seja, os produtores cooperados que multiplicarão as 

sementes devem ser cuidadosamente selecionados, a fim de 

garantir que as sementes vindas do campo estejam nas melhores 

condições possíveis. Como a produção em campo é feita no 

estado do Mato Grosso, é importante um acompanhamento 

rigoroso das lavouras, dando-se a preferência para lavouras com 

irrigação. 

Há de se salientar a preocupação da empresa com a 

qualidade das sementes submetidas ao tratamento. Somente 

lotes comprovadamente superiores serão utilizados para 

comercialização. O controle de qualidade será feito por 

laboratório credenciado pelo MAPA, que submeterá as sementes 

a testes de germinação e vigor. Os testes serão feitos na pré-

colheita, antes do tratamento e antes da comercialização, sendo 

que o pós-controle será feito pela própria empresa em canteiros 

de testes em campo. 

Estratégias de preço: perante à empresa, o preço tem 

duas características distintas: por um lado é um fator de estímulo 

à procura do produto e por outro é o fator determinante da 

rentabilidade da empresa, sendo assim a escolha de uma 

estratégia de preço deverá atender a esses dois fatores. 

As estratégias para o composto preço passam pelo custos 

de produção, desta forma a empresa deverá observar dois 

fatores para composição do preço, o custo de produção e o preço 

praticado pela concorrência.  
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Entretanto, o milheto Super Força por ser um produto 

diferenciado, deverá ter seu preço definido levando-se em 

consideração outras perspectivas, uma delas é o custo-benefício 

que o consumidor terá adquirindo o milheto Super Força. Sendo 

assim o preço deve ser definido não somente pelos custos de 

produção, mas sim pelo seu potencial frente aos concorrentes. 

Estratégias de promoção: Para se vender um produto 

não basta praticar um preço atrativo num canal de marketing bem 

estruturado. É necessário evidenciar as suas características em 

relação ao mercado alvo e estimular a procura através de ações 

promocionais adequadas. 

O milheto Super Força tem inúmeras características 

altamente desejáveis pelos consumidores, desta forma, 

evidenciar esses benefícios se torna questão de fundamental 

importância para a empresa. 

Os ensaios experimentais realizados por empresas de 

pesquisa, juntamente com a divulgação dos resultados em meios 

de comunicação, são formas importantes de promoção do 

produto, que dão amparo idôneo das informações. 

Outro meio de promoção interessante, porém trabalhoso, é 

o treinamento de funcionários das lojas agropecuárias, 

repassando informações ao departamento técnico de 

cooperativas e revendas especializadas no setor.  

A também a promoção através da distribuição gratuita de 

amostras do produto para produtores, porém mais específico a 

uma pequena gama de clientes. Também pode-se incluir nesta 

etapa, o trabalho junto a distribuidores atacadistas, visto que este 

canal atende uma variada clientela.  

Também pode-se citar a divulgação em mídia impressa 

especializada no setor leiteiro, pois esse formato de divulgação é 

bem específico quanto ao seu público-alvo. 

Estratégias de ponto de distribuição: as estratégias de 

distribuição são uma etapa que deve ser encarada com muita 

seriedade, pois se mal administrada pode gerar custos 

desnecessários, sendo que o consumidor sempre deseja o 

produto na hora e na quantidade que lhe convém, e se esses 
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dois fatores não forem considerados, todas as estratégias 

anteriores perdem seu efeito benéfico. 

Na estratégia de distribuição, o fator custo do frete é o que 

mais se leva em consideração, sendo importante a integração de 

diferentes estratégias. Os grandes clientes (cooperativas e 

grandes revendas) devem ser atendidos diretamente pela 

empresa, visto que o custo do frete fica diluído devido ao grande 

potencial de volume destes clientes. No caso de pequenas 

revendas, a estratégias de parceria com distribuidores 

atacadistas se torna interessante, mesmo a margem de lucro 

sendo menor, pois a empresa não terá custo algum com frete e 

terá força de vendas para atender clientes com pouco volume. 

Além disso, a parceria de exclusividade com cooperativas, 

atacadistas, e revendas de grande volume é outra importante 

estratégia, pois mesmo que a margem de lucro seja menor, o 

volume comercializado gera uma diminuição de custos em todas 

as etapas da distribuição e promoção. 

 

Estratégias de segmentação e posicionamento 

 

O milheto Super Força é uma pastagem com alto potencial 

de rebrote, produzindo uma forragem nutritiva, desta forma o seu 

posicionamento ideal é para a integração lavoura/pecuária, onde 

se necessita o uso intensivo do recurso terra. Trabalhos 

específico com produtores mais tecnificados, é de grande 

importância pois, os mesmos terão um maior resultado com o 

uso do produto. 

Consumidores que utilizam a pecuária extensiva também 

podem ser abordados, no entanto a proporção de uso para essas 

áreas é muito menor. 

Como o milheto é uma cultura de clima tropical, o mesmo 

pode ser utilizado na maioria das regiões do Brasil, ou seja, 

outros mercados podem ser prospectados, como por exemplo, o 

estado de Minas Gerais, que possui o maior rebanho bovino 

leiteiro do Brasil. Para isso deve-se primeiramente fazer um 
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estudo criterioso do mercado neste estado, para somente assim 

elaborar as estratégias corretas. 

 

Considerações Finais 

 

A maioria das pequenas empresas do agronegócio não 

utiliza de forma adequada às ferramentas de marketing, o que 

impossibilita que as mesmas entendam e se comuniquem de 

forma adequada com o mercado consumidor. 

Todo produto lançado ao mercado, para ter sucesso deve 

necessariamente ser sucedido por uma eficiente campanha de 

marketing que envolve muito mais do que mera propaganda. As 

propostas elaboradas tiveram foco principal no produto, no preço, 

na promoção e na distribuição. 

No produto, as propostas são de rastreamento e controle 

rigoroso em todo processo produtivo do campo ao tratamento de 

sementes, selecionado sementes de alto potencial, com foco 

principal na qualidade física, fisiológica e genética. 

Já para o quesito preço, foi proposto que na definição do 

preço leve-se em consideração o custo-benefício para o 

consumidor, possibilitando assim uma maior lucratividade para 

empresa. 

Na promoção, o treinamento de revendedores, divulgação 

em mídia impressa especializada e a distribuição gratuita para 

consumidores formadores de opinião são as principais propostas. 

Para o ponto de distribuição, foi sugerido o atendimento de 

clientes maiores com logística própria, e clientes de menor 

volume através de parceria com distribuidores atacadistas. 

O caráter conclusivo não deve ser considerado nesta 

pesquisa, dada a transitoriedade do tema e a variedade de 

opções que se apresentam a novos pesquisadores ou novos 

estudos. Reforça-se a vastidão do tema planejamento estratégico 

de marketing, e a dificuldade em limitar a abordagem. Dessa 

forma, sugere-se que trabalhos futuros analisem mais 

detalhadamente a relação custo/benefício de cada proposta, 
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além de realizar uma ampla e criteriosa pesquisa de mercado, 

juntamente com revendas, cooperativas e consumidores. 
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