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Resumo: O presente trabalho aborda um estudo detalhado sobre produtos e suas influências no
mercado e no comportamento do consumidor, especificamente sobre a farinha de milho na linha
sabores variados da Vitamilho no cenário sobralense. Trazendo pontos inerentes as classificações
sobre um estudo de um produto , em seguida a análise SWOT e como este reage diante as tendências
do mercado, assim como sua participação relativa de mercado. Diante dos estudos, considera-se a
massa de milho de sabores variados como produto interrogação e que tem tudo para se tornar um
produto estrela, e no decorrer do artigo, serão propostas estratégias para que esta ação torne-se
possível. A metodologia consiste em um estudo descritivo com a contribuição de uma pesquisa de
campo realizada em alguns supermercados localizados em Sobral, no interior do Ceará. Ainda assim,
será verificada a análise PESTA e um pouco sobre a merchandising do produto escolhido.
Palavras chave: Linhas de produtos, Consumidor, Mercado, Farinha de Milho.

STUDY ON THE LINE "FLAVORS VARIED" THE VITAMILHO
CORN PASTA AND INFLUENCES ON THE MARKET AND
CONSUMER BEHAVIOR SOBRALENSE
Abstract
The present work approaches a detailed study about products and their influence on the market and in
consumer behavior, specifically on cornflour in the line varied flavors of Vitamilho in sobralense
scenario. Bringing points associated to the classifications from a study of a product , then the analysis
SWOT and how it reacts to market trends and yet as is manifested by the relative market share. The
cornflour in the line varied flavors is considered as question product and has all to become a star
product, and during the article will be showed strategies for this action becomes possible. The

methodology consists in the descriptive study with the contribution of a field research done in some
supermarkets located in Sobral, inside Ceara state. Even so, will be verified the analysis PESTA and
merchandising points about the chosen product.
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1 Introdução
Diante das inconstantes tendências de mercado e a atual crise econômica no Brasil, o
poder de compra do consumidor vem sendo reduzido consideravelmente. Agora, o
trabalhador antes de efetuar uma compra, busca as informações e analisa as diversas formas
de pagamentos e preços antes de adquirir o produto. Não que é antes a prática não fosse essa,
mas atualmente, vem tornando-se cada vez mais constante nas rotinas de supermercados e
mercadinhos nas regiões brasileiras. É neste cenário que se visualizou oportunidade de
alavancar um produto com uma proposta de torná-lo mais competitivo e com uma maior taxa
de participação a partir de uma aumento na sua taxa de crescimento de modo a alavancar os
índices de rentabilidade e lucratividade das organizações. Neste contexto, o produto a ser
estudado e explorado trata-se da farinha de milho da linha sabores variados da empresa
Vitamilho.
Trata-se originalmente de um produto estrela, mas a abertura para a linha de sabores
variados passa a ser uma interrogação, visto ser pouco explorado, e nas suas relações
mercadológicas, pouco conhecido. Os produtos ou serviços considerados pontos de
interrogação, são os que possuem alta taxa de crescimento, geralmente no estágio introdutório
de um ciclo de vida, porém, possuidores de uma participação relativa de mercado ainda baixa
o que eleva o grau de incerteza (KOTLER,2000).
Mesmo se tratando de um produto da linha flocão, os consumidores ficam receosos em
consumir uma nova forma tendo em vista o valor da farinha e aversão ao novo por parte dos
clientes. Utilizando-se desta situação, foram analisados os stakeholders, políticas de
merchandising e tendências de mercado para melhor situar o produto dentro do seu segmento
de atuação.
Contudo, será possível a transformação deste produto interrogação em estrela? Mesmo
com a crise atual e as altas taxas inflacionárias, este produto encontrará forças e utilizará a
crise como meio de desenvolvimento no mercado?
Assim, tomando como base o mercado e o perfil do consumidor sobralense, foi
desenvolvido este estudo com o objetivo de encontrar propostas de melhor trabalhar esta linha
competitivamente, estudando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças mediante a
análise interna e externa da empresa fabricante do produto e os centros distribuidores
espalhados pela cidade na qual a pesquisa foi realizada.
A metodologia utilizada consistiu em um estudo qualitativo, de caráter descritivo que
utilizou a pesquisa de campo como procedimento técnico.
Com os resultados coletados de campo e análises, foram propostas diversas ações que

para melhor desenvolver e promover este produto no mercado. Por se tratar de um bem
consumido por todas as faixas etárias, foi visualizou a necessidade de desenvolver linhas
destinadas a cada ciclo de vida do consumidor, como por exemplo: ao público, lançar uma
farinha de milho com sabor salsinha, com flocos em formato de osso representando os
biscoitos do Scooby-doo e na embalagem a figura do personagem infantil. Já para a faixa
adulta e fitness, a ideia seria criar a farinha de milho com flocos de whey protein. Propício
para refeições pós-treino com o propósito de otimizar os resultados esperados em horas e
horas na academia. Já para o público idoso, foi proposto a redução do sódio na massa de
milho, pois por já apresentar um sabor diferenciado, não há necessidade não há necessidade
um valor elevado da substância. E assim tornar possível o alcance deste produto a uma faixa
de consumidor mais ampla e em que qualquer época do ano.

2 Referencial
2.1. O ESTUDO DE UM PRODUTO
“Decisões de mix de marketing devem ser tomadas para que se exerça influência sobre
os canais comerciais, bem como sobre os consumidores finais.” (KOTLER, 2006, p.17).
O produto é qualquer coisa que possa ser oferecida e que satisfaça necessidades e
desejos de um mercado. Produto inclui não só bens ou serviços, mas também marcas,
embalagens, serviços aos clientes e outras características. Não necessariamente o produto
precisa ser físico. Eles podem existir fisicamente, mas também podem ser serviços, pessoas,
locais, organizações, ideias, etc.
Como objeto de estudo nas pesquisas, utilizou-se do produto tangível, a farinha de
milho flocão sabores variados da marca Vitamilho que está localizado, na matriz BCG, no
quadrante ponto de interrogação. Porém, o cliente ele não compra somente o produto físico,
juntamente, ele também está adquirindo valores agregados, neste caso, a praticidade, a
otimização de tempo e também um paladar diferenciado com vários sabores disponíveis à
escolha do consumidor.
Preço como quantidade de dinheiro, bens ou serviços que deve ser dada para se adquirir
a propriedade. E trazendo para o produto específico, foi percebido uma variação de
supermercado para supermercado. De acordo com as pesquisas feitas em dois grandes
supermercados da cidade de Sobral, são eles: supermercado Pinheiro e supermercado Lagoa, a
farinha de milho flocão sabores variados custa, respectivamente, R$ 1,19 e R$ 1,39.
Com referência do P de praça , a distribuição em marketing (praça) significa
disponibilizar o produto ou serviço ao cliente da forma mais fácil e conveniente para ser
adquirido. Pode ser divida em distribuição direta e indireta.
Distribuição direta: com as pesquisas que realizamos, vimos que esta distribuição é
realizada pelos CD (centro de distribuição) dos próprios supermercados.

Distribuição indireta: é feita através de supermercados. Em Sobral, a venda deste
produto ainda não está no atacado.
Muitas vezes, propaganda é confundida com marketing. Isso ocorre principalmente pelo
fato de que o composto promocional é a parte do marketing que mais aparece e é percebida
pelas pessoas de uma forma geral.
A promoção mais comum de nosso produto é a propagada no youtube.com no canal da
ASA Indústria. Mas entre outros, observou-se também que a empresa lançou uma campanha
publicitária mostrando fotos dos consumidores com o produto em destaque nas principais
mídias. A Vitamilho também patrocina festivais de quadrilha, em 2015 foi patrocinadora do
festival da Rede Globo. Além de encontrar-se nas variadas redes sociais.

2.2 SWOT (FOFA)

A avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças é denominada análise SWOT (dos termos em inglês
strengths, weaknesses, opportunities, threats). Ela envolve o
monitoramento dos ambientes externo e interno.” (KOTLER,

Pontos fortes

Pontos fracos

Fatores internos
(controláveis)

Fatores externos
(incontroláveis)

Forças:
Qualidade da embalagem;
Novo sabor;
Empresa ASA

Oportunidades:
Monopólio em
sabores variados;
Marca;
Produto com
qualidade.

Fraquezas:
Má distribuição;
Propaganda.

ADAPTADO : (KOTLER, 2006)

2.2.1 AMBIENTE EXTERNO
2..2.1.1 FORÇAS

Qualidade da embalagem

Ameaças:
Crise econômica;
Produtos substitutos;
A relação preço e
volume.

A Vitamilho, por possuir uma embalagem “chamativa” , ganha vantagens diante da
concorrência , pois costuma produzir um design favorável para suas vendas aumentarem,
chamando atenção por suas cores, formas ,tamanhos e sem esquecer que ganha uma vantagem
ainda maior, sua embalagem possui grande resistências , pois trata-se de produtos que exige
uma embalagem reforçada , para que não corra risco de danificar a farinha de milho.

•

Novo Sabor

Por ser inovadora, implantando a massa de milho com sabores variados , destaca-se
por dispor de sabores que agradam aqueles que procuram uma massa de qualidade e com um
sabor diversificado, sem precisar comprar misturas, ela também procura sempre implantar
sabores diferentes.

•

Empresa ASA

A massa de milho Vitamilho torna-se forte também , por possuir sua própria fábrica e
não depender de terceiras , fazendo parte da empresa ASA que detém varias linhas de
segmentação, ganha vantagem sobre sua concorrência nesse requisito.

2.2.1.2 FRAQUEZAS
•

Má distribuição

A massa de milho possui uma distribuição pouco eficaz , pois analisando os
supermercados podemos perceber, que ainda não possuem todos os sabores que a Vitamilho
tem, dispondo apenas de alguns , não tivemos acesso de quem faz esses fornecimentos,
possuindo essa má distribuição, o produto não ganha local de destaque nas prateleiras dos
supermercados, sendo pouco visto.

•

Propaganda

Por ser uma massa de milho que promove todos os anos o São João da Paraíba e por
possuir sua própria empresa, ainda possui a fraqueza de sua propaganda nas redes sociais,
comerciais de televisão e de rádios, pouco ainda se houve sobre a Vitamilho e seus
produtos ,uma fraqueza que para uma empresa desse porte , não deveria existir , pois a
propaganda é um dos principais meios para crescimento e lucratividade do produto.

2.2.2 AMBIENTE EXTERNO
2.2.2.1 OPORTUNIDADES

•

Marca

A Vitamilho, líder no segmento de farinha de milho no Norte e Nordeste, com 30%
desses mercados, aposta na força da sua marca para aumentar a participação nos outros
Estados e crescer ainda mais lançando outros produtos inovadores além de buscar crescimento
nos variados segmentos que ela se encontra. Mas para isso, segundo o Gerente da empresa,
estão estudando uma forma de se adequar aos hábitos culinários para avançar nacionalmente.

•

Qualidade do Produto

Em seu quadro de fornecedores encontra-se a Refinações de Milho Brasil localizado em
Mogi-Guaçu, esta empresa é considerada a maior fornecedora de milhos limpos e de ótima
qualidade. Hoje é pertencente a um grupo de uma empresa stadunidense no ramo de
refinações, é considerada a sede por ser a maior aqui no Brasil em relação a quatro existentes.
Além de tudo, é perceptível a qualidade do produto pela sua textura e o floco ser maior e fofo.

•

Segmento de Mercado

Somente a Vitamilho fabrica e fornece a farinha de milho flocão sabores variados,
assim, leva vantagem em não ter nenhum concorrente deste produto.

2.2.2.2 AMEAÇAS

Sabendo que a empresa e os produtos vendidos recebem interferências do meio externo,
o grupo organizacional precisa desenvolver estratégias para melhor se esquivar destas
possíveis ameaças. Tendo como base o produto da vitamilho da linha sabores variados, há
pontos que precisam ser estudados pela organização com a finalidade de não comprometer as
vendas.

•

CRISE ECONÔMICA

Em se tratando de um produto com preço maior quando comparado aos demais, a crise
econômica apresenta uma forte intervenção de caráter incontrolável, visto que os
consumidores passam a apresentar um poder de compra menor diante desta situação, e os
índices inflacionários cresceram de forma significativa e ainda aumento do desemprego vem
tornando-se uma prática cotidiana na vida dos brasileiros, em especial, nos nordestinos.

•

PRODUTOS SUBSTITUTOS E A RELAÇÃO PREÇO X VOLUME

Com o crescimento desenfreado da crise econômica, a oportunidade de se desenvolver
e promover produtos substitutos vai apresentar uma frequência maior. Assim, visto que a
ideia não consiste em mudar o preço, a proposta mais adequada para esta situação, seria
verificar a relação preço e volume, pois foi verificado que além de apresentar uma
precificação maior, a quantidade de massa contida na embalagem é inferior as demais linhas
expostas no supermercado. Enquanto um cliente pode obter um produto com conceito
tradicional da vitamilho por R$ 0,65 centavos, o produto em estudo traz o preço quase
dobrado, em muitos supermercados com o valor de R$ 1,39.

2.3 DISCUTINDO ESTRATÉGIAS
2.3.1 TENDÊNCIAS
“As tendências como caminhos mais permanentes, ajudam na constatação dos
caminhos a seguir” (LAS CASAS, 2006, p. 108).
Com o aumento da concorrência, as organizações precisam estar preparadas para estas
mudanças de mercado, buscando atender, melhor que seus concorrentes, as necessidades e os
novos desejos de seus consumidores Para que isso aconteça, torna-se necessário analisar as
futuras tendências de mercado.
Baseando-se nisso, a massa de milho por ser um produto já antigo no mercado possui
uma visão ainda bastante tradicionalista, voltada para a massa de milho simples , sendo
consumido de diversas maneiras e formas , sendo vista ainda com uma espécie de aversão as
farinhas de milhos de sabores , possuem um pouco de medo e de arriscar, para isso precisa-se
trabalhar a valorização das massas de milho de sabores variados, apresentando suas
qualidades a seus clientes e consumidores , um produto bem apresentado por seu fornecedor,
estabelecimento , fábrica , mesmo sendo um produto ainda pouco visto pode-se torna um
produto de destaque no caso é o que objetivamos para as massas de milho de sabores
variados , sair da interrogação e se tornar um produto estrela para isso , é preciso desenvolver
estratégias e meios para que isso aconteça saindo do papel para prática.

2.3.2 ANÁLISE PESTA

De todos os ambientes que podem interferir na produção, comercialização e entrega do
produto estudado, percebe-se que o mais influente nesta tramitação é o econômico. Não que o
político, tecnológico e ambiental interferiram neste processo, mas a economia desenvolve
uma contribuição significativa para a obtenção de lucros ou prejuízos deste produto no
mercado. Com o surto da crise econômica e a elevação da taxa inflacionária, o consumidor
torna-se mais criterioso na compra de um produto. Embalagem, qualidade e tabela nutricional

são aspectos importantes mas supera o grau de impacto que o preço provoca na vida
financeira do consumidor. Sendo assim, antes de adquirir um produto, o cliente pesquisa e
busca referências com pessoas que já consumiram o mesmo. Deste modo, agregar produtos
menores e serviços adicionais ao produto principal seria uma medida inicial adequada visto
que a ideia de reduzir o preço, atualmente, não seja a mais adequada, pois acaba
comprometendo a qualidade e consistência no produto.
2.3.3 MERCHANDISING
Merchandising é conjunto de atividades e técnicas mercadológicas que dizem respeito à
colocação de um produto no mercado em condições competitivas, adequadas e atraentes para
o consumidor.
Com pesquisas e visitas realizadas aos supermercados, concluímos que a localização do
nosso produto é bastante decadente. Exemplo: no supermercado Pinheiro e Lagoa estava
localizado na última sessão próximo aos freezers não sendo benéfico para a farinha milho por
conta do aumento da umidade. Outro ponto negativo é que estava na última prateleira vizinho
à outros produtos que não faziam parte do mesmo ramo. Também, não era possível encontrar
todos os sabores, o supermercado Pinheiro oferta somente os sabores picanha e calabresa e o
supermercado Lagoa os sabores, calabresa e charque.
Como estratégia, foi pensado em investir trazendo todos os produtos de farinha de
milho Vitamilho para uma sequencia de prateleira. Na primeira e segunda prateleira ficaria
localizada a farinha de milho pré-cozida, a qual é mais vendida, na terceira prateleira, área da
visão do consumidor, por ser lançamento ficaria a farinha de milho sabores variados ofertando
todos os sabores, na quarta prateleira ficariam o flocão tradicional de 500g e 1kg e na última
prateleira o flocão tradicional de 5kg por ser mais pesado.

3. Caminhos metodológicos
Para assim “levantar” e analisar as informações inerentes ao clico de vida do produto, a
análise da farinha de milho mediante a forças, oportunidades, fraquezas e ameaças com o
auxílio da matriz SWOT e outros pontos pertinentes ao estudo de mercado, utilizamos de
alguns critérios de mensuração. De início, a pesquisa é caracterizada como qualitativa
segundo a forma de abordagem do
problema. De acordo com Silva
Menezes (2000, p. 20) “
[…] a pesquisa qualitativa considera que há uma relação
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito que não pode ser traduzido em números. A
interpretação dos fenômenos e atribuição de significados
são básicos no processo qualitativo. Não requer o uso de
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a
fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o

Neste ponto, os aspectos qualitativos são visualizados em maior proporção, visto que a
proposta desta pesquisa é identificar oportunidades de mercado e classificar o produto
segundo algumas ferramentas do marketing, no segmento da farinha de milho com sabores
variados.
Com referência aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva. Segundo Gil
( 2002, p. 42): as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de
relações entre variáveis”.
Amparado por um estudo bibliográfico. De acordo com Gil (2002, p. 44) “a pesquisa
bibliográfica é elaborada com base em material já elaborado, constituindo principalmente de
livros e artigos científicos”. Neste modelo, o principal benefício é o alto grau de
conhecimento adquirido na absorção das informações já projetadas por autores anteriores.
Para complementar o estudo, como procedimento técnico foi utilizada a pesquisa de
campo. Este estilo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica
e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos
de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.) (FONSECA,
2002). Uma vantagem deste modelo de levantamento é a economia na captação das
informações, tendo em vista, que não há necessidade de investir em equipamentos no
recolhimento dos resultados, sem contar, no envolvimento profundo e significativo do
pesquisador.
Para coletar informações características da localidade, realizamos a captação de dados
em horários e dias intercalados no mês de dezembro de 2015 em supermercados presentes na
cidade de Sobral no interior do Ceará. Ainda assim, executamos a aplicação de questionários
aos mais diversos estilos de consumidor da região. As interrogativas foram respondidas tanto
pela a internet como em papel. A equipe deixou a pesquisa em circulação por 5 dias e obteve
uma amostragem de 133 participantes. O roteiro da equipe foi utilizado como método de
captação das informações necessárias para o estudo, análise e elaboração do trabalho.

4. Resultados e discussões
Com a finalidade de melhor desenvolver e promover este produto no mercado,
algumas propostas foram elaboradas com base no ciclo de vida do consumidor. Visto que a
farinha de milho é um produto bem aceito pelo cliente e apresenta um caráter tradicional, a
ideia seria atender os mais diversos públicos com diferentes sabores e formas.

4.1 PÚBLICO INFANTIL

•

Foi pensado em lançar o sabor arco-íris, possuindo flocos coloridos e com embalagem
dos personagens infantis ursinhos carinhosos.

•

Outra ideia seria lançar embalagens com os personagens da turma da Mônica, para
meninas a embalagem da Rosinha e para os meninos a embalagem do Chico Bento, fazendo
uma ligação do milho com a roça. Dentro dos pacotes poderia vir figurinhas de todos os
personagens do desenho para montar álbuns.

•

Lançar uma farinha de milho com sabor salsinha, com flocos em formato de osso
representando os biscoitos do Scooby-doo e na embalagem a figura do personagem infantil
Scooby-doo.

4.2 PÚBLICO ADULTO

•

Desenvolver a farinha de milho afrodisíaca com sabor pimenta. Ideal para momentos
quentes e inspiradores. A compra deste produto somente será permitida para consumidores
acima de 18 anos;

•

Para o universo fitness, a ideia seria criar a farinha de milho com flocos de whey protein.
Propício para refeições pós-treino com o propósito de otimizar os resultados esperados em
horas e horas na academia.

•

Visto a necessidade de melhor explorar a farinha de milho, a equipe propôs o
desenvolvimento do segmento gourmet. Neste aspecto, a proposta consiste na sofisticação do
produto e a colocação do mesmo nas altas rodas gastronômicas.

4.3 PÚBLICO IDOSO

•

Tendo em vista que é um público que precisa de uma atenção especial , propomos a
redução do sódio na massa de milho, pois por já ser de sabor, faz com que seja
diferenciada , não tendo então a necessidade de um valor alto , O sódio é um nutriente
essencial para a nossa saúde. Ele está presente em tudo, do nosso sangue até os oceanos.
Apesar de ser primordial para manter o corpo em funcionamento, seu excesso pode causar
sérios problemas de saúde, como retenção de líquidos no corpo, aumento da pressão
arterial, desenvolvimento de doenças cardiovasculares e problemas renais .

•

Visto que na tabela nutricional das massas de milho, seus nutrientes ainda são bastante
reduzidos, para os idosos é essencial uma nutrição equilibrada pois uma boa alimentação é
um dos fatores principais para manter a saúde e chegar de forma positiva a terceira idade.
Mas ao chegar a essa fase da vida os cuidados devem dobrar, pois os riscos de desenvolver
complicações de saúde aumentam, equilibrar a tabela da massa de milho de sabor, seria
essencial para os idosos.

5. Considerações finais
Estudar um produto, seus
crescimento no mercado são tarefas
Desenvolver formas de posicionar
estratégica de promover e adquirir
empresa.

públicos interessados, seu grau de participação e
importantíssimas executadas pela equipe de marketing.
e segmentar o produto no mercado é uma maneira
grandes índices de lucratividade rentabilidade para a

Deste modo, conhecer as fraquezas, forças, oportunidades e ameaças do ambiente
onde o negócio se situa é um pontapé inicial na busca pela conquista do sucesso. Reinventar
um produto de forma estratégica é uma decisão e atitude sábia em todo este processo.
Desenvolver estratégicas com constância, é uma forma de posicionar melhor o
produto no mercado e cativar novos clientes para o mailing da empresa. O interessante de se
trabalhar no produto estudado é a questão de pontos de vendas como método de disseminação
nos mais diversos públicos e cantos do mundo. Claro que a propaganda poderia continuar
sendo realizada no período junino, mas este estilo de produto não é consumido apenas nesta
fase do ano. Cliente que maior proporciona os índices de lucratividade é aquele que compra
no mercadinho, na bodega e nos outros pontos comerciais dos bairros e periferias. Então, a
melhor forma de tornar o produto conhecedor dos consumidores, é desenvolver boas técnicas
de dinamização e otimização do processo de distribuição.
Sendo assim, conhecer e acompanhar o processo de entrega do produto ao consumidor,
desde a produção até o supermercado é uma tarefa que precisa ser executada de uma forma
criteriosa e detalhada. Em suma, promover vantagem competitiva é tornar um produto
interrogação em produto estrela. Dar importância ao produto e analisar o impacto que este
promove na culinária nordestina.
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