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CAPÍTULO 1: SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

A Piraquê Regional Sul tem como objetivo atender o varejo dos Estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com foco na qualidade de produto e serviço, entregando 

a clientes e consumidores uma nova experiência na categoria de massas e biscoitos. Para 

atingir estes objetivos, a Piraquê busca desenvolver uma forma mista de distribuição, criando 

parcerias estratégicas com equipes dedicadas às grandes redes de varejistas e com distribui-

dores que sustentam e elevam da capilaridade da operação, alcançando consumidores nas 

mais distantes localidades. Mesmo com modelo de venda transacional a Empresa tem por 

estratégia a liderança por diferenciação, pois entende que sua qualidade é desejada por con-

sumidores e clientes. O aprimoramento da gestão de custos da Regional e a redução destes 

por meio da mudança do modelo de venda direta para venda Indireta, via distribuidores, ilus-

tra o foco da Piraquê na otimização da sua operação. A qualidade dos produtos e de suas em-

balagens (praticidade, material e gramatura) permanecem no topo da lista de itens primordi-

ais a Marca. O posicionamento de preços da Piraquê, conforme citado no trabalho, é 40% 

(quarenta por cento) acima dos seus principais concorrentes, sendo este o principal motivo de 

atuação na Região Sul, um nicho de clientes e consumidores que buscam por diferenciação e 

qualidade de produtos. O grande desafio da Empresa é aumentar a sua participação de mer-

cado buscando novos canais de vendas, como o Cash & Carry, sem descaracterizar o seu 

posicionamento de preço. A grande maioria das ações de marketing da Piraquê são voltadas 

para o público infantil, por entender que este é o público de influência. Possui ações de trade 

voltadas para a experimentação objetivando a divulgação de sua marca e produtos. A área de 

Recursos Humanos da Piraquê elabora um plano de contratação e promoção dos seus funcio-

nários, estabelecendo um modelo de remuneração, priorizando e valorizando a equipe inter-

na. Essas premissas, juntamente com seu programa “Fábrica de Excelência”, são fatores con-

siderados altamente motivacionais para a capacitação das pessoas e a retenção de talentos. O 

Capítulo 6, Unidades 4 e 5 detalham com mais propriedade estas informações.  
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CAPÍTULO 2: VISÃO, MISSÃO, VALORES E DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

 

VISÃO 

Estabelecer uma relação de parceria com o consumidor, na qual seja possível ofere-

cer produtos alimentícios que permitam inovar a produção por meio de fórmulas criativas e 

saborosas, primando pela qualidade para gerar confiabilidade e satisfação dos clientes. 

MISSÃO 

Produzir e disponibilizar de forma responsável, produtos alimentícios de qualidade e 

com preço justo, proporcionando bem-estar a todas as pessoas. 

VALORES 

- Ética e transparência 

- Visão de Dono 

- Obsessão por qualidade 

- Bem-estar e bom relacionamento 

- Obsessão por custos. 

DESCRIÇÃO DA EMPRESA: 

Nome da Empresa: Piraquê / Industria de Produtos Alimentícios Piraquê S/A 

Ramo de Atividade: Indústria alimentícia de massas e biscoitos 

Localidade: Fabril – Rio de Janeiro (Madureira e Queimados) – Comercial PR / Filial 

São José dos Pinhais. 

Situação Legal: Sociedade Anônima 

Estágio de desenvolvimento: Uma empresa consolidada no estado do RJ com 67 

anos de existência e em processo de expansão nacional. Já atua nos estados do Espírito Santo, 

São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

HISTÓRICO DA EMPRESA: 

Fundada em 1950 com a implantação de sua primeira fábrica na cidade de Madurei-

ra, Zona Norte do Rio de Janeiro, atuando no ramo alimentício, ganhou vários prêmios de 

Qualidade e Excelência empresarial em 67 anos de história. No ano de 1996, criou um dos 

maiores sucessos, que permanece no mercado até hoje: o biscoito “Goiabinha”. Desde então, 

a empresa se diversificou e colocou à disposição dos consumidores diversos produtos, tais 

como massas de alto padrão, sucos em pó, e várias linhas de biscoito, tanto salgados como 

doces. Atualmente, a Piraquê emprega mais de 3.500 funcionários e toda produção e embala-
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gem dos produtos são efetuadas automaticamente. 

A Regional Sul, com sede em São José dos Pinhais na região metropolitana de Curi-

tiba, é a unidade mais recente do grupo. Suas instalações foram inauguradas no ano de 2015 

com aproximadamente 70 profissionais e tendo como grande desafio a abertura do mercado 

para seus produtos na Região.  

CULTURA ORGANIZACIONAL 

A cultura da Piraquê está voltada à marca, tradição, produtos, consumidores e resul-

tado. Investimento em inovação, tecnologia e principalmente na seleção de insumos são as-

pectos cruciais na garantia e manutenção da qualidade. No ângulo comercial, a cultura da Pi-

raquê é totalmente voltada para resultados e estreitamento do relacionamento com clientes 

através de acompanhamento por relatórios para um propósito único que é a ampliação da sua 

participação no mercado. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 1- Organograma da Empresa Piraquê. 

 

Fonte - O autor (2018). 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

A empresa trabalha com várias linhas de produtos como: 

   Biscoitos Aperitivos 

    Biscoitos Doces Amanteigados 

  Biscoitos Doces Secos 

   Biscoitos Linha Sítio do Pica-Pau Amarelo 

   Biscoitos Natur 

Diretor Co-

mercial 

Gerente 

Nacional 

Gerente RJ – 

Capital e Interior 

 Gerente ES Gerente SP Gerente NE Gerente MG Gerente Sul 
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   Biscoitos Recheados 

   Biscoitos Rosquinhas 

   Biscoitos Salgados 

   Biscoitos Wafers 

   Biscoitos Wafers Premium 

   Cookies 

   Linha Pira Recheado 

   Massas Aldente 

   Massas Com Ovos 

   Massas Grandur 

   Massas Linha Sítio do Pica-Pau Amarelo 

   Massas Semolina 

   Refrescos 

   Rosquinhas 

OPERAÇÕES 

A empresa Piraquê, é uma sociedade anônima de Capital fechado, possui sua sede no 

Rio de Janeiro na cidade de Madureira e uma fábrica com processos automatizados em Quei-

mados. As filiais estão localizadas no Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e as Regionais 

estão na Bahia (onde atende todo o Nordeste) e no Paraná (onde atende todo o Sul). Os prin-

cipais distribuidores, até o presente momento, são as próprias unidades regionais da Piraquê e 

alguns atacadistas com atuação nacional. Estes atacadistas são atendidos diretamente pela 

Matriz, entre eles estão o Makro, Sam’s Club, Atacadão, Assaí, entre outros. 

A fábrica de Queimados possui técnicas de produção voltadas à redução de custos e 

foi inteiramente projetada para ser uma linha de produção sequenciada e automatizada, facili-

tando o transporte dos produtos acabados, garantindo padronização na produção e qualidade 

dos produtos finais. 

A maior parte dos investimentos foram destinados à fábrica de Queimados no estado 

do RJ, como mostra abaixo a figura 2 a seguir. 
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Figura 2 - Área construida da Empresa Piraquê 

 

Fonte: Foto Aérea (2015). 

Toda a matéria-prima é comprada de fornecedores, na sua maior parte, nacionais. 

Alguns insumos são adquiridos fora do país, como no caso do gergelim (um dos produtos 

mais famosos) que é adquirido diretamente de agricultores espanhóis, devido à alta demanda e 

qualidade. 

A fábrica de Madureira conta com um parque gráfico próprio, onde são criadas e 

produzidas todas as embalagens dos produtos Piraquê. Isso aumenta o controle de qualidade e 

conservação dos alimentos, assim como o controle de informações que são impressas. A fá-

brica localizada em Queimados está estrategicamente posicionada para otimizar o escoamento 

das mercadorias. A distribuição dos produtos feita a partir desta fábrica pode ocorrer por duas 

maneiras diferentes: 

1)    Os produtos são enviados para o Centro de Distribuição (CD) que envia às regionais; 

2)    Remessa direta da fábrica aos grandes varejistas e atacadistas, que operam com carga 

fechada. 

A Regional Sul recebe os produtos fabricados das duas unidades e é responsável pelo 

armazenamento, venda e logística até seus clientes. 

CAPACIDADES E LIMITAÇÕES 

O volume médio de vendas da Piraquê, em âmbito nacional, é de 1,23 (Hum virgula 

vinte e três) milhões de caixas/mês que representa um faturamento médio mensal de R$ 80 

milhões de reais. A Regional Sul tem um volume médio de vendas de 13,5 mil caixas/mês que 

equivale um faturamento aproximado de R$ 850 mil reais.  
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A Piraquê investiu fortemente na sua nova unidade de Queimados-RJ com foco na 

ampliação da sua participação de mercado nacional, bem como expansão de seus negócios no 

estado do Rio de Janeiro. A capacidade atual de produção, considerando as duas plantas, pas-

sou para 1,72 (Hum virgula setenta e dois) milhões de caixas/mês, o que nos permitirá gerar 

um incremento de faturamento na ordem de 40% (quarenta por cento). 

A Piraquê possui um CD totalmente automatizado, com uma capacidade de armaze-

nagem aproximada de 2 (Dois) milhões de caixas/mês, situado próximo à unidade de Quei-

mados. Na Regional Sul, a capacidade de armazenagem e distribuição está em torno de 50 

(Cinquenta) mil caixas (volume 3 (três) vezes superior ao volume vendido atualmente). Toda 

a distribuição e transporte da Piraquê e das regionais são terceirizados.  

O modelo de comercialização da Piraquê se dá via venda direta para todos seguimen-

tos de mercado. Especificamente na Regional Sul, implementou-se um projeto piloto para 

migrar desse formato para um modelo misto, onde grandes clientes continuam sendo atendi-

dos diretamente pela indústria Piraquê e o pequeno e médio varejo passará a ser atendido por 

distribuidores. O objetivo desse projeto é avaliar ganhos com redução de custos e aumento de 

capilaridade. 

ANÁLISE DOS RECURSOS DA EMPRESA 

Todas as áreas administrativas da empresa como recursos humanos, financeiro, jurí-

dico e comercial estão centralizados na matriz. A Regional Sul possui dois profissionais inter-

nos que fazem a interface com a matriz para todo e qualquer processo administrativo. 

Todo o processo de vendas é feito remotamente através de transmissão de dados via 

tablet. Essas informações são direcionadas à matriz para o processamento dos pedidos e emis-

são de notas fiscais. Esse processo de serviço centralizado com a interface matriz regional, 

apresenta como principal vantagem a desoneração das regionais e a agilidade no processo de 

faturamento. 

A estrutura fabril das duas plantas já contempla a capacidade produtiva necessária 

para atender às previsões de crescimento para os próximos 5 (cinco) anos. 

ADMINISTRAÇÃO 

A empresa tem aproximadamente 3.500 (três mil e quinhentos) funcionários, distri-

buídos entre as duas fábricas e regionais. Todo processo de seleção para uma nova contrata-

ção é realizado via matriz através de um sistema de chamado, no qual os gestores de áreas 

escolhem a função a contratar e adicionam características de perfil e principais competências, 

caso haja alguma particularidade regional. Após, o RH faz buscas de candidatos em seu banco 
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de dados e de terceiros, triagem por perfil e competências. Por fim, encaminhamento dos can-

didatos pré-selecionados para entrevistas com o gestor solicitante. As novas contratações, que 

demandam um perfil com características técnicas ou para níveis hierárquicos mais elevados, 

são feitas por agências especializadas. 

A remuneração segue às diretrizes do piso salarial conforme a classe dos trabalhado-

res e seus respectivos sindicados. A área comercial possui, além do salário fixo, um ganho 

variável de acordo com o atingimento de metas pré-contratadas e remuneração a médio prazo 

(semestral) ligado ao resultado de EBTDA da empresa, podendo cada profissional chegar a 

mais uma remuneração total, por semestre. 

 Atualmente a Piraquê não possui um plano de carreira estruturado, mas anualmente 

é feita uma avaliação dos colaboradores considerando seus resultados individuais e resultados 

da Empresa. Para a área comercial, os principais fatores considerados nesta avaliação são os 

resultados de volume de vendas, faturamento, positivação e resultados comportamentais. Este 

último estreitamente ligado à qualidade do relacionamento com os clientes e manutenção des-

tes. 

O relacionamento entre diretoria e funcionários é feito através de um programa de 

café da manhã mensal, onde novas ideias e sugestões são discutidas. Existem também reuni-

ões de resultados para consolidação dos números e implementação de planos de ações para 

ajustes de eventuais distorções, alinhamento de diretrizes e lançamento de novos produtos. 

O relacionamento com o cliente é gerido pelo cruzamento de dados e informações 

através de um sistema de Business Intelligence, direcionado a atuação das equipes comerciais. 

A Piraquê implantou, em fevereiro de 2017, a plataforma TOTVS como seu novo ERP (En-

terprise Resource Planning) e esta contempla um módulo CRM (Customer Relationship Ma-

nagement). A implementação deste módulo está programada para o segundo semestre de 

2018. 

Programas de estágios e Jovem Aprendiz, são algumas das formas que a Piraquê uti-

liza para estabelecer um relacionamento mais próximo com as comunidades circunvizinhas, 

além de possuir uma loja da fábrica para venda dos seus produtos a preços diferenciados para 

estas comunidades. A área de RH também adota como uma de suas diretrizes de atuação, vi-

sando também o estreitamento desta relação, a contratação de pessoas que vivem próximas às 

suas fábricas. Esta ação, além de fomentar a economia destas áreas, também promove redução 

de custos operacionais com transporte de funcionários, atrasos e faltas. 

O programa “Jovem Aprendiz” da Regional Sul também contempla a contratação de 
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jovens moradores das regiões próximas ao endereço onde ela está instalada. 

ORIENTAÇÃO PARA O MARKETING 

A Piraquê, com seus 67 anos de existência, é vista pelo mercado como uma empresa 

tradicional e focada em qualidade. A empresa busca informações a partir de pesquisas de 

mercado realizadas pelo Instituto Nielsen e SAC, compilando dados e considerações feitas por 

seus consumidores. Essas informações reforçam o posicionamento de mercado da empresa e 

contribuem para a melhoria contínua de seus produtos e processos. 

A Piraquê possui dois sistemas de atendimento ao cliente, o SAC (Serviço de Aten-

dimento ao Consumidor) e o SAV (Serviços de Atendimento ao Varejista). As informações 

obtidas através desses canais contribuíram com reforço da ideia de expansão da Empresa para 

outros mercados além do RJ, tais como: SP, MG, ES, BA e Região SUL (PR, SC, RS). 

Os principais concorrentes da Piraquê também são fortemente orientados pela quali-

dade dos produtos. Para combater as ações da concorrência e manter a sua participação de 

mercado, a Piraquê cria campanhas de marketing, promoções de vendas e parcerias com seus 

grandes clientes. Estas campanhas são focadas na fidelização de seus clientes atuais e na con-

quista de novos, de forma a enfatizar a sua tradição e qualidade. Também foi lançada uma 

campanha de marketing voltada para ao público infantil, sendo os personagens Piraquê os 

principais fatores de estímulo à compra. Bonecos de material emborrachado e desenhos ani-

mados são os principais atrativos para este público. 
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CAPÍTULO 3: OBJETIVOS E ESTRATÉGIA CORPORATIVOS 

 

 

OBJETIVOS 2018 2019 2020 

Volume de Vendas 180 mil caixas 184 mil caixas 190 mil caixas 

Lucratividade Break-even R$ 50.000,00 R$ 150.000,00 

Clientes / Mercado 3.500 clientes ativos 4.500 clientes ativos 6.000 clientes ativos 

Marca / Imagem Produto de qualidade Produto de qualidade 

e inovação 

Produto de qualidade 

e inovação 

 

ESTRATÉGIA 

Liderança por diferenciação 

A Piraquê fabrica produtos voltados a atender à qualidade desejada por seus clientes e 

consumidores, o que a diferencia em posicionamento quando comparada a seus concorrentes. 

Este enfoque visa estimular a fidelização de seus consumidores criando uma barreira neutrali-

zadora aos concorrentes e aos novos entrantes. 

Há um forte investimento em novas embalagens e materiais com objetivo de otimizar a 

experiência dos seus clientes ao consumirem os produtos Piraquê, bem como elevar a durabi-

lidade da máxima qualidade destes produtos. 

CADEIA DE VALOR 

Logística Interna 

   Otimização no controle de estoque para reduzir volume de produto para 15 dias de 

vendas, através de fracionamento de carga e aumento da criticidade do planejamento 

do S&OP; 

   Aprimoramento na gestão de armazém com refinamento do FIFO e controle de 

avarias;  

   Automação do sistema de informação do faturamento dos pedidos para permitir o 

acompanhamento do fluxo de entrega dos produtos por seus respectivos vendedores – 

follow-up diário. 

Operações 

  A Piraquê é constituída por duas fábricas e um CD no RJ. Cinco sedes regionais, em 

SP, MG, ES, BA e PR, complementam a estrutura organizacional da Empresa. Todas 
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as unidades de negócio comercialização todas as linhas de produto; 

   Atualmente a Empresa atua com grandes atacadistas, como Macro, Atacadão, Sam’s 

Club, com atendimento direto de fábrica. Os pequenos é médios clientes são atendi-

dos pelas filiais; 

   A fábrica de Queimados foi concebida para operar com baixo custo de produção em     

função do seu alto nível de automação e conceito de produção sequenciada. Esta  

condição garante alto níveis de produtividade; 

   A Piraquê optou por investir em equipamentos modernos, de baixo consumo de   

energia elétrica e manutenção, além de possibilitar a reutilização de água nos proces-

sos fabris e otimizar o processo de produção mantendo a qualidade. 

Logística externa: 

   A logística externa é totalmente terceirizada, tanto para o transporte do CD até as        

filiais como das filiais para o mercado; 

   Estipulou-se um pedido mínimo de 4 caixas ou R$ 150,00 para entrega ao pequeno e 

médio varejo a partir das filiais; 

Marketing & Vendas: 

   Participação em feiras do segmento com o objetivo de divulgar os produtos, criar 

mais proximidade com os clientes atuais e conquistar novos clientes; 

   Campanhas de marketing voltadas ao público infantil e adulto, enfatizando os atrati-

vos de compra percebidos pelos respectivos públicos; 

   Ações de trade marketing com distribuição de folders informativos, trocas de brindes 

e degustação de produtos nos pontos de vendas de maior circulação; 

   Campanha de vendas para motivar as equipes a atingirem e, até mesmo, superarem as 

suas metas. Cada vendedor que atinge sua meta mensal recebe um cupom para con-

correr, trimestralmente, a sorteios de motos e carros. Há uma bonificação no número 

de cupons para aqueles que superam as metas, seguindo um número máximo de cu-

pons por faixas de percentuais de superação. 

   O SAC e o SAV são os principais canais de comunicação com os consumidores e cli-

entes. Através da compilação de informações geradas por estes canais, a Empresa 

adota ações de melhorias de processos e lançamento de novos produtos;  

   A Piraquê patrocina eventos culturais, tais como peças de teatro, carnaval e eventos 

esportivos.  
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Infraestrutura da Empresa: 

A Regional Sul disponibiliza um prédio de aproximadamente 3.000 m² que suporta 

tanto a armazenagem atual como os volumes previstos no plano de crescimento dos próximos 

3 (três) anos. Possui uma sala para a equipe administrativa e gerência, uma sala de reuniões, 

uma sala para armazenar material de merchandising e uma sala para produtos destinados a 

trocas e consumo próprio. 

Os vendedores possuem tablets para o envio de pedidos a Matriz e telefones celula-

res. Usam carro próprio custeados pela Piraquê. Toda a logística é terceirizada. 

Gerência de Recursos Humanos: 

O departamento de Recursos Humanos é responsável por todas as atividades de re-

crutamento e seleção, treinamento, avaliação de desempenho, plano de carreira, negociação 

com entidades de classe em época de dissídio coletivo, gestão da folha de pagamentos e bene-

fícios. 

Há também uma função estratégica fundamental, dando apoio a alta direção em ne-

gociações trabalhistas e sua legislação e na avaliação dos potenciais colaboradores a participa-

rem de processos sucessórios e crescimento profissional, visando a retenção de talentos.  

Desenvolvimento de Tecnologia: 

A implementação da plataforma TOTVS de ERP visa a integração total das opera-

ções da Piraquê, otimizando seus processos administrativos, dando maior transparência às 

informações. Já nos processos produtivos, permite principalmente um maior refinamento na 

rastreabilidade dos produtos que fabrica, bem como a identificação da causa-raiz em casos de 

eventuais problemas. 

Na rotina comercial, o sistema Mercanet dará mais agilidade às informações comer-

ciais, tanto no aspecto de pesquisa (estudo de mercado, preços, concorrência, condições de 

pagamento, etc.) como na transmissão dos pedidos para a matriz, de forma remota. 

A busca por uma maior intimidade com seus clientes, fez com que a Piraquê adqui-

risse, dentro da plataforma TOTVS, o módulo de CRM. Esta ferramenta terá como principal 

papel o melhor conhecimento do perfil dos seus clientes, suas necessidades e aspirações, bem 

como aprimorar a organização destas informações que serão utilizadas pela Empresa para ori-

entar as suas ações no mercado. 

Em se tratando de produto, a Piraquê desenvolve um trabalho forte com seus princi-

pais parceiros em P&D para desenvolver matérias-primas com maior valor nutricional, de 

origem sustentável e que não impactem em desenvolvimento de eventuais enfermidades em 
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seus consumidores. Neste último, há um trabalho de pesquisa voltada para a redução do teor 

de açucares em seus produtos, dando prioridade para o uso de matérias-primas de origem or-

gânica e de baixo nível de industrialização – linha Natur. 

Aquisição: 

A construção da nova planta, com intuito de aumentar a capacidade produtiva e ele-

var ainda mais os aspectos relacionados à qualidade, foi um dos principais investimentos rea-

lizados pela Piraquê nos últimos anos. A nova planta significa um incremento de 80% (Oitenta 

por cento) na capacidade produtiva, indo de encontro à estratégia de expansão de mercado da 

Empresa por intermédio de suas filiais. 

A Piraquê também investiu em um novo CD, totalmente automatizado, visando dar 

maior velocidade na vazão de seus produtos, reduzindo tempo de movimentação de produtos e 

carregamento de caminhões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

CAPÍTULO 4: MERCADO 

 

 

HISTÓRICO DO MERCADO 

O mercado de biscoitos no Brasil é caracterizado pela atuação de empresas regionais 

e familiares. Segundo a ABIMAPI (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 

Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados) existem cerca de 400 fabricantes de biscoitos no 

país. Este cenário mantém o Brasil como segundo maior mercado para este produto no mun-

do, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Este produto está presente em 98% (Noventa e 

oito por cento dos lares brasileiros, condição esta que se reflete em um crescimento pouco 

expressivo, de cerca de 2% (Dois por cento) a 3% (Três por cento) ao ano. Para incrementar 

as vendas, os fabricantes têm agregado valor aos biscoitos, em versões com mais recheio e 

cobertura. 

O Brasil é o terceiro maior produtor de massa alimentícia do mundo, com volume 

anual de mais de 1 (Hum) milhão de tonelada. Itália e Estados Unidos lideram este ranking 

como fabricantes. 

A massa alimentícia do tipo seca representa 76% (Setenta e seis por centro) do con-

sumo doméstico brasileiro, sendo o restante da fatia divido entre massa instantânea, massa 

fresca e massa caseira. 

TAMANHO E EVOLUÇÃO DO MERCADO 

O mercado de massas alimentícias e biscoitos vem apresentando um crescimento 

médio anual em faturamento na ordem de 7,67% (sete virgula sessenta e sete por cento), com 

crescimento em todos os períodos analisados. Em volume, o crescimento médio do período 

foi de 1,6% (hum virgula seis por cento) sendo que em 2016 houve uma queda de 2,4% (dois 

virgula quatro por cento). Este comportamento se explica pelo movimento de recuperação de 

preço médio e rentabilidade do segmento, apesar da forte crise que atinge o país. 

Neste período houve um direcionamento das indústrias na otimização do mix de 

vendas, dando enfoque aos produtos de maior valor agregado, lançamento de novos produtos 

e embalagens.  

 

 

 

 

 



22 
 

Tabela 1 – Referência de vendas em Bilhões R$. 

Vendas (bilhões R$) 

ABIMAPI 2012 2013 2014 2015 2016 Média 

Biscoitos 15,782 17,77 19,641 21,042 21,853 19,218 

Massas Alimentícias 6,499 7,3 8,054 8,28 8,744 7,775 

TOTAL ABIMAPI (bilhões R$) 22,28 25,07 27,7 29,32 30,6 26,99 

Fonte: ABIMAPI & NIELSEN 

 

Tabela 2 – Referência de vendas em Milhões em Toneladas. 

  Vendas (milhões tons)   

ABIMAPI 2012 2013 2014 2015 2016 Média 

Biscoitos 1,676 1,707 1,702 1,732 1,685 1,7 

Massas Alimentícias 1,239 1,264 1,274 1,26 1,236 1,255 

TOTAL ABIMAPI (milhões 

tons) 
2,915 2,971 2,976 2,992 2,921 2,955 

Fonte: ABIMAPI & NIELSEN 

 

Tabela 3 – Referência Per Capita (Kg/ Ano). 

  Per Capita (kg/ ano) 

ABIMAPI 2012 2013 2014 2015 2016 

População Brasileira (milhões) 198 200 202 204 205 

Biscoitos 8,45 8,52 8,43 8,5 8,2 

Massas Alimentícias 6,24 6,31 6,31 6,18 6,02 

Fonte: ABIMAPI & NIELSEN 

 

Gráfico 1 – Mercado de Biscoitos. 

 

Fonte – Piraque (2018). 
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Gráfico 2 – Distribuição Regional. 

 

 

Fonte – Piraque (2018). 

ANÁLISE DO MACROAMBIENTE 

Ambiente Político: Apesar de um certo otimismo com os últimos números da eco-

nomia brasileira, o país ainda vive uma crise de confiança e incertezas com relação aos cami-

nhos políticos, impactando em baixo investimento do empresariado. O sistema político de 

coalisão distorce os reais intensões do governo em resolver os problemas e suas ações acabam 

se tornando moeda de troca para obter maioria no congresso. Em muitos casos votam matérias 

que não refletem as aspirações da população ou votam projetos importantes, mas com conteú-

do alterado e repleto de concessões, para atender às demandas de grupos específicos. 

Reformas importantes não avançam, judicialização excessiva da política e falta de li-

deranças efetivas para as eleições de 2018 também são fatores que geram uma certa paralisia 

do mercado. 

Oportunidades: Melhoria do ambiente econômico que pode refletir em taxas de 

câmbio mais atrativas, baixando os custos para a importação de matérias-primas. Melhor con-

dição de compra de matéria-prima em função da redução de demanda do mercado, aumentan-

do o poder de barganha dos compradores. O mercado de massas e biscoito possui uma carac-

terística de empresas regionais com grande participação de mercado, com isso, os grandes 

players vêm adotando estratégias de aquisição destas empresas regionais, ampliando a sua 

fatia nestes mercados. 

Ameaças: Alto déficit público, que passa a ser um fator de motivação para a equipe 
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econômica do governo elevar alíquotas de alguns impostos e, até mesmo, criar novas taxa-

ções. Entrada de um grande player investindo no mercado de domínio da Piraquê até então, 

desestabilizando as condições econômicas do negócio. 

Ambiente Social: As fábricas estão situadas dentro de regiões de comunidade mais 

pobres, gerando oportunidade de emprego e melhorias nas condições de vida destas popula-

ções. Este contexto gera uma relação de maior proximidade entre Empresa e comunidade. 

Oportunidades: Melhoria na condição de empregabilidade dos moradores da comu-

nidade. 

Ameaças: A principal ameaça da Piraquê, pode ser a adaptação ao público de novos 

mercados, forçando um maior investimento em marketing buscando a identificação destes 

novos públicos com os produtos da Empresa.  

Ambiente Econômico: Variação cambial, intensões de compra reduzida devido ce-

nário econômico do país, migração de compra para produtos com menos qualidade a mais 

acessíveis. 

Oportunidades: Criação de novas embalagens, um novo produto mantendo a quali-

dade, mas mais acessível aos consumidores, criação de embalagens individualizadas e tama-

nho família. 

Pacificação das comunidades no Rio de Janeiro que ampliou o mercado interno faci-

litando a oferta local. A Piraquê está investindo em produtos mais acessíveis, tornando o mer-

cado mais vantajoso. 

Ameaças: Devido a queda poder de compra do brasileiro, atualmente as marcas con-

correntes estão trabalhando com produtos mais acessíveis ao bolso do brasileiro, o que torna 

um pouco mais difícil o mercado para a Piraquê. 

Ambiente Tecnológico: Novas tecnologias em sistemas de gestão comercial e fer-

ramentas que agilizem o processo de venda tais como tablets e sistemas para rastreamento de 

carga. 

Oportunidades: Otimizar o acompanhamento do número, frequência e roteiros de 

visitas e compara-la ao planejado, com intuito de aumentar o volume de vendas e valorizar o 

comprometimento da equipe de vendedores. 

Ameaças: Eventual desconforto da equipe de vendedores e possível elevação do ín-

dice de turn over e processos trabalhistas.  

ANÁLISE DO MICROAMBIENTE 

Rivalidade entre os Concorrentes Atuais: A Piraquê sustenta uma liderança de 
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massas e biscoitos no Rio de Janeiro e Espírito Santo por ser pioneira nestas regiões. Entre-

tanto, nos demais estados, incluindo a Regional Sul, sua operação sofre com concorrentes 

regionais que trabalham com preços 40% (Quarenta por cento) menores que os preços prati-

cados pela Piraquê. 

Ameaça de Novos Entrantes: O mercado vem demandando por produtos de menor 

custo, abrindo oportunidade para a expansão do modelo de negócios de atacados e Cash & 

Carry, conhecidos popularmente por atacarejo. Esta demanda permite o crescimento de mar-

cas de segunda linha, atendendo ao público que busca menores preços abrindo mão de certa 

qualidade. 

Ameaça de Produtos Substitutos: A tendência de uma vida mais saudável com fa-

rinhas integrais, menos açúcar nas composições e a procura por produtos mais naturais pode 

diminuir as vendas. 

Poder de Barganha dos Fornecedores: A Regional Sul, por ser uma filial, tem a 

fábrica como fornecedor exclusivo e pratica todas as ações para o mercado de acordo com as 

políticas da matriz. Tem seu poder de barganha ampliado em eventos sazonais, apontando 

elevações de demanda através do planejamento – S&OP.  

Poder de Barganha dos Compradores: As grandes redes do varejo acabam por di-

tar o preço de mercado. Com a entrada dos Cash & Carry o preço médio dos produtos cai 

ainda mais, tornando mais difícil a entrada de marcas que praticam preços acima da média do 

segmento. 

CONCORRENTES 

M. Dias Branco: Empresa detentora da marca Isabela que possuem 12 fábricas no 

país, sendo uma no Sul, na cidade de Bento Gonçalves, focada em liderança de custos. Possui 

o atendimento para grandes varejistas diretamente da indústria e, para pequeno e médio vare-

jo, através de distribuidores terceiros. 

Pontos Fortes: Capacidade de distribuição. 

Pontos Fracos: Atua no mercado de commodities com apelo para preço. 

 

Kellog’s: Atua com a marca comercial Parati no mercado de biscoito e massas. Pos-

sui uma alta participação no sul do país sendo a segunda marca em vendas. Tem uma fábrica 

em Santa Catarina na cidade de São Lourenço do Oeste. 

Pontos Fortes: Distribuição alta e uma alta quantidade de produtos (SKUs) 

Pontos Fracos: Atua no mercado com apelo de preço. 
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Selmi: Atua no mercado de massas e biscoitos com a marca Renata e Galo com foco 

popular. Possuem uma fábrica em Rolândia-PR. 

Pontos Fortes: Qualidade, tradição e proximidade dos consumidores da região sul. 

Pontos Fracos: Posição de mercado intermediária o que dificulta a sua escolha na 

tomada de decisão dos consumidores. 

 

ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE 

FATORES ES-

TRATÉGICOS 

PESO (%) Piraquê M. Dias Branco 

(Isabela) 

Kellog’s 

(Parati) 

Selmi 

(Gallo) 

Disponibilidade de 

Capital 

Grau Tecnológico 

Economia de Escala 

Qualidade de RH 

Market Share 

Vendas 

Capacidade de Reta-

liação 

Inovação 

Restrições Gover-

namentais 

Patentes 

Parcerias Estratégi-

cas 

Outros: 

19 

10 

5 

5 

15 

26 

1 

10 

2 

2 

5 

 

3 

5 

4 

3 

3 

5 

1 

5 

1 

1 

1 

 

5 

5 

5 

2 

5 

5 

4 

5 

1 

1 

1 

 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

3 

4 

1 

1 

1 

4 

5 

4 

2 

5 

5 

4 

4 

1 

1 

1 

TOTAL 100% 2,9 3,55 3,36 3,78 

Na análise da competitividade tivemos o ponto de disponibilidade de capital abaixo 

da concorrência direta, por tratar-se de uma empresa familiar de capital fechado. Outro ponto 

crítico é o market share, devido à alta concentração de vendas no Rio de Janeiro e Espírito 

Santo. As demais filiais têm baixa participação de mercado nas suas regiões. 

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS PRINCIPAIS MARCAS 

A participação de mercado nos últimos 2(dois) anos, teve poucas mudanças confor-

me tabelas abaixo. Na leitura nacional a Piraquê aparece em 7º (sétimo) lugar. Já na leitura da 
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região sul, devido à reformatação da estrutura, ainda não aparece entre os 10 primeiros. 

 

Tabela 4 – participação de mercado Nacional. 

Rótulos de Linha SET16 OUT16 NOV16 DEZ16 JAN17 FEV17 MAR17 ABR17 MAI17 JUN17 JUL17 AGO17 SET17 03/SET/17 10/SET/17 17/SET/17 24/SET/17 

1 M. DIAS BRANCO 22,4 22,7 22,6 23,1 24,3 23,8 24,6 25,9 27,0 23,4 24,3 24,4 23,5 24,8 23,0 23,3 22,5

2 MARILAN 10,5 10,3 10,1 10,0 11,1 11,3 12,1 12,6 12,0 12,5 12,2 12,0 12,3 12,8 12,3 11,5 11,6
3 NESTLE 10,2 9,7 10,5 9,8 9,4 9,8 9,0 9,7 9,8 10,0 10,0 10,8 10,5 10,3 10,7 10,6 11,1

4 BAUDUCCO 9,2 9,5 9,0 9,7 9,3 9,5 9,7 9,0 9,4 10,3 10,0 9,5 9,4 8,8 9,0 9,7 9,9

5 MONDELEZ INTL 10,5 10,6 11,8 10,6 9,8 9,6 9,1 8,4 9,0 9,5 8,9 9,0 9,8 9,8 10,0 9,4 9,4

6 BAGLEY DO BRASIL ALIM 6,7 6,5 6,3 6,5 6,6 6,9 6,8 6,9 6,6 6,9 7,1 6,6 6,5 6,4 6,5 6,5 6,2

7 PIRAQUE 5,7 5,8 5,9 6,4 6,6 5,7 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,8 5,8 5,7 5,6 6,0 5,9

8 CIPA/MABEL 4,9 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 3,6 3,6 4,1 3,8 3,8 4,2 4,1 4,5 4,0 3,7

9 LUA NOVA 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2

10 PARATI 1,3 1,3 1,2 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2  

Fonte-  Pesquisa Nielsen YTD 2016-2017. 

 

Tabela 5 – participação de mercado Região Sul. 

Rótulos de Linha SET16 OUT16 NOV16 DEZ16 JAN17 FEV17 MAR17 ABR17 MAI17 JUN17 JUL17 AGO17 SET17 03/SET/17 10/SET/17 17/SET/17 24/SET/17 

1 M. DIAS BRANCO 20,7 24,3 22,6 23,4 23,2 22,8 21,5 21,5 21,0 21,0 22,3 22,7 22,8 24,3 24,4 21,3 20,0

2 NESTLE 10,0 10,3 10,8 11,0 11,3 10,5 10,5 12,5 13,7 13,4 13,0 13,8 15,2 14,7 15,7 16,0 14,7

3 MARILAN 13,2 9,2 9,1 8,9 12,4 14,0 15,2 16,3 14,8 13,8 12,9 13,1 12,8 12,6 12,4 12,6 13,8

4 MONDELEZ INTL 13,2 12,4 13,2 13,1 12,1 12,3 12,2 11,1 12,1 12,0 11,1 10,2 10,9 11,3 10,4 10,9 11,2

5 BAUDUCCO 8,4 8,3 8,0 8,3 8,4 9,0 8,4 7,7 8,3 8,9 8,6 8,8 9,4 9,0 8,8 9,7 10,1

6 PARATI 4,7 4,9 4,8 3,9 4,7 4,8 5,1 4,9 5,1 5,4 5,2 5,5 4,7 4,8 4,6 4,6 4,5

7 PEPSICO 2,7 2,5 2,5 2,2 2,3 2,5 2,4 2,1 2,2 2,3 2,5 2,4 2,2 2,1 2,3 2,4 2,6

8 NINFA 0,8 0,9 0,8 0,8 1,6 1,8 1,9 2,4 2,2 2,2 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 1,8 2,0

9 IRMAOS RUIVO 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8 2,0 2,0

10 BAGLEY DO BRASIL ALIM 1,6 1,6 1,7 1,5 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,8 2,1 2,1 1,8 1,9 1,7 1,9 1,7  

Fonte-  Pesquisa Nielsen YTD 2016-2017. 

 

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

A Piraquê atua com equipe direta nos seguintes segmentos de mercado: 

Pequeno e Médio varejo: Padarias, lojas de conveniência, banca de revista, mini-

mercado, sacolão, entre outros. 

Grandes varejistas: Hipermercados e supermercados. 

Cash & Carry e Atacadistas: atacados e atacarejos. 

Eles se diferenciam pela quantidade de SKUs adquiridas e pela rentabilidade de cada 

segmento. 

 

ANÁLISE DO COMPOSTO DE MARKETING (4P´s) 

MARKETING-

MIX 

PIRAQUÊ M. Dias Branco 

(Isabela) 

Kellog’s (Parati) Selmi (Gallo) 

Produto Biscoitos/Massas Biscoitos/Massas Biscoitos/Massas Biscoitos/Massas 

Preço Alto (líder) 30% abaixo do 

líder 

40% abaixo do 

líder 

25% abaixo do 

líder 

Praça Região Sul Região Sul Região Sul Região Sul 

Promoção Marketing Direto, Marketing Dire- Marketing Dire- Degustações, 
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propaganda em 

TV canal fecha-

do, degustações, 

participações em 

feiras e patrocínio 

em eventos espor-

tivos no Rio de 

Janeiro. 

to, propaganda 

em TV aberta e 

rádio, degusta-

ções, participa-

ções em feiras. 

to, propaganda 

em TV, degus-

tações, partici-

pações em feiras 

e concursos cul-

turais. 

ações de trade, 

participações 

em feiras. 

 

PROJEÇÕES DE MERCADO 

O mercado continua estável mesmo com algumas fusões/ aquisições entre empresas e 

aquisições. A migração de volume do varejo para os chamados “atacarejos” é um segundo 

ponto de mudança do mercado. A projeção para os próximos 2 anos é manter o atual volume 

sem perder a rentabilidade devida esta migração do varejo, trabalhando em eficiência de pro-

cesso e redução de custos. 

O ano de 2018, por se tratar de um ano de eleições, pode ter uma melhora de confi-

ança dos consumidores e retomada de crescimento no segmento de massas e biscoito. 
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CAPÍTULO 5: CONSUMIDORES 

 

 

PERFIL DO CONSUMIDOR 

O perfil do cliente da Piraquê é composto por pessoas jurídicas, cujo o ramo de ati-

vidade é também a venda de biscoitos e massas para o consumidor final. Estão contemplados 

neste segmento desde hipermercados, supermercados e mercados regionais até Cash & Car-

ry, padarias, lojas de conveniências, empórios, bancas de revistas, minimercados, sacolão, 

entre outros. 

Assim como há uma segmentação por tamanho de negócios, também há tratativas de 

negociações diferenciadas de acordo com estes diferentes tamanhos de clientes e suas parti-

cularidades. As grandes redes regionais e nacionais, com base na região sul, são atendidas 

por equipes dedicadas, com habilidades e formação intelectual condizentes com o nível dos 

processos de negociações desenvolvidos com estes clientes.  

Os pequenos e médios varejos são atendidos por equipe de vendas dividida geogra-

ficamente e a decisão de compras é do proprietário. A compra, muitas vezes, é barrada pela 

limitação de espaço, principalmente para produtos com preços superiores à média da catego-

ria. 

NECESSIDADES E DESEJOS DO CONSUMIDOR 

A necessidade do ponto de venda é manter seus estabelecimentos abastecidos com 

os produtos de cada categoria. A Piraquê possui uma linha diferenciada de biscoitos e mas-

sas, reconhecida pelo consumidor final e é uma das empresas mais tradicionais do segmento 

no Brasil. 

A qualidade é reconhecida pelo varejo, mas existe a necessidade de melhor equilí-

brio de custo-benefício comparada às práticas da concorrência no mercado. 

HÁBITOS DE USO E ATITUDES DO CONSUMIDOR 

Por se tratar de uma indústria com foco em distribuição, a Piraquê possui equipe de 

vendas própria que realiza visitas periódicas e entregas dentro do horário comercial. 

A decisão de compra é dada basicamente pelo giro do produto no estoque, que está 

diretamente relacionada à procura dos produtos pelo consumidor final. 

PAPÉIS DE COMPRA 

O papel de compras é diferente de acordo com características do ponto de vendas e 

porte do cliente. Nas grandes redes, por ter uma grande estrutura, os compradores exercem os 
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papéis de iniciadores, influenciadores e decisores. Já nos pequenos varejos, como mercados, 

lojas de conveniência, empórios, etc., geralmente a compra é realizada pelo proprietário ou 

um de seus familiares, assumindo todos os papéis no processo de compras. 
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CAPÍTULO 6: POLÍTICA COMERCIAL 

 

UNIDADE 1: SUPOSIÇÕES, METAS E ATIVIDADES DE VENDAS. 

Análise Crítica 1.1 Suposições Fundamentais 

Em geral, as pessoas têm péssima imagem a respeito do trabalho de um vendedor. 

Talvez isso ocorra porque a maioria das pessoas construa a imagem a respeito desta profissão 

a partir de vendas porta –a – porta onde um vendedor tenta desesperadamente convencer um 

cliente potencial a comprar algo em que ele de fato não está interessado (Tomé e Castro, Ne-

ves, 2014 pg.20) 

É, pela necessidade de termos uma equipe de vendas preocupada em construir um re-

lacionamento de longo prazo com os clientes e com informação necessária para realização de 

uma venda consultiva, que a Piraquê estimula a padronização das atividades de vendas, atra-

vés do processo de rotina básica do vendedor do PDV, fazendo com que os vendedores atuem 

como consultores, preocupados com a venda de médio / longo prazo. 

No processo da rotina básica do vendedor no PDV, independentemente do por-

te/segmento, a equipe tem o direcionamento para atuar nos itens abaixo: 

Validade: verificar a validade de todos os itens dentro do PDV, afim de evitarmos 

impactos de vencimento. 

Estoque ideal: verificar o nível de estoque por SKU, afim de evitar qualquer ruptura 

até a próxima visita. 

Posicionamento do produto na área de vendas: estar abastecido de forma correta e fá-

cil acesso ao consumidor. 

Merchandising: correto posicionamento e informação ao cliente/ consumidor, afim 

de melhorar a comunicação da empresa, dentro do PDV.  

Agendamento de entrega / Prazo: alinhamento ao comprador / proprietário, do cor-

reto dia de entrega e data de pagamento. Todos estes pontos, são avaliados no mercado, de 

forma diária, feita por Gerentes e Supervisores.  

A empresa entende que este formato padronizado de atendimento, é um diferencial 

dela em relação aos concorrentes, mesmo com as atuais mudanças vindas na forma de com-

prar.        

Na Piraquê, mesmo atuando com uma forma de vendas transacional, isto é, de baixo 
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ticket médio e complexidade, a área comercial atua de forma tática no mercado e o papel do 

vendedor é de extrema importância para a manutenção da empresa. 

Abaixo, segue o formulário padrão de avaliação do vendedor em rota, onde identifi-

camos todas as atividades do profissional no mercado, afim de evoluir em prestação de servi-

ço: 

 Figura 3 – Formulário de Verificação. 

ITENS DE VERIFICAÇÃO 

Evidências a serem encontradas Atendimento Pontuação 

4.3 O Vendedor deve: SIM NÃO Máx.: 150 

4.3.1 Sobre vestuário e equipamentos: 
a) Trabalhar uniformizado, zelando pela boa aparência e pela higiene pessoal; 

b) Dispor de um kit básico de materiais para facilitar a execução de suas tarefas 
junto aos clientes. 

 

  10, sendo 
 

a 5 

b 5 
 

4.3.2 Sobre dados do mercado, relativamente às suas áreas de atuação, saber: 
a) Suas metas mensais; 

b) Tendências diárias de vendas; 
c) Citar os 5 (cinco) maiores clientes, sem consulta. 

 
 

  10, sendo 
 

a 5 

b 2 

c 3 
 

4.3.3 Sobre dados do mercado de biscoitos e massas, relativamente às suas áreas de 
atuação, saber: 

a) Suas metas mensais; 
b) Tendências semanais de vendas; 
c) Citar os 5 (cinco) maiores clientes, sem consulta. 

 

  10, sendo 
 

a 5 

b 2 

c 3 
 

4.3.4 Ter ciência das razões pelas quais deve adotar cada um dos procedimentos 

recomendados quando em visita aos clientes. 

  10 

 

4.3.5 Visitar diariamente uma quantidade de clientes que permita o cumprimento das 
ações fundamentais da rotina básica de vendas. 

  10 

4.3.6 Preparar a rota antes de sair para a venda.   10 

4.3.7 Ser conhecido pelo nome nos PDVs e, da mesma maneira, conhecer seus clientes.   10 

 

4.3.8 Ter sempre disponível o catálogo de produtos e/ou amostras.   10 

4.3.9 Sobre material de merchandising: 
a) Colocar o material de PDV corretamente; 

b) Verificar e corrigir constantemente os materiais de merchandising quanto à 
conservação e atualização; 

c) Trabalhar a exposição dos produtos. 
(*) – Verificar Item eliminatório nos conceitos. 

  10, sendo 
 

a 4 

b 2 

c 4 
 

4.3.10 Verificar os estoques nas áreas de vendas e estoques.   10 

4.3.11 Sobre rodízio de produtos e retirada de produtos impróprios da área de vendas: 

a) Verificar os prazos de validade dos produtos da Piraquê e promover o rodízio 
dos mesmos; 

b) Providenciar a retirada dos produtos que não estejam em condições ideais de 
consumo da área de vendas. 

  10, sendo 

 

a 5 

b 5 
 

4.3.12 Gerenciar o markup e preço máximo ao consumidor.   10 

4.3.13 Tomar a iniciativa da venda.   10 

4.3.14 Oferecer a cada cliente todos os produtos da Piraquê, compatíveis como PDV 
visitado. 

  10 

4.3.15 Atuar junto aos PDVs, obedecendo ao método de trabalho.   5 

4.3.16 Conhecer todos os produtos da linha da Piraquê e suas características comerciais, 
conforme critérios estabelecidos nos conceitos. 

  5 

  

Fonte – Piraquê (2018). 

Hoje os principais valores que norteiam a área comercial da cia, são: 

Ética e Transparência: Implica direto na necessidade de relacionamento duradouros 

com os clientes internos e externos. 

Visão de Dono: Hoje o vendedor é um “Gerente” de seu setor e tem a responsabili-

dade de representar uma marca de mais de 67 anos, no mercado. 



33 
 

Obsessão por qualidade: a equipe tem que ser altamente responsável pela qualidade 

entregada aos clientes e consumidores. 

Com estes pontos, podemos manter a “tradição” da companhia e principalmente, uma 

relação de longo prazo com os clientes. 

Na Piraquê, desde a Missão de disponibilizar de forma responsável, produtos alimen-

tícios de qualidade e com preço justo, proporcionando bem-estar a todas as pessoas, ela já 

determina o nível de responsabilidade em ter um planejamento claro de vendas e logística, 

para melhor eficiência em todo o processo de vendas.   

Por esta necessidade de construção de longo prazo, hoje é de fundamental importân-

cia, dividir as diretrizes comerciais com a equipe de vendas. Em alguns casos, pode inclusive 

direcionar os indicadores de remuneração de curto (mensal) e médio prazo (Bônus Semestral), 

conforme diretriz da cia, como positivação, Market share e faturamento por grupo de produ-

tos. Em outros casos, as diretrizes se transformam em indicadores de performance, como de-

volução e inadimplência.    

 O desempenho do vendedor é medido através do volume de vendas, medido em nú-

meros absolutos ou em números relativos em relação ao potencial de mercado de seu territó-

rio. A clareza dos indicadores permitirá, sem dúvida, melhor desempenho. (Cobra, 1994, 

pg.189). Por este ponto, que os indicadores ligados a performance da equipe de vendas é de 

fácil entendimento, cálculo e acompanhamento, independentemente do tempo de casa que 

cada profissional possua.   

 Dos fatores críticos de sucesso para a área Comercial, os 03 principais para o time 

de vendas, atuantes hoje na companhia são:  

   Experiência de atuação nos canais de distribuição e logística – operação via CD’s po-

sicionados estrategicamente em cada região, minimizando custos logísticos e melho-

rando tempo de entrega; 

   Foco no relacionamento com o cliente – estratégia de ações de longo prazo mantendo 

o posicionamento de primeiro preço (mais caro da categoria); 

   Manter e ampliar a imagem de “tradição” no mercado de Biscoitos no país.  

Infelizmente, não existe uma bola de cristal que revele a realidade do que acontecerá 

futuramente para que as empresas possam adaptar-se as condições previstas. Os administrado-

res devem trabalhar com suposições, evidentemente baseadas em dados que possam funda-

mentá-las, diferenciando – as da simples adivinhação (Las Casas, 2010 pg.73). 

Com isso, é fundamental entender os fatores de sucesso e potencializar dentro da ro-
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tina da equipe de vendas, sempre com visão ao mercado atuante e oportunidades de cresci-

mento.  

O foco da equipe comercial, em cada vez mais, ter o melhor relacionamento com a 

carteira de clientes e uma preocupação com qualidade de produtos e processos, são orienta-

ções constantes e base de treinamentos e reuniões dentro da Cia.  

A Piraquê entende a velocidade deste mercado e as exigências do cliente em relação 

aos serviços de vendas e logística (distribuição), por isso, padroniza as ações e envolves todas 

as áreas para venda, independente do departamento. 

Política Comercial 1.1 Suposições Fundamentais 

A Piraquê fundamenta na sua Visão e Missão, a forma de atuação no mercado, onde 

estabelece parceria com os consumidores e clientes através de produtos inovadores e de quali-

dade.  

Alguns fatores críticos de sucesso considerados pela Piraquê são: 

   Imagem com seus stakeholders – transparência no relacionamento; 

   Experiência de atuação nos canais de distribuição e logística – operação via 

CD’s    posicionados estrategicamente em cada região, minimizando custos logísticos e me-

lhorando tempo de entrega; 

   Foco no relacionamento com o cliente – estratégia de ações de longo prazo 

mantendo          o posicionamento de primeiro preço (mais caro da categoria); 

   Propaganda direcionada – campanhas de publicidade focadas nos nichos de 

mercado de maior influência (público infantil) e ações de trade marketing para linha de pro-

dutos saudáveis.  

 Manter e ampliar a imagem de “tradição” no mercado de Biscoitos no país.  

Por se tratar de bem de consumo, a área comercial exerce papel fundamental para a 

sobrevivência do negócio, definindo ações de trade para linhas específicas de produtos de 

acordo com volumes de produção, margem de produto, capilaridade e metas de vendas.  

O vendedor atua como consultor de vendas, identificando oportunidades e necessida-

des do mercado, orientando assim o desenvolvimento de novos produtos, políticas de precifi-

cação e materiais de merchandising dentro do PDV.  

Os últimos anos de crise econômica no país e a necessidade de fracionamento das 

embalagens dos produtos criaram necessidade de desenvolvimento de modelos híbridos de 

distribuição. A regional Sul iniciou um projeto piloto nas áreas do Rio Grande do Sul e Norte 

do Paraná, onde a Piraquê deixou de operar com equipe própria, para o pequeno e médio vare-
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jo, migrando este atendimento para distribuidores terceirizados. As grandes contas nestas re-

giões permanecem sendo atendidas por equipe própria. Desta forma, a Piraquê busca melhorar 

seu custo-benefício na região e aumento de sua participação de mercado.  

Produtos de elevada qualidade, preços condizentes e manutenção do foco em relaci-

onamento são os pilares que direcionam a área comercial.  

 

Análise do Tipo de Venda 

 2 1 0 1 2  

O Cliente não quer ou não pode as-

sumir um compromisso duradouro 

   X  O cliente deseja ou se sente 

obrigado a assumir um com-

promisso duradouro 

O Produto / Serviço é divisível, mo-

dular, pode ser independente 

  X 

 

  O Produto / Serviço é, ou pode 

ser, um sistema integrado. 

O Cliente faz aquisições individuais 

isoladas 

X     O Cliente utiliza produtos que 

fazem parte de um sistema mai-

or. 

As aquisições de produtos são simples 

e individuais. 

X     As aquisições de produtos são 

complexas e/ou personalizadas. 

O Cliente usa, ou quer usar, vários 

fornecedores para o produto 

  X   O cliente usa, ou quer usar, um 

único Fornecedor para o produ-

to. 

O custo é uma grande preocupação do 

Cliente 

 X    O custo não é uma grande preo-

cupação do Cliente. 

O Cliente tem experiência no uso do 

produto / Serviço 

X     O Cliente não tem experiência 

no uso do produto / Serviço 

O Cliente está voltado para as neces-

sidades imediatas. 

X     O Cliente está voltado para ne-

cessidades a longo prazo, assim 

como para as imediatas. 

A aquisição do produto representa 

pouco ou nenhum risco para o Clien-

te. 

X 

 

    A aquisição do produto repre-

senta um grande risco para o 

Cliente 

A Tecnologia do fornecedor e o futu-  X    A Tecnologia do fornecedor e o 
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Análise Crítica 1.2 Metas de Vendas 

Para definição das metas, a empresa necessariamente precisa entender onde ela quer 

chegar e se é possível, em relação a atual estrutura que ela possui e o mercado onde está inse-

rido. 

De acordo com Albers (2000), se as vendas de uma empresa dependem pouco do es-

forço de vendas em relação às outras variáveis de marketing, o sistema de avaliação deve ser 

baseado principalmente nas atividades realizadas pelos vendedores. Se por outro lado, as ven-

ro não são as principais preocupações 

do Cliente 

futuro são as principais preocu-

pações do Cliente 

Seria relativamente fácil para o Clien-

te pesquisas / aprovar um novo forne-

cedor 

X     É difícil para o Cliente pesqui-

sar, testar e aprovar um novo 

fornecedor. 

A instalação do produto seria relati-

vamente simples. 

X     A instalação do produto seria 

difícil e complicada. 

O Cliente acha que dois ou mais for-

necedores concorrentes oferecem be-

nefícios equivalentes 

  X   O Cliente acha que a minha 

Empresa oferece benefícios que 

os concorrentes não oferecem  

O Cliente adquire o produto / serviço 

como ele é. 

X     O Cliente exige que o produto / 

serviço seja personalizado. 

O Cliente teve experiência positiva 

em compras de outros fornecedores 

  X   O Cliente teve experiência res-

trita ou insatisfatória em utiliza-

ção de produtos de outros for-

necedores. 

Total TRANSAÇÃO 8 2 4 1 0 Total RELAÇÃO 

Análise dos Resultados: 

O modelo de negócio da Piraquê adota vendas com características transacionais por 

uma condição de mercado. Por se tratar de produtos com ticket médio baixo e de baixa com-

plexidade, o vendedor identifica toda a necessidade do cliente no seu primeiro contato. Essa 

característica de comercialização remete a uma venda de alto apelo emocional, onde o vende-

dor foca em técnicas de rápido fechamento. 

Há uma grande necessidade de um processo comercial veloz, onde a agilidade nas in-

formações e na tomada de decisão são mandatórios para o sucesso do negócio. 
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das da empresa dependem fortemente do esforço de vendas, então devem ser baseadas em 

resultados. (Neves & Castro, 2015 pg.174)   

Portanto, as metas são fundamentais para a equipe de venda, principalmente por de-

finir os níveis de vendas e oferta de produtos.  

 Serve também como base para o atual modelo de remuneração variável e aponta as 

tendências dada pelo mercado para os períodos previstos, além de orientar a Cia para curto, 

médio e longo prazo.  

À luz das informações e da análise do que poderá ocorrer no futuro, a empresa pode 

estabelecer objetivos e metas, ou o que espera alcançar em determinado período. 

Cinco principais tipos de quotas são sugeridos como baseadas em resultado de volu-

me de vendas: 

1)  Volume financeiro: geralmente quando uma empresa tem diversos produtos, fica mais 

fácil o estabelecimento de quota através de um valor financeiro, que deve ser atingi-

do pelo vendedor. Estima-se determinado volume em reais para ser alcançado. 

2)  Volume físico: geralmente quando uma empresa possui poucos produtos e esses vari-

am muito de preço, ou ainda o preço unitário dos produtos é muito alto (gerando um 

efeito psicológico ruim porque se o volume for dito, através do valor financeiro, ele 

pode ser percebido com um valor muito alto pelos vendedores); 

3)  Venda de produtos específicos: o resultado também pode ser averiguado pela venda 

de determinadas linhas de produtos ou até itens. Quotas de vendas de produtos espe-

cíficos podem ser utilizadas justamente para direcionar o esforço de vendas; 

4)  Venda a clientes específicos: da mesma forma de vendas pode ser direcionado para 

produtos específicos podem ser utilizadas justamente para direcionar o esforço de 

vendas; 

5)  Total de pontos: uma alternativa não muito usada, mas válida, é avaliar o resultado do 

vendedor através da verificação de quantos pontos ele obteve no período. Para isso, a 

administração de vendas determinará o número de pontos que um vendedor pode ga-

nhar vendendo diferentes produtos para diferentes clientes, formando combinações 

com base na rentabilidade, participação de mercado ou outra estratégia da empresa. 

(Neves & Castro, 2014 pg.81).        

O formato utilizado pela Piraquê, é definir as Previsões de vendas mensais e anuais, 

a partir do orçamento anual, trazendo a necessidade de crescimento de vendas por área de 

atuação (Regionais) e por capacidade de produção (Produção por SKU) e são abertas por vo-
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lume financeiro e volume físico de produtos. 

A partir daí, avaliamos os últimos 02 anos como base histórica de vendas, em relação 

a produtos, mercado (clientes), estrutura física de produção e armazenagem e lançamentos 

para o próximo período, para realizar a previsão de vendas por produto. Com isso, temos os 

volumes e faturamento orçados, bem como, uma abertura por unidade de negócio e por item.  

E é, a partir do orçamento e previsões de vendas / faturamento, que define-se o pla-

nejamento de RH, produção, financeiro e demais áreas da cia. 

Nas previsões de vendas, são avaliadas todas as oportunidades de crescimento dentro 

dos atuais clientes, bem como, informações de crescimento em clientes que serão prospecta-

dos dentro do ano planejado, avaliando os desafios comerciais para o próximo ano. 

Com o fechamento da previsão de vendas, define-se o orçamento anual com a área de 

orçamentos e diretoria corporativa. 

Estes dados de previsão de vendas, são reavaliados mensalmente por unidade de ne-

gócio (Regional de Vendas), para fechamento da meta forecast.  

A previsão de vendas é o ponto de partida para o orçamento de vendas e servirá de 

base para as atividades de planejamento e controle, quer financeiro, mercadológico ou opera-

cional (Cobra,1994, pg.98) 

Portanto, a partir das metas orçamentárias e previsões de vendas, estabelecidas pela 

Cia, e após principalmente do fechamento das metas forecast, é que iniciam as análises regio-

nais de divisão e distribuição de metas por Gerência, Supervisão e vendas. 

Com isso, as metas , apartir da definição e avaliação mensal, é dividida para toda 

equipe de Supervisão e vendedores, aberta por Grupo ( Biscoitos , Massas e Refrescos) em 

volume e faturamento. 

A seguir, segue um quadro da atual divisão regional de metas, a partir da meta Or-

çamento, da filial: 

 

Tabela 6 - Performances das Vendas. 
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Fonte- Piraquê (2018). 

Este acompanhamento serve, para medirmos a performance individual e de cada 

Supervisão de vendas, por SKU e Grupo. 

Além das ferramentas de previsões de vendas, é utilizada semanalmente a ferramenta 

de S&OP (Sales and Operations Planning), para realizar as programações de produção e in-

sumos por SKU (Stock Keeping Unit), eventuais ações de mercado e acrescimento de vendas 

e redução dos custos de armazenagem de produto acabado e matéria prima. 

A comunicação de meta mensal para a equipe de vendas,  é feita sempre em todo 

fechamento de objetivos do mês anterior. 

Com isso todos os vendedores ja iniciam sempre no 1° útil de vendas do mês , com 

as metas. 

Nesta reunião, acompanhamos como foi a performance de cada vendedor no mês 

anterior, onde estão os Gaps e desafios para o proximo mês. 

O desempenho do vendedor é medido através do volume de vendas, medido em 

números absolutos ou em números relativos em relação ao potencial de mercado de seu 

terrítório. 

O principal desafio da gestão no momento de previsão de vendas é trazer o melhor 

número de informações do mercado como tendências de mix, aumento e queda de consumo 
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de determinada linha de produtos, ações da concorrencia, produção e informações de 

posicionamento de preço no mercado, etc, para transmitir nas metas mensais para a equipe.  

Para acompanhamento das metas de vendas e realizados, a Piraquê possui 03 

canais,sendo: 

01 ) Sistema Mercanet : trata-se dos sistema instalado em cada tablet utilizado pela 

equipe de vendas, e que possuem todos os dados de realizado por cliente, grupo de produtos, 

metas mensal e diária por grupo de produtos  e principalmente, as tendências de fechamento. 

Este sistema , além  dos tablets, está disponível via Web e todos os profissionais de vendas 

possuem login e senha para acesso. 

02) Informe Gerencial: diariamente a equipe de gerentes encaminham o relatório 

acima, onde além dos dados de meta e realizado por vendedor , Supervisor e Grupo de 

produtos, são encaminhados os comentários da semana, para auxiliar na melhor performance 

dos resultados, como ações vigentes, argumentação de vendas, lançamento de novos materiais 

de merchadising, disponibilidade de estoque, etc. 

03) Reunião Semanal: Semanalmente a equipe comercial possui uma reunião de 

planejamento de metas, com análise dos principais gaps com base no realizado do mês, aberto 

por unidade (Regional), grupo de produtos, desafios e oportunidades de melhorias / reversão 

de indicadores abaixo da meta.  

Estes canais, são disponibilizados para Vendedores e Gestores, abertos de acordo 

com o cargo ocupado na Cia, por exemplo, o supervisor da mesa A, possui todos os acessos 

de metas e realizados, por grupo, produtos e equipe, da mesa A.  

A maioria dos vendedores precisa de incentivos e estímulos especiais, especialmente 

aqueles que enfrentam desafios diários de vendas de campo. A maioria dos profissionais de 

marketing acredita que, quanto mais alta for a motivação do vendedor, maiores serão seus 

esforços e os resultados no tocante a desempenho, recompensas e satisfação – e tudo isso, por 

sua vez, roforça a mativação (Kotler,2012, pg.600).  

Por isso, para manter a equipe em alto nível de resultado e execução, a Piraquê busca 

além das metas mensais e por sequência anuais, sempre trazer incentivos de vendas, baseados 

nos indicadores de metas e remuneração, gerando competitividade e desafio individual e 

coletivo. 

Portanto, os incentivos possuem presença constante e faz parte da rotina de 

acompanhamento de metas orçamento e desafios de curto e médio prazo, com remuneração 

adicional. 
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Principalmente, em um mercado de baixo crescimento (2%- 3%), é fundamental 

incentivarmos as equipe, a buscar as oportunidades dadas pela concorrencia no mercado, 

principalmente nas áreas fora do Rio de Janeiro ( Matriz).    

Atualmente a Piraquê possui 02 frentes de incentivo além do padrão de remuneração 

variável,o primeira voltado a curto / médio prazo, ligado aos indicadores comerciais  

(positivação, faturamento por categoria) e incentivos a longo prazo ( anuais), com prêmios 

maiores ( carros, motos) ligados ao crescimento Ano x Ano, aberto para equipe Brasil. 

As atualizações dos incentivos de curto/ médio e longo prazo, são realizado de forma 

semanal e mensal, dado pela área de administração de vendas, da matriz, para todo o Brasil.      

 Em relação aos ajustes de metas, em se tratando de vendedor e supervisor, mas den-

tro da mesma unidade de vendas, a cia abre até o 5° dia útil para esta revisão, que é encami-

nhada para a Matriz (administrativo de vendas) e dentro deste prazo, podemos ajustar dentro 

das metas estabelecidas para a unidade, para o período.   

Para ajustes entre Regionais, cada gerência manda uma proposta de metas, baseado 

na previsão e orçamento anual, para a Gerência Nacional de Vendas até o dia 20 de cada mês, 

para o período subsequente.    

A partir do 5° dia útil de cada mês, o que está registrado no sistema, é validado para 

remuneração e performance. Os ajustes principalmente se dão para regular as curvas de metas 

por produto, dentro do ano, com base dentro do orçamento. 

O cumprimento das datas de ajustes, aberto por sala de vendas e regionais, é funda-

mental para os prazos de folha de pagamento e procedimentos de RH na cia, bem como, que 

todos tenham no 1° dia útil do mês, seus desafios e com isto, tempo suficiente para atuação no 

mercado. 

 

Política Comercial 1.2 Metas de Vendas 

As metas de vendas da Regional Sul foram definidas com referência no plano de or-

çamento anual, baseado em crescimento orgânico e participação de mercado. A abertura de 

metas para a equipe de vendas possui 3 grupos de produtos, sendo biscoitos, massas e refres-

cos. Mensalmente é feita uma análise, pela equipe de gestores comerciais, para avaliação da 

curva de vendas, comparativo dos resultados atuais com o orçamento anual e definição do 

forecast para vendas do mês subsequente. 

Tabela 7 - Orçamento de Vendas por Grupo de Produtores. 
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Grupos jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18

Biscoito 11.798 12.599 11.502 15.200 14.985 12.916 13.000 13.406 12.726 12.612 15.369 17.544 

Cobertos 165         220         275         242         231         251         322         252         265         253         264         330         

Cookies 126         151         153         142         144         219         126         128         135         145         145         165         

Crackers 2.901     3.267     2.872     3.567     3.576     3.449     3.718     3.538     3.908     3.663     4.100     5.217     

Doces Amanteigados 359         480         491         648         567         500         529         571         395         445         540         630         

Doces Secos 884         878         940         1.416     1.243     1.075     970         1.073     718         853         1.251     1.380     

Natur 203         193         247         283         351         218         259         224         218         247         344         315         

Rosquinhas 50           33           42           58           67           80           97           99           58           87           102         120         

Recheados 865         1.117     1.085     703         907         960         1.173     1.170     1.185     890         1.187     1.069     

Salgados 3.898     4.572     3.376     5.827     5.700     4.670     4.249     4.756     3.988     4.184     4.740     5.379     

Wafers 2.347     1.689     2.020     2.314     2.199     1.494     1.556     1.596     1.856     1.846     2.696     2.939     

Massa 961      783      1.077   1.095   1.012   1.200   905      806      1.045   1.028   1.184   1.404   

Curta 545         467         599         636         618         682         500         451         577         550         645         795         

Lamen -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Longa 416         316         478         459         394         518         405         355         468         478         539         609         

Ninho -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Batata -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Refresco 15        14        16        10        18        20        14        15        12        18        20        30        

Total Geral 12.774 13.396 12.595 16.305 16.015 14.136 13.919 14.227 13.783 13.658 16.572 18.978 

Orçamento de Vendas por Grupo de Produtos - 2018

 

Fonte- Piraquê (2018). 

Os indicadores adotados pela Piraquê para acompanhamento do desempenho das 

equipes de venda são o volume de vendas por grupo de produto (SKU) e faturamento.  

A equipe de vendas também possui meta de positivação e a referência é a base de 

clientes cadastrado por vendedor. 

Análise Crítica 1.3 Atividades de Vendas 

Em relação ao atendimento dos clientes Piraquê, a equipe de vendas de pequeno e 

médio varejo são divididas geograficamente, dentro de cidades e bairros, e o vendedor é res-

ponsável pelo atendimento de toda sua região e prospecção há futuros pontos existentes. 

Já em relação aos Grandes Clientes (Hipermercados e Atacados), estes são segmen-

tados e atendido por vendedores especialistas, para melhor direcionarmos as ações de merca-

do.  

 O vendedor possui autonomia para mudar a sequência de visitas ao mercado dentro 

do planejamento pré-determinado no tablet, devido a entrada de novos cadastros e/ou alguma 

solicitação específica de algum cliente da rota (horário de atendimento, por exemplo). A mé-

dia de atendimento por dia deste profissional, devido a venda ser menos complexa e com uma 

geografia que facilita o atendimento, são de 30 clientes / dia.  

Todos realizam as visitas ao mercado e registram os pedidos de vendas dentro do 

PDV (ponto de venda), transmitindo o resultado do dia até às 16:00 horas, via tablet, de forma 

remota.  

Estes mesmos pedidos entram no processo de análise de crédito na matriz e após, en-
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caminhados ao faturamento, que são realizados no mesmo dia da venda, é posteriormente 

encaminhado para a logística das filiais.  

É a partir daí, que ocorrem os carregamentos e entrega, onde a logística (distribuição) 

tem um prazo de 1 a 2 dias, dependendo da localidade, para entregar ao PDV. 

O processo de vendas é uma sequência de passos ou etapas através da qual os vende-

dores realizam a venda. Esta sequência foi originalmente proposta por Dubinsky em 1980 e 

pode ser aplicada a diferentes setores em diferentes cenários. Sete passos são geralmente re-

conhecidos como formadores do processo de vendas: 

1)   Prospecção: vendedores utilizam diferentes técnicas para identificar clientes em po-

tencial. Um cliente em potencial significa alguém que possui desejo, necessidade, 

habilidade, autoridade e é elegível para comprar; 

2)   Pré abordagem: informações são coletadas a respeito do cliente a ser abordado para 

que o vendedor se prepare para a visita. A informação é usada para qualificar o clien-

te em potencial e também para desenvolver a abordagem e a apresentação ao cliente; 

3)   Abordagem: este passo está relacionado aos primeiros minutos de uma visita de ven-

da. O Objetivo do vendedor é garantir uma boa impressão inicial, além de despertar a 

atenção e o interesse do cliente; 

4)   Apresentação de vendas: esta é a principal parte do processo de vendas, na qual os 

vendedores apresentam suas ofertas e seus benefícios. O objetivo é aumentar o dese-

jo do cliente em relação ao produto; 

5) Lidar com objeções e superar resistências: o vendedor procura lidar com as objeções e 

superar as resistências para comprar o produto oferecido, através das respostas a ob-

jeções e ênfase nos benefícios em particular para promover a decisão de compra; 

6)   Fechamento: os vendedores iniciam as decisões dos compradores através de métodos 

desenhados para solicitar pedidos. Da forma mais apropriada e eficaz, os clientes são 

solicitados a comprar a oferta; 

7)   Atendimento pós-venda: os vendedores continuam a enfatizar a satisfação do 

consumidor no período após a venda ter sido realizada. As atividades durante este tempo in-

cluem reduzir as preocupações do cliente após a compra, assegurar a entrega dentro do prazo, 

instalação ou treinamento, prover acompanhamento ou manutenção, além de lidar com recla-

mações e questões. (Neves & Castro, 2014 pg.27).    

 Com base em um passo a passo de execução no cliente, é que a equipe Piraquê aten-

de o mercado de forma padronizada, de acordo com um programa interno de vendas chamado 
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“Fábrica de excelência”.  

Alguns pontos do passo a passo do vendedor dentro do PDV, vale destacar: 

1.   Conhecer e ser conhecido nos pontos de vendas pelo nome, afim de evidenciar o pon-

to relacionamento, com os clientes da carteira. 

2.   Ter disponível sempre o catálogo de produtos e amostras, principalmente de lança-

mentos, para auxiliar na argumentação. 

3.   Colocar materiais de merchandising de forma correta no PDV, verificar e corrigir 

constantemente os materiais de merchandising quanto à conservação e atualização e, 

trabalhar a exposição do produto.  

4.   Verificar nível de estoque do cliente, para melhor embasamento da proposta de ven-

das e evitar rupturas ao consumidor. 

5.   Praticar rodizio e retirar produtos impróprios para consumo, das áreas de vendas e es-

toque.     

6.   Gerenciar mark up dos nossos produtos dentro do PDV, afim de manter nosso preço 

máximo, estabelecido ao consumidor. 

7.   Tomar sempre a iniciativa da venda. 

8.   Oferecer a cada cliente todos os produtos da Piraquê, compatíveis com o PDV visita-

do. 

9.  Conhecer todos os produtos da Piraquê e suas características comerciais. 

Os produtos de bens de consumo, sempre levam em conta a penetração de mercado, 

para seu pleno desenvolvimento. Em relação, as estratégias para incrementar a penetração de 

mercado, estas consistem basicamente em: 

   Aplicar descontos em função das quantidades, nos pedidos. Isto pode estimular o cli-

ente a comprar mais de um mesmo fornecedor, para obter maiores descontos e per-

mitir à empresa penetrar mais acentuadamente no mercado 

   Especializar a força de vendas por tipo de cliente a ser atendido: contribui para a 

maior penetração em cada tipo de cliente. 

   Criar um programa de treinamento dirigido aos clientes sobre os usos e aplicações do 

produto. (Cobra,1994 pág. 385).   

E por esta visão de conquista de mercado, é que a Piraquê possui uma política de 

ações e desconto divididos conforme perfil do cliente: 

Redes Supermercadistas: a empresa possui um direcionamento para realização de 

ações de Sell IN ou Sell Out, dependendo se o mesmo é Varejo ou Atacado (Cash & Carry), 
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investindo um % do faturamento do mês, no cliente. Este investimento é utilizado basicamen-

te para ações como Encarte na Rede de algum item Piraquê, compra de espaços extras como 

ponto de gôndola e/ou ilha de produtos nas lojas ou ações de desconto, como Pague 5 Leve 6. 

Todo este investimento, já está na política da cia e os gerentes regionais, possuem esta auto-

nomia para negociação no mercado, com sua equipe de campo.    

Pequeno e Médio Varejo: Para este canal, a Piraquê adota ações programadas em ca-

lendário anual, onde todo mês, a empresa possui um produto com desconto para foco da equi-

pe no mercado. EX.: Janeiro/2018 – Desconto de xxx % em todo Mix Crackers (Água Gerge-

lim, Cream Cracker, Água e Sal e Cracker Light) e estes percentuais de desconto servem para 

ganho de escala dentro do mesmo PDV, entrada de novos SKUs Piraquê e também ganho / 

compra   de espaço. Estas ações, o vendedor possui autonomia de desconto, tendo como prin-

cipal desafio, as contrapartidas do mercado.  

Distribuidores Terceiros: Para este canal, a Piraquê utiliza um % sobre o faturamen-

to, para ações de incentivo a equipe de vendas, como campanhas de positivação no mercado, 

com prêmios em R$ e demais brindes. Esta definição é realizada mensalmente com cada dis-

tribuidor, de acordo com os principais desafios por área (Positivação, volume, faturamento.), 

e apresentada nos treinamentos / reuniões mensais, com toda equipe de vendas, dos revende-

dores. 

Além, a empresa possui segmentação de atendimento, com vendedores especialistas 

e treinados para grandes Redes, sendo o varejo, dividido geograficamente, como já citado. 

Em relação a gestão do processo de vendas, a função do Gerente de vendas na Pira-

quê é fundamental, para que as “engrenagens” estejam em ordem, como vendedores, supervi-

sores, promotores e degustadoras. 

Não importa se uma posição de alto nível, de nível médio, ou na linha de frente, o 

gerente de vendas executa cinco funções básicas: 

Planejamento – estabelecer um esboço geral de metas, políticas e procedimentos que 

levarão ao alcance dos objetivos da empresa, incluindo a previsão e o desenvolvimento de 

orçamentos, além do estabelecimento do design organizacional e da estrutura. 

Montagem da equipe: atrair, contratar e reter na empresa uma equipe de vendas efi-

caz. 

Treinamento - decidir que métodos usar, além de quem treinar, onde e quando.  

Orientação- Ocupando a posição de liderança, interagir com as pessoas de maneira 

positiva e persuasiva, visando a motivação e compensação. 
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Avaliação – Comparar o desempenho real às metas planejadas a fim de determinar se 

serão adotadas medidas corretivas caso a meta não tenham sido alcançadas, ou se continuará a 

usar os mesmos métodos se tiverem sido atingidas (Futrell, 2014, pg.437). 

Com isso, hoje a rotina do Gerente Piraquê, na gestão do processo de vendas, se di-

vide: 

Planejamento: estabelece mensalmente as metas Forecast juntamente a matriz e ba-

seada no orçamento da Cia, abre e distribui as mesmas para toda equipe de SV e vendedores, 

bem como, define as políticas de trade para alcance das metas, por canal. 

Montagem da equipe: retenção de profissionais através de reconhecimento de melhor 

performance do mês, nas reuniões mensais, com todo o time, bem como, presença constante 

no mercado, com treinamento “on the job”.  

Além, faz um importante alinhamento com a área de recrutamento e seleção da ma-

triz, para que realizem as triagens no mercado, de acordo com o perfil da região e da equipe 

de trabalho.  

Treinamentos: reuniões semanais de avaliação de desempenho, com análise por 

SKU, aberto por profissional, com 01 treinamento “relâmpago”, analisando os principais gaps 

da equipe no mercado. Além, utiliza-se também os simulados de vendas, para padronização 

de argumentação. Já nas reuniões de resultados (mensais) estabelece um treinamento com 

maior escopo, em geral, com termos vindos da equipe, com fóruns técnicos (técnicas de ven-

das, argumentação eficaz, etc.), bem como voltados para o comportamento (atitude de lide-

rança, gestão positiva, etc.)   

Avaliação: as análises de desempenho de vendas e comportamentais, são constantes 

na unidade, tanto para equipe de vendedores, quanto Supervisores de vendas.  

Atualmente, iniciaram as avaliações de performance de vendas, da equipe dos distri-

buidores, com report. semanal por área de atendimento, avaliando inicialmente somente os 

indicadores quantitativos (Volume, faturamento e positivação).         

Além das 05 funções básicas gerenciais utilizadas para gestão do processo de vendas, 

inclui-se na rotina da unidade, reuniões mensais de desempenho, analisando a performance de 

toda equipe, com o consolidado do mês, por profissional de vendas. Nesta, procuramos avali-

ar pontos como produtos com validade curta e plano de ação para vendas, desafios para o 

próximo mês (positivação, faturamento por PDV, devolução, inadimplência, entre outros. 

Estes pontos sinalizados na reunião, são acompanhados diariamente junto toda a 

equipe, com feedback da evolução ou não dos indicadores e além, gerado os planos de ação 
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para evolução dos indicadores.              

Além dos relatórios padrões de vendas da equipe, a Piraquê disponibiliza para me-

lhor conhecimento e argumentação do vendedor no PDV, relatórios tais como: 

1)   Follow-up: Relatório diário com todas as informações das NFs faturadas, por setor de 

vendas, com o status de entrega, como em trânsito, entregue, aguardando agenda-

mento de descarga, devoluções e respectivos motivos, entre outros. Estas informa-

ções têm como principal objetivo, melhorar a argumentação dos prazos de entrega, se 

o pedido anterior está correto e qual a última data entregue, por ponto de venda.   

2)   Posição de estoque por SKU: para correta proposta de vendas, é valido a equipe man-

ter sempre em mãos, o estoque por produto e respectivas datas de validade. 

3)   Relatório Informe Gerencial: informativo dos realizados de vendas, faturamento e 

positivação, por vendedor e grupo de produtos (Massas, biscoitos e refrescos).  

4)   Informe inadimplência: apesar das informações estarem disponíveis na Mercanet 

(sistema tablet), os vendedores têm acesso via relatório semanal, a base de inadim-

plência por cliente e títulos em aberto e a vencer, para consulta.  

Importante com estas informações é minimizarmos os ruídos de serviço no mercado e ter 

prontamente, as melhores informações para clientes e para nossa equipe de vendas.  

Política Comercial 1.3 Atividades de Vendas 

Os vendedores da Piraquê recebem diariamente a base de clientes a serem visitados, 

via tablet. Em média cada vendedor possui base de 30 clientes para visitas diárias. As vendas 

realizadas são baixadas remotamente a medida que os pedidos são inseridos no tablet. Há um 

limite de horário para o processamento dos pedidos, normalmente até as 16:00 de cada dia. Os 

pedidos processados, são encaminhados para análise financeira e faturamento na matriz no 

Rio de Janeiro. Todos os pedidos faturados são roteirizados e encaminhados para carregamen-

to e entrega. 

A equipe de vendas é orientada para enfatizar, no fechamento das negociações, qua-

tro variáveis, são elas: volume de vendas por SKU, valor do pedido, data da entrega e prazo 

de pagamento. Estas ações visam minimizar impactos negativos do processo de vendas, tais 

como devoluções, atrasos de pagamentos e reclamações de clientes. 

A análise de oportunidade é baseada nas demandas do mercado e suas sazonalidades 

específicas, como aniversário de rede, clubes de vantagens e datas comemorativas. Também é 

feito um acompanhamento da movimentação da concorrência para definir formatos de ações 

para o mercado.  
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