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RESUMO 

 

 

Esse trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade econômica e financeira de 

uma distribuidora de produtos para nutrição animal no sudoeste do Paraná. A 

oportunidade surgiu da necessidade da empresa Nutron Alimentos, com sede em 

Campinas-SP, expandir seus negócios através de um distribuidor regional e da 

Bonetti Agronutri já possuir uma estrutura montada no sudoeste do Paraná com 

atendimento a clientes em toda a região. Para a Bonetti Agronutri as vantagens 

estão na compra com melhores condições e repasse aos clientes com melhores 

margens, além de agregar valor à venda com seu portfólio de produtos e serviços 

variados na linha de nutrição animal. Estima-se um potencial de mercado de 26.200 

ton de produto por ano, e a meta da distribuição é atingir 12% desse total. Um dos 

pontos fortes dessa parceria é a assistência técnica de qualidade ao produtor e 

cliente, e a carência desse tipo de serviço analisada no estudo de mercado 

demonstra uma excelente oportunidade de negócio. A implantação do sistema de 

distribuição busca como resultado financeiro agregar receita à Bonetti Agronutri com 

um investimento pequeno, aproveitando toda a estrutura já existente e, com um pay-

back de 27 meses estimado por esse estudo, esse resultado já pode ser alcançado 

a partir do segundo ano de atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper's objective is to study the financial and economical feasibility for an 

animal's nutrition products distributor in the southwest of Paraná. The opportunity 

came up with the necessity of Nutron Alimentos headquartered in Campinas - SP, to 

expand its business through a regional distributor and also due to the fact that 

Bonetti Agronutri already has a ready structure in the southwest of Paraná to attend 

clients from all over the region. The advantages to Bonetti Agronutri are buying in 

better conditions and repassing to the clients with better profit margin. Besides the 

fact that the company will be able to add the selling price to its product's portfolio and 

various services in the animal nutrition line. A market potential of 26.200 tons of 

product per year is estimated, and the distribution's goal is to achieve 12% of that 

total. One of the strongest  issue of this partnership is the well-qualified technical 

assistance for the producer and for the client as well. The lack of these kind of 

services analyzed in the market's study  presents an excellent business opportunity. 

The implementation of the distribution system aims, as a financial result, to associate 

revenue to Bonetti Agronutri with a small investment, taking advantage of all the 

structure that is already available. With a pay-back of 27 months estimated in this 

study, this result shall be reached as from the second year of activity. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

O plano de distribuição de produtos Nutron surgiu da oportunidade 

identificada em se atuar como intermediário no processo de comercialização de 

produtos para Nutrição Animal da empresa Nutron Alimentos na área de ação da 

Bonetti Agronutri. A distribuição visa facilitar os processos do negócio através de um 

trabalho mais local no sudoeste do Paraná e oeste catarinense, visto que a Nutron 

tem sede em Campinas-PR. 

O modelo de negócio conhecido como distribuição é um processo que 

envolve a logística responsável pela administração dos produtos a partir da saída da 

linha de produção até a entrega no destino final (Kapoor et al., 2004, p. 2). Após o 

produto pronto ele é encaminhado ao distribuidor. O distribuidor por sua vez vende o 

produto para a rede varejista ou consumidores finais. A palavra distribuição esta 

associada também a entrega de cargas fracionadas, neste tipo de entrega o produto 

é entregue em mais de um destinatário, aproveitando a viagem e os custos 

envolvidos, porém para que isso ocorra precisamos de uma excelente logística em 

todo o processo. 

Os clientes da Bonetti Agronutri são os produtores, lojas agropecuárias e 

cooperativas regionais com quem, muitas vezes, a empresa já tem outros negócios, 

facilitando os processos de logística e cobrança com preços mais acessíveis do que 

uma revenda. 

Para a Bonetti Agronutri as vantagens estão na compra com melhores 

condições e repasse aos clientes com melhores margens, além de agregar valor à 

venda com seu portfólio de produtos e serviços variados na linha de nutrição animal. 

A equipe de gestão, técnica e de vendas é um dos pontos fortes do negócio, 

visto que a empresa já atua nesse segmento a 20 anos. 

O segmento de suplementos para nutrição animal está em crescimento em 

todoo país, e a região de atuação da Bonetti possui mais de 50% da produção de 

leite do estado, sendo um ótimo mercado para atuar, apesar a existencia de muitos 

concorrentes. Estimando-se um consumo de 8 g/animal/dia (recomendação do NRC, 

2001) e considerando que a região possui 1.300.000 vacas em lactação segundo o 

IBGE, temos um mercado de 26.200 toneladas de suplementos por ano. A carência 
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de assistência técnica nutricional também é percebida na análise de mercado, 

gerando valor na venda desse tipo de serviços. 

A estratégia de marketing visa ganhar mercado através de campanhas de 

vendas de acordo coma  sazonalidade dos produtos, anuncios e participação em 

feiras agropecuárias regionais e confecção de material gráfico para divulgação dos 

diferenciais dos produtos/serviços. 

A empresa possui um estrutura funcional capacitada com estilo de gestão 

moderna, ágil e participação de todos os funcionários na gestão e nos resultados. 

A implantação do sistema de distribuição busca como resultado financeiro 

agregar receita à empresa com um investimento pequeno, aproveitando toda a 

estrutura já existente, com um pay-back de 27 meses esse resultado já pode ser 

alcançado a partir do segundo ano de atividade.  

 

 

2. CONCEITO DO NEGÓCIO 

 
 
O empreendedor deve construir um plano de negócio, onde organiza as 
informações coletadas sobre a empresa que deseja montar. O 
planejamento proporciona uma visão mais clara e consistente sobre o 
desenvolvimento da empresa em metas alcançáveis. Esses dados devem 
ser discutidos na consultoria de viabilidade. No plano de negócio ficam 
registrados o conceito do negócio, os riscos, os concorrentes, o perfil da 
clientela, as estratégias de marketing e o plano financeiro que viabilizará a 
nova empresa. (Fonte: http://www.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-
um-negocio/vou-abrir/consulte-a-viabilidade/plano-de-negocio/). 

 

 

2.1  Apresentação e histórico do negócio 

 

A Distribuição de Produtos Nutron visa formar uma parceria entre a empresa 

Nutron Alimentos e a Bonetti Agronutri, com objetivo de facilitar a entrega de 

produtos aos clientes no Paraná e Santa Catarina.  

A Bonetti Agronutri foi fundada em 1988, comercializando rações e 

concentrados. Em 1990 firmou parceria com a Cooperativa Agrária Agroindustrial, de 

Guarapuava, de quem se tornou representante comercial, atividade que exerce até 

os dias atuais. Hoje, além das atividades de representação a empresa trabalha 

como atacadista e varejista de produtos agropecuários, parceira de empresas 

líderes em seus segmentos. Sua missão é “Contribuir para o crescimento técnico e 
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econômico dos produtores comercializando produtos e serviços de alta qualidade, 

proporcionar aos colaboradores realização profissional, sempre visando e mantendo 

a sustentabilidade da empresa.” Com uma visão arrojada de ser reconhecida como a 

maior e melhor empresa de nutrição animal em nossa área de atuação; a Bonetti 

Agronutri vem buscando novos negócios para aumentar o portfólio de produtos 

oferecidos aos clientes, sempre com melhores condições de preço e vantagens 

competitivas em relação aos concorrentes. 

 

 

2.2  Oportunidade 

 

A partir de janeiro de 2012 a empresa Nutron Alimentos com sede em 

Campinas-SP adotou uma nova forma de trabalho com suas parceiras, buscando 

distribuidores locais para facilitar a logística e questões financeiras como crédito e 

cobranças. A empresa Bonetti Agronutri tem com isso a oportunidade de passar a 

ser distribuidora no Paraná e Santa Catarina, por já ter uma boa carteira de clientes 

nessa região e já conhecer os produtos, pois já trabalha com produtos Nutron há 

cerca de 10 anos como revenda. 

 

 

2.3  Diferenciais 

 

Ser distribuidor de produtos Nutron possui um grande diferencial pois terá a 

oportunidade de negociar melhores preços e condições de compra, além da 

proximidade à empresa que presta serviços de assessoria para os vendedores e 

clientes. A Bonetti Agronutri possui ainda o diferencial de já atuar no mercado há 

mais de 20 anos e ter tradição em produtos de qualidade como os da Nutron e já ter 

uma carteira de clientes e equipe de venda formadas. 

 

 

2.4 Aspectos legais e Composição societária 

 

Razão Social: M.B. BONETTI E CIA LTDA 
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Nome Fantasia: Bonetti Agronutri 

CNPJ: 06.697.956/0001-70 I. E: 90310739-17 Insc. Municipal: 97969 

Enquadramento Tributário: lucro real   

Capital Social: ver contrato social em anexo.  

Nome dos sócios Participação 

Marcia Becker Bonetti 50% 

Tarsizio Carlos Bonetti 50% 

 

 

2.5 Stakeholders 

 

A Nutron Alimentos é a principal parceira no Plano de Negócios, assim como 

a empresa Bonetti Logística que fará todo o transporte dos produtos da fábrica até a 

distribuidora e a seguir para os clientes.  

 

 

3. MERCADO E COMPETIDORES 

 

3.1 Análise setorial (Macro) 

 
 
O rebanho nacional brasileiro é o segundo maior do mundo, perdendo 
apenas para a Índia, porém para fins comerciais o rebanho brasileiro é o 
maior do mundo, pois o rebanho da Índia não possui finalidade econômica, 
cuja produção de leite serve basicamente para o auto-consumo. Apesar 
disso o Brasil tem uma das mais baixas médias mundiais de 
produtividade/vaca/ano (1.297 lt), sendo que os EUA, primeiro no ranking de 
produtividade tem uma produtividade média de aproximadamente 8.000 
litros/vaca/ano. (Koehler, 2000). 
 
 

 

PRODUÇÃO 
LEITE 2009 

Vacas ordenhadas Produção 
(1000 Lt) 

% total Produtividade 
(lt/vaca/ano) 

Brasil 22.440.516 29.112.024 100 1.297 

Região Sul 3.879.605 8.977.284 30,9 2.314 

Paraná 1.489.241 3.339.306 11,5 2.242 

Santa 
Catarina 

933.643 2.237.800 7,7 2.397 

Tabela 1. Produção de leite no ano de 2009 por região. Fonte: IBGE, 2009. 
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 A região de atuação da Bonetti Agronutri, atualmente, “produz com um 

rebanho de 1.300.000 vacas ordenhadas, cerca de 3.280.000.000 litros de leite/ano.” 

(Fonte: IBGE, 2009) 

Se, neste quadro, estimarmos um consumo de 8 gramas de produto / litro de 

leite, o potencial de mercado para o segmento de núcleos e minerais se mostra em 

aproximadamente 26.200 toneladas de produto / ano. 

 

3.1.1 Fatores críticos de sucesso 

- Logística de entrega 

- Equipe de vendas a campo 

- Vendas a prazo 

- Mix de produtos diferenciados 

- Controle de Custos 

 

3.1.2 Forças competitivas 

 

- Potenciais Entrantes (Barreiras de Entrada) - alta 

Precisam ter: produção em escala, portfólio de produtos amplo e específico, 

alta necessidade de capital, canais de distribuição, produtos com preços atrativos 

devido à retaliação existente às novas empresas no setor. 

 

- Produtos/Serviços Substitutos - baixa 

Rações prontas com minerais inclusos – mais prático, porém caro e 

incompatível com animais de alta produção. 

Matérias-primas para núcleos e minerais caseiros – exige tempo, precisão e 

mão-de-obra extra na propriedade. 

 

- Concorrentes Atuais - média 

Há uma alta rivalidade na região pelo alto número de concorrentes, cada um 

com características diferentes. Nem todos, entretanto, possuem produtos ou pessoal 

diferenciados. 

 

- Poder de Barganha dos Compradores - média 
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Produtores de leite de propriedades maiores – é bem informado, negociação 

por preço em função de quantidade; custo de mudança depende da qualidade do 

produto do concorrente, podendo trazer prejuízos futuros para o comprador. 

Cooperativas e Associações – orientadas para preço, precisam de condições 

diferenciadas para poder revender, bem informados, fazem cotações freqüentes. 

 

- Poder de Barganha dos Fornecedores - alta 

Nutron – representam a totalidade dos produtos que vendemos no segmento. 

Representamos uma pequena parte das vendas do fornecedor, porém temos 

localização estratégica na região e força de venda do segmento no campo. Existem 

produtos substitutos no mercado, porém a parceria com o fornecedor é forte. 

 

3.1.3 Cenários e tendências 

 

Demográfico 
Envelhecimento da 
população 
Famílias menores 
Maior numero de pessoas 
morando sozinhas  
Aumento das famílias 
gerenciadas por mulheres 
Aumento da concentração 
nos centros urbanos 
Desaceleração do 
crescimento da população 
Redução do número de 
analfabetos 

Econômico 
Real valorizado 
Cambio estável 
Aumento dos preços de 
alimentos 
Aumento dos preços de 
matéria-prima 
Carga tributária alta 
Aumento de empresas na 
agroindústria 
Consumidores cada vez mais 
exigentes 
Maior número de empresas se 
instalando no interior 
Maior esclarecimento do 
produtor rural e busca pelo 
resultado econômico da 
propriedade. 

Ambiental 
Novo código florestal 
Proibição do uso de sacolas 
plásticas 
Conscientização do meio-
ambiente 
Restrição de produtos químicos 
no setor agropecuário 
Avanço da biotecnologia 
Mudança do perfil do consumidor 
(eco-consumidor) 
Aumento do uso de energia 
renovável 
Aumento do reflorestamento 
Racionamento da água 

Tecnológico 
Acesso a internet em 
massa (inclusive interior) 
Internet 4G 
Energias renováveis 
Biotecnologia 
Mudança no código penal 
Melhoria do código de 
proteção ao consumidor 
 

Institucional/Político 
Política Previdenciária mais 
rígida 
Leis trabalhistas mais flexíveis 
Manutenção do poder político 
Enfraquecimento da influencia 
das igrejas 
Aumento de ONGs e 
fundações com culturas 
alternativas 
Enfraquecimento das forças 
sindicais 
Maior rigidez nas leis de 
transito 
Aumento de normas e 
exigências por qualidade e 
conformidade nos produtos 

Internacional 
Crescimento do BIRC 
Aumento do consumo de 
alimentos no mundo 
Aumento da população mundial 
Crise na zona do euro 
Queda das ditaduras/mudança 
política no oriente médio 
Aumento das energias renováveis 
Crescimento da informação 
globalizada 
Aumento da perspectiva de vida 
no mundo 
Padronização das barreiras 
tarifárias e sanitárias 
Incorporações e fusões no mundo 
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Aumento das privatizações 

Quadro 1. Estudo de cenários. 

 

3.2 Mercado alvo e necessidades dos clientes 

 

3.2.1 Produtores de leite: 

  

- Têm remuneração média girando em torno de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, 

proveniente da venda da produção leiteira aos laticínios de sua respectiva região;  

- Têm remuneração extra com a venda de animais de descarte, de novilhas, e 

de parte da lavoura de grãos;  

- A maioria possui escolaridade baixa;  

- Em sua maior parte mantêm seus pagamentos em dia;  

- Dependem de financiamentos junto aos bancos para os investimentos, 

frequentemente realizados, nas propriedades;  

- Valorizam o trabalho de acompanhamento nas propriedades e procuram 

produtos com vantajoso custo-benefício. 

 

3.2.2 Produtores de corte:  

 

- Na sua maioria, localizados nas zonas rurais dos municípios, vindos de 

famílias tradicionais no ramo, com posses e terras;  

- A maioria possui outra profissão e fonte de renda além da propriedade; 

- Possuem remuneração muito variável, dependendo da sazonalidade da 

venda dos animais aos frigoríficos e dos preços do mercado; 

- Têm remuneração extra com a comercialização de animais vivos (vacas de 

cria, touros, etc.) e com a lavoura de grãos;  

- Na compra, avaliam o produto pelo seu preço, quase sempre preferindo 

produtos tradicionais e conhecidos. 

 

3.2.3 Cooperativas:  
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- Localizadas nas principais cidades, têm grande número de produtores 

associados e parcerias com as empresas do ramo para a venda de produtos, com 

recebimento em conta-leite ou conta-safra; 

- Realizam seus pagamentos com pontualidade; 

- Na compra, avaliam o produto pelo preço, valorizando, porém, parcerias 

com diferenciais a oferecer. 

 

3.2.4 Associações:  

 

- Grupos de produtores que se unem visando condições especiais de preço 

por quantidade;  

- Dissolvem-se com muita facilidade em virtude de má gestão ou de 

desentendimento; 

- Permitem a venda garantida a um considerável número de clientes, com 

condições de pagamento diferenciadas;  

- Geralmente dão garantia do pagamento de seus associados. 

 

3.2.5 Agropecuárias:  

 

- Localizam-se nas cidades, com um grande número de pequenos clientes;  

- Compram produtos pouco técnicos; 

- Formam uma categoria com maior índice de inadimplência; 

- Vendem produtos em pequenas quantidades. 

 

 

3.3 Análise dos competidores 

 

TORTUGA 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

-Política Comercial indefinida, sem 
fortalecimento de parceiros (lojas), 
disputa pelo cliente a campo; 
-Presença Técnica a campo ínfima. 

-Marca Tortuga; 
-Marketing de amplitude Nacional; 
-Tradição e pioneirismo no segmento; 
-Preço competitivo. 

PRADO 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

-Produtos fora dos padrões para -Trabalho muito bem desenvolvido no 
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Nutrição de bovinos em relação ao 
NRC 2001; 
-Nenhum trabalho técnico a campo. 

atacado; 
-Grandes parcerias com Cooperativas 
(Coamo, Coopavel, Laticínios Tirol); 
-Logística de entrega; 
-Preço. 

MATSUDA 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

-Produto fora dos padrões para 
Nutrição de bovinos em relação ao 
NRC 2001; 
-Presença do produto em algumas 
micro-regiões, com áreas em aberto; 
-Nenhum trabalho técnico a campo. 

-Marca Conhecida; 
-Preço; 
-Trabalho em lojas. 

TECTRON 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

-Pouca presença a campo; 
-Preço não atrativo; 
-Marca desconhecida; 
-Poucos pontos de venda. 

-Produto tecnicamente bem 
elaborado; 
-Na região que atua mostra trabalho 
consistente. 
 

COASUL 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

-Produto terceirizado; 
-Pouco valor técnico; 
-Origem de matéria-prima 
contestada. 

-Marca Coasul na região de sua 
atuação pela quantidade de 
associados/entrepostos; 
-Venda agregada com ração da 
mesma marca. 

VACCINAR 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

-Preço não atrativo; 
-Marca menos conhecida; 
- Poucos pontos de venda. 

-Parceria com distribuidor na região; 
-Produtos com níveis tradicionais. 

M. CASSAB 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

-Pouco conhecido a campo; 
-Logística. 

-Preço; 
-Produto tecnicamente bem 
elaborado. 

VITAMIX 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

-Pouca expressividade a campo 
segmento de bovinos. 
 

-Preço; 
-Logística; 
-Parcerias com lojas; 
-Produto bem elaborado. 

NUTRIFARMA 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

-Pouco trabalho direto a campo. -Linha de lácteos com grande 
expressividade de venda; 
-Preço. 

Tabela 2. Análise dos competidores. 
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Dos concorrentes citados, os principais são os 3 primeiros (Tortuga, Prado e 

Matsuda), que detêm hoje cerca de 40% desse mercado. 

 

 

3.4 Vantagens Competitivas (do negócio e dos concorrentes) 

 

A Bonetti AgroNutri tem a seu favor, como vantagem comercial, o fato de ter 

força de venda no campo: uma equipe de consultores bem distribuídos e 

capacitados, logística própria e tradição na venda de produtos de nutrição animal, 

com mais de 20 anos atuando no mercado. Sua meta é atingir 12% do potencial de 

mercado existente, ou seja, cerca de 3.140 toneladas de produto/ano.  

Podendo comprar com melhores condições de preço pode aumentar as 

margens de lucro que possui hoje, além de ter exclusividade de venda na região de 

contratação da distribuição, aumentando seu faturamento atual. 

 

 

4. EQUIPE DE GESTÃO 

 

4.1 Dados do gerente e proprietário da Bonetti Agronutri: 

Nome: Tarsizio Carlos Bonetti   Data Nasc.: 06/01/1963 

Identidade: 3.393.141-7  SSP-PR  CPF: 488.503.659-34 

Endereço: Rua Giocondo Felipe, 1303 

Bairro: Vila Nova Cidade: Francisco Beltrão Estado: PR  CEP: 85.605-330 

Tel: (46) 3524-2877 FAX: (46) 3524-2877 E-mail: tarsizio@bonettiagronutri.com.br 

Formação Profissional:  

 Ensino Médio – Técnico em Agropecuária  
              Colégio Miniguaçu – Francisco Beltrão – PR – 1982 

 Ensino Superior – Licenciatura em Economia Doméstica 
Faculdade de Ciências Humanas de Francisco Beltrão – PR – 1986 

 Pós Graduação – Marketing e Propaganda 
 FAE – Faculdade Católica de Administração e Economia – Curitiba – PR – 1994 
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Empreendimentos: 
Iniciou sua carreira profissional em janeiro de 1982 como técnico agrícola, 
comercializando insumos agropecuários e prestando assistência técnica. 
Em 1988 fundou a Bonetti Representações, comercializando rações e concentrados. 
Em 1990 firmou parceria com a Cooperativa Agrária Agroindustrial, de Guarapuava, de 
quem se tornou representante comercial, atividade que exerce até os dias atuais. 
Em 1992 funda, também, a Bonetti Logística. 
Desde o início, Tarsizio Carlos Bonetti buscou a inovação e o aprimoramento. Nas suas 
empresas formou grupos de colaboradores competentes, implantando rotinas 
administrativas arrojadas. 
Hoje, além das duas já citadas empresas, gerencia a M. B. Bonetti, empresa atacadista 
e varejista de produtos agropecuários, parceira de empresas líderes em seus 
segmentos. 

 

 

4.2. Dados da equipe gerencial da empresa: 

 

Área Responsável 
Administrativa Tarsizio Carlos Bonetti 
Financeira Serineu Bonetti 
Comercial Alexandre Crestani e Cristiana Terra 
RH Ari Elcio Alberti 
T. I. Aline Agostini 
Logística Itor de Lima 
Cadastro/Cobranças Juliana Pansera e Rosangela de Moura 
Fiscal Adriely Segat 

 

 

5. PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

 

5.1 Descrição dos produtos e serviços 

 

Os produtos oferecidos pelo negócio são do segmento de nutrição animal, 

como núcleos, minerais, aditivos e especialidades voltadas para o produtor de 

bovinos de leite e corte. 

Principais produtos subdivididos em linhas: 

- Linha máxima: NC milk C, NC milk L trio, NC milk LT casco, NC milk LT trio, NC 

milk LT sólidos, NC milk PP aniônico. 

- Linha performa: NC Milk LF, NC Milk LF T, NC Milk PP. 

- Linha nutronmilk: Equalizer, Bicox, Bicox Energy, Bicox Ice, Control, PP Transição 
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- Linha essencial: NC Milk C, NC Milk LF, NC Milk PP. 

- Linha phos: NP 150 ADE, NP 75, NP ovino 65 

- Linha probeef: Performa sal, Performa proteinado 45, Performa proteinado 30, 

Pasto bom, Essencial 40. 

- Nutronlyt 

- Nutrondrench 

- Lácteos: Leitemix, Bovilac,  

- Lácteos alta performance: Lactal, Lactal All milk, Milksweet. 

 

Principais serviços: Acompanhamento técnico-nutricional com 

recomendações de manejo, dietas, formulação de rações, acompanhamento em 

feiras e exposições, etc. 

 

 

5.2  Benefícios e diferenciais 

 

- Flexibilidade de ajustes de níveis dos produtos específicos de acordo com 

as necessidades da região de atuação; 

- Produtos desenvolvidos por equipe técnica capacitada e com base em 

experimentos prévios a campo e de sucesso; 

- Venda técnica dentro de um programa nutricional para a propriedade. 

 

 

5.3  Utilidade e Apelo 

 
 
Em vacas leiteiras, a mineralização (suplementação) tem como prioridade a 
melhora no desempenho reprodutivo, que consiste na diminuição do 
intervalo entre partos e aumento na taxa de concepção. Além dos efeitos na 
reprodução, a suplementação aumenta a produção e melhora a qualidade 
do leite, reduzindo a contagem de células somáticas. (Barcelos, V. et al. 
2010). 

 

Com a melhoria dos sistemas de produção, as atividades agropecuárias têm 

sido cada vez mais exploradas, e com a melhoria da genética os animais necessitam 

de maiores complementos na alimentação para melhorar seu desempenho produtivo 

rendendo mais lucros ao produtor. Os produtos oferecidos nesse negócio são de 
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extrema importância, pois fornecem aos produtores a suplementação da 

alimentação de seus animais para um melhor desempenho nutricional com retorno 

econômico positivo. 

 

 

5.4  Tecnologia, P&D 

 

A Nutron Alimentos é referencia no mercado nacional em pesquisa e 

desenvolvimento de produtos com qualidade e com o que há de melhor no mercado. 

Possui um centro de pesquisa próprio onde todos os produtos são testados e 

aprovados antes de serem lançados no mercado. Além disso possui uma equipe 

técnica a disposição da distribuição para desenvolvimento de palestras, novos 

produtos, acompanhamento dos produtores e da equipe de vendas. 

 

 

5.5  Ciclo de vida 

 
 
“De acordo com Fiksel (1997, p. 73), ciclo de vida é uma seqüência de fases 
relacionadas com um produto, processo, serviço, instalação ou empresa. 
Esse autor distingue ciclo de vida econômico de um produto ou processo do 
ciclo de vida físico. O ciclo de vida econômico de um produto é uma 
seqüência de atividades na qual se inclui a concepção do produto, seu 
desenvolvimento, lançamento, fabricação, manutenção, reavaliação e 
renovação que implica uma nova geração do produto.” 

 
No caso dos produtos para alimentação animal Nutron, considera-se que a 

linha nova de produtos está na fase de lançamento com grande potencial de 

crescimento; os produtos tradicionais estão na fase de manutenção, já tem seu 

mercado definido com desenvolvimento de estratégias diferenciadas como 

prestação de serviços para manter ou aumentar as vendas. Alguns produtos ainda já 

estão na fase de declínio sendo o momento para reavaliar o produto ou mesmo tirá-

lo do mercado substituindo por outro. 

 
 

5.6  Matriz BCG 

 
 
"Para ter sucesso, uma empresa precisa ter um portfolio de produtos com 
diferentes taxas de crescimento e diferentes participações no mercado. A 
composição deste portfolio é uma função do equilíbrio entre fluxos de caixa. 
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Produtos de alto crescimento exigem injecções de dinheiro para crescer. 
Produtos de baixo crescimento devem gerar excesso de caixa. Ambos são 
necessários simultaneamente." ( Henderson, B. 2012) 

 

Segue abaixo a matriz BCG estruturada para os produtos da distribuição, e os 

comentários de cada linha de produto. 
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Linha nutronmilk Nutronlyt 

Linha performa Nutrondrench 

Linha essencial 
 

Lácteos  ABACAXI 

 
   

VACA LEITEIRA   

    
Quadro 2. Matriz BCG. 

 

Os produtos considerados “Estrela” nessa matriz representam aqueles em 

que a empresa deve investir grande quantia e que geram receitas razoáveis, porém 

como estão em fase de crescimento no mercado o investimento compensa. 

Os produtos “Vaca leiteira” são a base da empresa, os que mantém os lucros 

e a geração de caixa para a distribuição, são responsáveis por grande parte das 

vendas, porém já estão estabilizados em relação ao crescimento. 

Os produtos “Criança problema” são aqueles que exigem alto investimento 

para se manter no mercado porém geram pouca receita, trazendo retorno baixo, 

devem ser bem avaliados para buscar estratégias para mantê-los no mercado com 

alguma inovação ou tirar algum valor diminuindo o investimento, senão pode se 

tornar um produto “abacaxi”, que são aqueles que estão empacados nas vendas, 

tem baixa participação no mercado e não estão em crescimento... esses podemos 

tentar recuperar as vendas com pouco investimento ou desistir deles. 
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6. ESTRUTURA E OPERAÇÕES 

 

6.1 Organograma 

 

Figura 1. Organograma atual. 

 

6.2  Processos do negócio 

 

- Aquisição dos produtos por meio de pedidos semanais de acordo com o 

planejamento de vendas e relatório de sugestão de compras (Anexo). Retirada dos 

produtos na fábrica da Nutron com veiculo próprio cinco dias após o pedido; 

- Equipe de venda composta por 20 vendedores distribuídos estrategicamente 

pelas regiões de atuação, um coordenador técnico-comercial, um supervisor técnico-

comercial, três técnicos atuantes na região (assessoria) para realizar os pedidos dos 

produtos com os clientes e programar as entregas de acordo com a região, com 

acompanhamento das metas x vendas mensal (Anexo); 

- Logística própria de entrega de pedidos (Bonetti Logística) composta por 26 

veículos de entrega e por 12 veículos de suporte de vendas a campo; 

- Sede para estocagem de produtos, central de pedidos e faturamento dos 

produtos. 

- Equipe especializada em nutrição animal acompanhando diariamente os 

vendedores; 

- Carteira de clientes formada na empresa, facilitando a venda agregada dos 

produtos Nutron (Programa Alimentar); 

- Pessoa especializada no escritório para realizar o pós-venda por telefone, 

visitas selecionadas, Relatório de não-conformidades, etc.; 
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- Relatórios dos técnicos das visitas realizadas a campo para 

acompanhamento futuro do cliente, além de verificação da estratégia adotada e dos 

resultados alcançados. 

 

 

6.3  Política e previsão de recursos humanos 

 

A gestão de recursos humanos visa a gestão participativa com delegação de 

tarefas. O objetivo é construir uma equipe comprometida com o negócio e 

capacitada para gerar resultados, através de um sistema de participação nos 

resultados e treinamentos contínuos. 

A empresa necessitará treinar a equipe de vendas e de logística já formada 

para se adequar ao novo sistema de distribuição.  Para o primeiro ano do projeto a 

equipe será mantida como está atualmente; para o segundo ano o setor de 

Recursos humanos deverá selecionar três novos vendedores focados em clientes no 

sistema de atacado para alcançar o volume de vendas esperado. 

O recrutamento deverá ser feito através de divulgação da vaga, análise de 

currículos, entrevista com o diretor e coordenação comercial e teste de habilidades e 

personalidade no RH da empresa. Após selecionado, o novo funcionário passará por 

uma integração em todos os setores e uma fase de experiência de 3 meses. 

 

 

6.4  Fornecedores 

 

Fornecedor exclusivo: Nutron Alimentos, com sedes em Toledo-PR; Chapecó-

SC e Itapira-SP. 

 

 

6.5  Infraestrutura física 

 

A Bonetti Agronutri possui um prédio de 1600 m2 que acomoda toda a 

estrutura comercial da distribuição. Na parte térrea encontramos a loja agropecuária 

e o estoque, no primeiro andar temos o setor administrativo com os setores de 
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cadastro, crédito e cobrança, financeiro, RH, departamento de compras, logística e 

diretoria, e no terceiro andar encontra-se um salão para treinamentos e eventos. 

 

 

6.6  Infraestrutura tecnológica 

 

Para dar agilidade ao processo de distribuição a empresa conta com um 

sistema informatizado de cadastro, crédito e cobrança; assim como um sistema que 

controla a entrada de pedidos, programação de carregamento e entrega dos 

mesmos, agilizando a informação para o cliente e para a própria empresa. 

 

 

7. MARKETING E VENDAS 

 

 

7.1  Posicionamento do produto/serviço 

 
 
Posicionamento é a percepção de valor que o seu público alvo tem de seu 
produto. Planejar o posicionamento do produto ou serviço envolve levar em 
consideração questões como a concorrência e como os produtos dela são 
vistos, as necessidades e desejos do seu público-alvo e o elemento 
“mágico” que o seu produto ou serviço naturalmente tem sobre ele. 
(MARTINS, C. 2012.) 

 

Os produtos do sistema de distribuição deste trabalho tem um apelo à 

qualidade e garantia das matérias-primas e à tecnologia empregada na confecção 

dos mesmos, estudando as necessidades diárias dos animais para complementar a 

dieta de forma eficaz e segura. Com isso, atingimos as necessidades dos clientes 

que visam uma nutrição com custo-benefício vantajoso e que melhore a saúde do 

seu rebanho, além de poder contar com o acompanhamento nutricional de 

profissionais sempre que necessário. 

 

 

7.2  Praça 
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Localizada estrategicamente em Francisco Beltrão, um dos principais 

entroncamentos rodoviários da região, atendendo, além do sudoeste, a região oeste 

do Paraná e oeste de Santa Catarina, com um raio de 300 km de atuação, onde está 

localizada a segunda maior bacia leiteira do Brasil. 

 

 

7.3  Promoção 

 

- Campanhas de Vendas divulgadas nos meios de comunicação e 

verbalmente através dos consultores; 

- Anúncios em programas de rádio da região, participação em feiras 

agropecuárias com exposição dos produtos, dias de campo em propriedades modelo 

que usam a linha Nutron, visitas técnicas para apresentação do portfólio em 

propriedades, palestras técnicas em feiras e comunidades locais; 

- Confecção de material gráfico com informações relevantes sobre os 

produtos para distribuição aos clientes. 

 

 

7.4  Preço 

 

Os produtos Nutron tem seu preço fixado em relação à qualidade e tecnologia 

que carregam, portanto não são os mais baratos do mercado. Deve-se, portanto 

elaborar durante o ano estratégias de preços diferenciados para compras em 

quantidade ou promoções de produtos com épocas especifica de uso, trabalhar em 

cima do custo-benefício do uso dos produtos que é muito vantajoso. 

 

 

7.5  Estratégia e projeção de vendas e Market-share 

 

A estratégia adotada pela empresa será de venda direta nas propriedades, 

vinculando o uso dos produtos com a assistência técnica-comercial para melhorar os 

resultados zootécnicos na propriedade. A projeção é alcançar R$ 150.000,00 reais 

mensais em vendas dos produtos Nutron já no primeiro ano, e R$ 180.000,00 no 

segundo ano, chegando a R$ 300.000,00 em 5 anos. 
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8. ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO 

 

 

8.1 Análise estratégica (Plano de desenvolvimento) 

 

Quando se estabeleceram os objetivos de crescimento da empresa, houve 

um rigoroso processo de análise das oportunidades e dos riscos inerentes ao 

negócio e a identificação dos fatores críticos de sucesso através da identificação dos 

pontos fortes e pontos fracos, para então se desenvolver um cronograma de ações 

nos diversos níveis da organização e se estabelecer marcos que servirão de 

referência para avaliação das metas planejadas e dar suporte às decisões futuras. 

Tendo como base a análise SWOT, foi possível determinar os fatores críticos 

para o sucesso do negócio: 

- Logística eficiente 

- Conhecimento do negócio e do mercado 

- Equipe de vendas 

- Capitalização da empresa 

A Bonetti Agronutri tem como vantagem competitiva o fato de ter força de 

venda no campo, logística própria e tradição na venda de produtos no segmento de 

nutrição animal. 

É importante definir estratégias de manutenção da vantagem competitiva. O 

negócio tem como principal objetivo o ganho de participação no mercado nesse 

ramo, diversificando os negócios da empresa Bonetti Agronutri, e agregando valor à 

venda para o cliente, não permitindo concorrentes entrarem no cliente com produtos 

semelhantes. 

 

 

8.2  Análise SWOT 
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Segundo Cordiolli (2001) o método SWOT “é uma abreviatura de quatro 

focos de análise, considerando os êxitos (objetivos alcançados, aspectos 

fortes, benefícios, satisfação); deficiências (dificuldades, fracassos, 

aspectos fracos, descontentamento); potenciais (capacidades sem explorar, 

idéias de melhoramento) e obstáculos (contexto adverso, oposição, 

resistências contra mudança)”.   

 

8.2.1 Ameaças:  

 

- Ponto de Equilíbrio das propriedades na atual situação econômica; 

- Crises eventuais na atividade leiteira, com preço baixo de leite; 

- Concorrência no preço com outras empresas; 

- Prazo de entrega em algumas regiões; 

- Grande quantidade de Agropecuárias e revendas; 

- Epidemias; 

- Inovação da Concorrência; 

- Novas indústrias aparecendo no mercado; 

- Eventuais crises econômicas; 

- Empréstimos bancários (aumento de taxas de juros/empréstimos reduzidos); 

- Intempéries climáticas; 

- Mercado de Commodities com grandes oscilações; 

- Venda direta da concorrência ao cliente; 

- Campanha de venda de cooperativas com prazos longos de pagamento. 

 

8.2.2 Oportunidades:  

 

- Facilidade de logística de transporte na região; 

- Cliente mais esclarecido e exigente por produtos de qualidade e diferenciados; 

- Qualidade nos produtos e conhecimento da marca Nutron; 

- Usar a força da equipe de vendas da região; 

- Estar localizada nas duas maiores bacias leiteiras do Paraná; 

- Comunicação facilitada entre administrativo, consultores e motoristas; 

- Carteira de clientes formada; 

- Mercado de leite favorável. 
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8.2.3 Pontos fortes:  

 

- Trabalho em equipe; 

- Preocupação social e ambiental; 

- Programa 5 S, LixoBon, D’Olho; 

- Qualidade nos produtos e serviços oferecidos; 

- Bom marketing visual; 

- Segurança no trabalho; 

- Ambiente de trabalho agradável; 

- Frota nova e motoristas capacitados; 

- Pagamentos em dia; 

- Qualificação profissional; 

- A “Marca”; 

- Parcerias comerciais fortes; 

- Estrutura humana – equipe de vendas e administrativos bem estruturados; 

- Estrutura física – estoque e localização da sede; 

- Metas definidas e cobradas freqüentemente; 

- Bom atendimento ao cliente. 

 

8.2.4 Pontos fracos:  

 

- Descumprimento com horários e agendas por alguns vendedores; 

- Entregas com atraso em algumas regiões; 

- Melhorar o controle de estoque; 

- Resistência às mudanças; 

- Falta de integração de alguns membros da equipe; 

- Não cumprimento de algumas normas estipuladas; 

- Deficiência de vendas em alguns municípios; 

- Desencontro de informações; 

- Comentários desnecessários por alguns colaboradores; 

- Falta de finalização das tarefas iniciadas; 

- Marketing localizado; 

- Quebra cultural dos vendedores em expor todos os produtos do portfólio de acordo 

com a necessidade do cliente. 
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8.3 Objetivos e metas 

 

O principal objetivo do plano de negócio é o ganho de participação no 

mercado nesse ramo, diversificando os negócios da empresa Bonetti Agronutri, e 

agregando valor à venda para o cliente, não permitindo concorrentes entrarem no 

cliente com produtos semelhantes. 

A meta é atingir 12% do mercado, sendo estimado em 3.140 ton/ano. 

 

 

8.4 Cronograma 

 

Ano 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Desenvolvimento 

Treinamento da equipe existente 

Configuração e operação dos 

servidores ao sistema de distribuição 

Sistema de classificação de clientes 

Sistema de fidelização de cliente 

Sistema de cadastro, crédito e 

cobrança 

Sistema de logistica de entrega 

Regionalização do pedido 

Desenvolvimento do funcionamento 

da assistencia técnica aos clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Levantamento das praças 

Elaboração de material de divulgação 

Operação de vendas pessoais 

Criação de campanha de marketing 

Início da campanha de marketing 

 

Administração 

Reunião com dpto comercial Nutron 

Assinatura de contrato de distribuição 

Compra do estoque inicial 

Recrutamento de novos funcionários 

 

Marcos 1  2 3    4    5 

 

1 – Início das operações 

2 – 3.000 clientes cadastrados 

3 – Operação estruturada 

4 – Implantação completa 

5 – R$ 150.000,00 reais mensais em vendas 
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9. FINANÇAS 

 

 

9.1 Investimentos  

 

- R$ 80.000,00 com reforma e ampliação no galpão de estoques com 

recursos próprios, divididos igualmente nos 6 primeiros meses; 

- R$ 250.000,00 em estoque inicial com manutenção mensal de acordo com 

as saídas. 

 

 

9.2 Estimativa de faturamento 

- R$ 150.000,00 mensais no primeiro ano, R$ 180.000,00 mensais no 

segundo ano, crescendo até alcançar R$ 300.000,00 mensais em cinco anos. 

 

 

9.3 Estimativas de custos e despesas de comercialização, mão-de-obra e 

comissões: 

 

- Despesas Administrativas: 3% 

- Comissões: 6% 

- Despesas não operacionais: 3% 

(Anexo Mark-Up dos produtos) 

 

 

9.4 Evolução dos resultados econômicos (x 1000) 

 

Discriminação (x 1000) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Receita Bruta     1.800 2.160     2.640      3.000      3.600 

- Deduções (PIS/COFINS) (166,5) (199,8)    (244,2)      (277,5)     (333) 

Receita líquida  1633,5 1960,2 2395,8 2722,5 3267 

- Custo dos produtos      (1.600) (1.620)      (1.980)     ( 2.062)     ( 2.700) 

Lucro Bruto 33,5 340,2 415,8 660,5 567 

- Despesas administrativas             (54) (65)           (79)      (82,5)     ( 108) 

- Despesas com vendas (108) (130)         (158)       (165)      ( 216) 
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Lucro Operacional 128,5 145,2       178,8       413      243 

Despesas Financeiras (54) (65)          (79)     (82,5)       (108) 

Margem Líquida I (182,5) 80,2     99,8       330,5      135 

- IR/CS (27,38) (12) (15) (50) (20,25) 

Investimento (80)     

Estoque         250 

Margem Líquida II (289,88) 68,2     84,8       280,5      364,75 

Tabela 3. Fluxo de caixa anual. 

 

 

9.5 Indicadores de viabilidade 

 

Considerando uma TMA de 2,5%, temos: 

- Pay-back: 27 meses 

- VPL: R$ 11626,07 

- TIR: 2,62% 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a análise realizada, o mercado de nutrição animal é 

concorrido devido ao grande número de empresas em atuação no setor. Além disso, 

há certo temor quanto ao mercado mundial dos nossos produtos (carne, leite).  

As oportunidades, entretanto, existem, e são grandes para aquelas empresas 

bem estruturadas, com vantagens competitivas atraentes. Essas oportunidades 

podem e devem ser exploradas, e as ameaças, na medida do possível, estudadas e 

prevenidas.   

Por possuir uma estrutura comercial e logística já estabelecidas, não 

necessitando de grandes investimentos, a distribuição de produtos Nutron pela 

Bonetti Agronutri é uma grande oportunidade de aumentar as vendas e fortalecer as 

marcas na região, levando ao cliente serviços e produtos de qualidade, e com 

custo/benefício atrativo.  
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