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RESUMO 

 

As associações são empresas jurídicas que desempenham um papel importante na sociedade, 

pois através delas é possível juntar um grupo de pessoas com o mesmo interesse 

empreendedor e agregar valor a um produto, um exemplo é o setor apícola. A sua prática é 

bastante conhecida, porém as exigências legais para comercialização formal do mel exigem 

bastante investimento financeiro além de conhecimento para produção. Ao longo desse 

trabalho serão explorados alguns dos desafios enfrentados por um empreendedor e 

ferramentas que podem ser utilizadas em tomadas de decisões que vão desde a percepção do 

consumidor até a decisão de melhorias no portfólio de produtos. O objetivo principal dessa 

obra foi estudar o perfil dos consumidores de mel no município de Cachoeira do Sul e os 

canais de comercialização mais utilizados pelos consumidores para adquirir o mel. A 

metodologia de pesquisa foi exploratória e os resultados foram obtidos através de um 

formulário do Google Forms compartilhado nas redes sociais, e-mail e via Whatsapp. Foi 

aplicado um questionário semiestruturado ao presidente da associação para melhor 

entendimento do setor e sobre a função da associação. Também foi contatado com médico 

veterinário do Serviço de Inspeção Municipal buscando complementar o entendimento da 

importância e os benefícios da associação para os associados e município. Por meio dos 

resultados da pesquisa on-line foi possível identificar que os canais de comercialização mais 

utilizados pelos consumidores entrevistados são pela aquisição direta com o apicultor 

representando 38,70% das respostas, 27,30% utiliza mais as redes de supermercados e 15% 

utilizam as feiras/mercados. Quanto ao perfil do consumidor identificado, são pessoas que 

utilizam as redes sociais com frequência, o acesso utilizado para informação é a internet. 

Possuem o hábito de consumo do mel e na maioria possuem preocupação com a saúde. A 

opção para decisão de compra em locais com fácil acesso ao produto. 

 

Palavras-chaves: Associações. Setor apícola, Tomadas de decisões. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Associations are legal companies that play an important role in society as they are capable of 

gathering a group of people with the same entrepreneurial interest and add value to a product, 

an example is the beekeeping sector. Its practice is well known, but the legal requirements for 

formal honey trade require a lot of financial investment in addition to knowledge for its 

production. Throughout this work, some of the challenges faced by an entrepreneur and tools 

used in decision making which range from consumer perception to the decision on product 

portfolio improvement will be explored. The main objective of this work was to study the 

profile of honey consumers in the municipality of Cachoeira do Sul and the 

commercialization channels most used by consumers to acquire honey.  The research 

methodology was exploratory and the results were obtained through Google Forms shared on 

social networks, e-mail and via WhatsApp. A semi-structured questionnaire was applied to 

the president of the association for a better understanding of the sector and the role of the 

association.  A veterinarian from the Municipal Inspection Service was also contacted in order 

to supplement the understanding of the importance and benefits of the association for 

members and the municipality. Through the results of the online survey was possible to 

identify that the commercialization channels most used by the interviewees are through direct 

acquisition with the beekeeper representing 38.70% of the answers, 27.30% use the 

supermarket chains more and 15% use fairs / markets. As for the profile of the identified 

consumer, they are people who use social networks frequently, the access used for 

information is the internet. They have the habit of consuming honey and most have health 

concerns. The option for purchasing decisions in places with easy access to the product. 

 

Keywords: Associations. Beekeeping sector, Decision making. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido à frequentes mudanças de mercado e a busca constante por novidades dos 

clientes, os empreendedores que já possuem um estabelecimento ou aqueles que pensam em 

abrir um novo negócio tentam aproveitar oportunidades que surgem, sejam na segmentação de 

serviços ou de produtos. Para Dornelas (2014) saber diferenciar se aquela oportunidade de 

mercado é viável ou não, implica principalmente se vale o investimento de tempo e dinheiro 

nessa ideia. 

Segundo Dornelas (2014), os mercados com maior potencial de retorno financeiro 

normalmente são os mais procurados, implicando, porém em maior concorrência por 

empresas buscando ocupar o mesmo espaço no mercado. Uma saída seria tentar investir em 

um ramo pouco explorado podendo garantir uma vantagem competitiva diante dos 

concorrentes.  

O sucesso de um empreendimento vem de um bom planejamento seja de curto ou de 

longo prazo, é importante analisar o que será necessário investir no início e considerar o 

montante necessário com obrigações futuras, ou seja, se os retornos econômicos do 

empreendimento suprem as futuras saídas do caixa. 

De acordo com Scatena (2012), o bom planejamento estratégico é necessário para 

quem visa o sucesso da organização, pois as estratégias a serem adotadas definem como os 

objetivos serão alcançados, sendo necessário conhecimento do mercado de atuação, se a 

empresa pode expandir e acompanhar futuras tendências econômicas. 

Acompanhar as tendências não é tarefa fácil, pois exige do empreendedor saber o que 

o público consumidor está exigindo ou demandando, nesse momento o marketing entra em 

cena e de acordo com as definições de Kotler e Kotler (2015) o marketing possuí a função de 

produzir novos clientes para a empresa. 

Para Kotler e Kotler (2015) O marketing vai além de se fazer propaganda de um 

produto para vender, pois ele entra em cena antes de existir o produto. Através dele é que as 

organizações descobrem o que as pessoas estão precisando e o que a empresa pode oferecer, 

ou seja, o marketing converte necessidades dos clientes em oportunidades de lucro para a 

empresa, através dele podem ser especificados os mercados-alvos e a definição de produtos, 

serviços e programas que servirão o público selecionado. 

Atualmente existe uma forte demanda pelo produto mel e seus derivados, porém o 

setor apícola possui alguns entraves que impedem o seu crescimento no estado do Rio Grande 

do Sul que conforme o Jornal do Comércio (2016) esses entraves seriam devido à falta de 
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mecanização no transporte e colheita, não possuir políticas públicas que possam facilitar o 

acesso ao crédito, além de poucos projetos de pesquisa na área dentre outros fatores. 

Segundo divulgação da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 

(2019), o Rio Grande do Sul é considerado o maior produtor e consumidor de mel do Brasil, 

contando com uma média de produção de 11 mil toneladas ao ano e o consumo por pessoa de 

aproximadamente 120 gramas por ano. 

De acordo com Coelho Junior (2011) o Brasil ocupa a 11º posição dos grandes 

produtores mundiais de mel e o Rio Grande do Sul é o maior produtor do país, possuindo dois 

entrepostos credenciados pelo MAPA para exportação do mel e mais 35 associações 

registradas na FARGS.  

Conforme ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2012), devido 

às relações mercadológicas entre países que importam e exportam produtos, cada vez mais é 

exigindo uma padronização nos procedimentos para garantir um padrão de qualidade seja em 

produto ou serviço. O mercado brasileiro possui potencial de exportação do mel e seus 

derivados, porém é exigido um padrão de qualidade comprovado do produto. Pensando nisso 

a ABNT e o SEBRAE elaboraram um GUIA DE USO E APLICAÇÃO DE NORMAS DA 

CADEIA APÍCOLA, para auxiliar na orientação dos produtores e técnicos da área para 

melhor aplicar as normas especificas do setor apícola para um padrão de qualidade para que 

essa consiga ganhar mais espaço no mercado internacional. 

Analisando esse cenário altamente competitivo e globalizado, é necessário segmentar 

o público-alvo dos empreendimentos dessa área, entender hábitos de consumo e o que motiva 

os clientes comprarem o produto. Esses fatores cada vez mais vêm se tornando importantes 

para poder segmentar os produtos de acordo com as preferências do cliente, visando também à 

sobrevivência das organizações. 

A partir dessas questões surge o objetivo norteador desse estudo: qual é o perfil do 

consumidor e quais canais de comercialização utilizados por eles no município de Cachoeira 

do Sul para o consumo do mel?  

Buscando responder essa questão, foi utilizado o método denominado survey 

aplicando um questionário através do Google Forms e foram obtidas 300 respostas as quais 

serviram de base para elaboração desse trabalho. Também o presidente da associação 

respondeu a um questionário via Whatsapp e suas respostas contribuíram para entender como 

a associação trabalha e os processos que o mel passa até chegar aos canais de 

comercialização. 
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Para dar continuidade no trabalho na seção 2 é falado sobre os objetivos gerais e 

específicos, na seção 3 a justificativa para a escolha do tema proposto nessa obra, na seção 4 o 

referencial teórico onde descreve a parte teórica utilizada como base para o estudo, na seção 5 

descreve a metodologia aplicada para obtenção dos resultados, na seção 6 é apresentado a 

análise do consumo do mel em Cachoeira do Sul e na seção 7 as conclusões. 
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2. OBJETIVOS 

 

No presente capítulo abordaremos os objetivos do estudo. Na seção 2.1 encontra-se o 

objetivo geral e na 2.2, os objetivos específicos. 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Estudar o perfil do consumidor e os canais de comercialização do produto mel mais 

utilizados por eles no município de Cachoeira do Sul (RS). 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Coletar dados sobre a empresa e os produtos beneficiados; 

b. Identificar o interesse do consumidor pela compra do mel; 

c. Identificar possibilidade de adicionar nova embalagem ou rótulo para o mel; 

d. Análise SWOT sobre o setor apícola no município; 

e. Realizar Matriz BCG. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A percepção dos mercados consumidores é uma das formas mais impressionantes de 

entender o que a organização pode adotar como técnica ou procedimento para a sua 

sobrevivência no mercado além de atrair e reter clientes. Para isso se faz necessária uma 

busca continua por melhorias nas organizações, e um dos meios utilizados para chegar a 

novos resultados é através do conhecimento de quem é esse público consumidor e como 

suprir suas necessidades. 

Com base no material estudado ao longo da graduação foi-se desenvolvendo um 

interesse no assunto, principalmente porque o marketing atualmente já faz parte do nosso dia-

a-dia seja a nível pessoal ou globalizado como, por exemplo, quando se faz o download de um 

e-book “gratuito” na internet é necessário informar nosso e-mail, e muitas vezes nossos dados 

pessoais além dos interesses pela organização e no tipo de material que se espera dela, através 

dessa ferramenta a empresa está criando uma forma de se comunicar enviando novos 

materiais e em outras ocasiões nos informando sobre promoções de seus produtos.  

Com o intuito de agregar mais conhecimento na área foi escolhido o tema proposto 

para buscar entender na visão dos consumidores de Cachoeira do Sul o que eles levam em 

consideração para adquirir mel e o que os apicultores associados na ACAPI podem fazer para 

melhorar a experiência do consumidor com o produto, entender a percepção do produto na 

visão do consumidor e com base em suas respostas o que pode promover em mudanças na 

empresa. Na esfera acadêmica será possível conhecer mais sobre o setor apícola e a esfera 

comercial a sua volta, e os resultados desse trabalho poderá despertar o interesse de outros 

acadêmicos em realizar novos estudos nesse setor a nível regional, buscando o 

desenvolvimento econômico do setor a nível nacional e internacional. 

As pesquisas irão agregar conhecimento técnico além de a possibilidade de aprofundar 

o conhecimento na área tanto do marketing como na de planejamento, unindo as formas que 

as empresas percebem o interesse do público consumidor e elaboram estratégias para 

converter o interesse em demandar produtos em lucratividade para a empresa, além de 

fomentar a possibilidade de criação de políticas públicas que possam auxiliar o empreendedor 

da área.  

A busca pela qualidade dos produtos, serviços e vantagem competitiva não é tarefa 

fácil, sendo necessárias frequentes elaborações de estratégias com o objetivo de atrair novos 

consumidores e mantê-los fiéis, envolvendo nesse sentido uma melhor experiência de 

atendimento e custo benefício.  
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Buscando enriquecer o conhecimento sobre as empresas rurais, e possuir um melhor 

entendimento sobre o assunto, o presente trabalho visa conhecer o mercado consumidor de 

produtos oriundos da produção da apicultura, e o que os motiva a adquirir o mel, isso servirá 

de base para efetuar novas pesquisas sobre o tema, além da possibilidade de atrair mais 

pessoas para consumir o produto.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico em questão é composto pelas definições de autores. Este capítulo 

apresentará as seguintes seções: 4.1 Planejamento estratégico no marketing; 4.2 Marketing. 

 

4.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO MARKETING 

 

Todos os dias somos inundados com informações atualizadas, seja por meio de 

televisores, rádio, mídias sociais e notícias na internet, e isso promove desafios para as 

organizações empresariais inseridas no sistema econômico, essas informações possibilitam 

conhecer o que mais está tornando tendências no mercado consumidor, porém geram grandes 

desafios para o empreendedor atingir esse público consumidor. 

Para Carvalho Júnior (2012, p. 54): 

 

Com as novas tecnologias da informação (redes emissoras de televisão, internet, 

telefonia celular etc.), as distancias entre diversas culturas foram encurtadas. O fluxo 

intenso de informações permitiu avanços no modo de pensar das pessoas, criando 

uma verdadeira sociedade da informação, na qual o conhecimento é renovado em 

um prazo inferior a uma década. Velhas práticas e atitudes não são suficientes para 

atender as demandas surgidas no atual mundo globalizado e integrado.     

 

Sendo assim, é importante que às empresas investiguem as novas tendências e as 

mudanças que o mercado vem demandando, as quais podem impactar externamente ou 

internamente as organizações, exigindo planejamento para que as novas tendências do 

mercado e exigências do consumidor possam ser supridas. Para SERTECK, GUINDANI e 

MARTINS:  

 

Mudanças exigem criatividade e respostas estratégicas. Nesse sentido, um dos 

fatores mais relevantes é a inovação tecnológica, que tem se construído como 

diferencial altamente estratégico para inúmeras empresas. 

As novas tecnologias sendo introduzidas nos produtos, nos processos e nos sistemas 

de informação influenciam a competição das empresas no mercado globalizado. 

[...](SERTECK; GUINDANI; MARTINS, 2012, p.45) 

 

A gestão de uma empresa envolve o conhecimento da economia, as quais afetam 

diretamente os sistemas de produção, de acordo com Caiçara Junior (2011, p. 123) essas 

“mudanças na economia mundial e no cenário da produção de bens industriais vêm 

transformando o mercado e a forma de administrá-lo”. 
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Essas modificações na economia, conforme Caiçara Junior (2011) tem promovido 

diversas mudanças na gestão de uma empresa, inclusive na sua forma de administração. 

Dentre os fatores que promovem essas mudanças são diversos, como: exigência por produtos 

com mais qualidade e menor preço, mudanças nos processos produtivos, alianças comerciais 

dentre outras. 

Sendo assim, é exigido do administrador um bom planejamento estratégico, onde se 

conheça o ambiente e que se saiba onde a empresa ou projeto queira chegar. Conforme 

Carvalho Júnior (2012, p. 56): “O planejamento elaborado de modo estratégico é capaz de 

revelar os pontos fortes e os pontos fracos de um projeto, independente do espaço no qual ele 

será desenvolvido, seja púbico, privado ou acadêmico.” 

Carvalho Júnior (2012) ainda afirma que o planejamento estratégico não garante que 

todas as expectativas do projeto se concretizem, porém, ele diminui muitos riscos e resultados 

negativos que possam surgir pelo caminho, diante de um cenário em constantes mudanças. 

Dentro desse cenário, é importante utilizar ferramentas de pesquisa que possam auxiliar nas 

investigações, seja em publicações impressas ou conteúdos virtuais visando conhecer o 

ambiente que o projeto será desenvolvido. 

Conforme Scatena (2012, p. 127), “O planejamento estratégico percebe que toda ação 

não planejada leva a desperdícios de recursos e, consequentemente, à elevação dos custos de 

produção e à diminuição das margens de lucro.” 

Conforme Oliveira (2015), ao realizar um planejamento estratégico o mesmo deve 

prever melhorias nos resultados da empresa, com estratégias bem definidas quanto ao rumo a 

ser seguido para alcançar os resultados esperados. O planejamento leva em consideração que 

eventos futuros poderão interferir no desempenho da organização caso nada seja feito, por 

isso é importante considerar os fatores internos e externos, buscando identificar as ameaças e 

as oportunidades.  

Um fator importante a ser levado em consideração é a inovação, e o que ela vem 

demandando no mercado, promovendo assim grandes desafios para as organizações. Na seção 

seguinte serão abordados alguns aspectos dos desafios empresariais na era da informação.   

 

4.1.1 Desafios empresariais na era da informação 

 

Os desafios econômicos atuais não devem ser deixados de lado, uma vez que o 

administrador de empresas deve estar atento as novas tendências econômicas, visando assim à 

sobrevivência da empresa, Chiavenato (2014, p.580) aborda a existência de “onze temas 
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básicos que diferenciam a nova economia em relação à velha economia [...]”, que conforme o 

autor são eles: o conhecimento, digitalização, virtualização, molecularização, integração/redes 

interligadas, desintermediação, convergência, produ-consumo, imediatismo, globalização e 

discordância. 

De acordo com Chiavenato (2014), no que tange ao conhecimento, a nova economia 

está girando em torno do conhecimento, o qual está integrado a produtos e serviços; ela 

também passou a ser digital, com o advento da internet a digitalização de informações 

circulação de maneira muito rápida, além de tornar coisas físicas em virtuais, como empresas, 

escritórios empregos, lojas e etc. 

Além disso, a nova economia provocou uma desagregação das antigas corporações em 

moléculas dinâmicas, onde um grupo delas é interligado entre si, para criar riquezas, essas 

estruturas são conectadas pela internet, rompendo muitas fronteiras. Porém isso vem 

promovendo a eliminação dos intermediários entre produtores e consumidores, pois com 

informações on-line os compradores se conectam diretamente com os proprietários. No novo 

cenário econômico, a indústria automobilística deixou de ser predominante, convergindo para 

as indústrias da computação. 

Conforme Chiavenato (2014), o produ-consumo; com o advento da internet a distinção 

entre consumidores e produtores ficou pouco nítida, havendo maior interação entre produtor e 

consumidor, principalmente onde o consumidor contribui na produção de mensagens, as quais 

promovem ou denigrem um produto. 

A conexão entre fornecedores e clientes tem promovido o imediatismo, exigindo das 

empresas planejamento para tomadas de decisões e ações em tempo real. Logo a economia 

tornou-se global, diminuindo as fronteiras entre conhecimento e negócios, porém essa 

interação on-line tem promovido muitas discórdias afetando questões sociais que precisam ser 

administradas.  

Sendo assim, de acordo Chiavenato (2014), essas mudanças têm promovido nas 

organizações a busca por estratégias rápidas de mudanças e adequações visando à 

sobrevivência delas no mercado. 

Na seção seguinte será falado sobre a importância do relacionamento com o cliente. 

 

4.1.2 Relacionamento com cliente 

 

Diante de um cenário global e altamente competitivo, é necessário que as empresas 

possuam informações do ambiente ao qual estão inseridas, e do seu público-alvo, ou cliente 
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que já consome ou adquire seus produtos. Isso auxilia para elaboração de estratégias para 

manter a organização competitiva no mercado, além de auxiliar o setor de marketing na 

formação de planos para que o produto chegue ao consumidor. 

Um controle de dados permite que seja possível mensurar e planejar o futuro da 

organização, a qual poderá se estruturar para novas tendências que seu empreendimento tenha 

que se adequar, além de oferecer um atendimento personalizado ao seu cliente. 

O Customer Relationship Management (CRM) é uma ferramenta que pode ser 

utilizada com o intuito da organização alcançar um atendimento mais próximo da realidade do 

seu cliente, em outras palavras um atendimento personalizado de acordo com as preferências 

de cada consumidor, buscando fidelizá-lo a empresa. Conforme Caiçara Junior (2011, p. 168): 

 

Muitos estudiosos entendem o CRM como uma filosofia empresarial, ou seja, para 

que a organização realmente o utilize em suas estratégias empresariais, 

primeiramente precisa pensar e focar suas iniciativas orientadas ao cliente. A partir 

daí, então, as tecnologias e os sistemas de informação podem ser úteis para 

consolidar uma iniciativa de CRM.     

 

As informações sobre o cliente visam um atendimento mais personalizado de acordo 

com gostos e preferências de cada um, porém, o simples fato de não se obter um controle de 

informações impacta diretamente no atendimento ao consumidor e no futuro da empresa. 

Conforme Serasa Experian (2019) 

 

De acordo com a Pesquisa Global de Qualidade de Dados 2019 realizada pela 

Experian, 95% das empresas apontaram que a má qualidade das informações em 

seus negócios impacta negativamente a interação com o consumidor, a reputação e a 

eficiência de suas operações. Sete em cada 10 companhias afirmaram ainda não ter 

controle direto sobre os dados, apesar de saber o quanto isso afeta a capacidade de 

explorar ao máximo o potencial desse recurso para atingir objetivos estratégicos. 

 

Sendo assim, o banco de dados atualizados possibilita uma melhor criação de 

estratégias de marketing para as organizações, para Kotler e Kotler (2015, p. 39) 

 

A essência do CRM é a database marketing. As empresas precisam desenvolver 

bancos de dados separados sobre clientes, empregados, produtos, serviços, 

fornecedores, distribuidores, revendedores e varejistas. Os bancos de dados facilitam 

para os profissionais de marketing o desenvolvimento de ofertas relevantes para 

cada cliente.     

 

De acordo com Flach (2018), a inovação vem fazendo parte do cotidiano das 

organizações mais respeitadas e reconhecidas, como é o caso do Carrefour, onde desde agora 
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possuí estratégias para o ano 2022, e pretende investir em omnicanalidade buscando a 

liderança no e-commerce de alimentos e fortalecimento da marca.  

Outra empresa que vem buscando maior aproximação do consumidor, citada por Flach 

(2018), é a Chilli Beans, a qual possui mais de 800 lojas no Brasil, além de presença em 

outros oito países, a mesma vem buscando um melhor relacionamento com o consumidor, 

dentre as medidas adotadas foram à internalização do SAC e a realização de pesquisas para 

melhor entender as oportunidades, anseios e necessidades dos seus consumidores. 

Na seção seguinte será falado sobre a importância em possuir um banco de dados dos 

clientes. 

 

4.1.3 Banco de dados dos clientes 

 

Uma das principais estratégias para se seguir as tendências de mercado, é conhecendo 

os seus fregueses, identificando potenciais consumidores e principalmente fidelizando 

clientes. Para Caiçara Junior (2011, p.170) “a fidelização de clientes é um grande benefício 

advindo das iniciativas de CRM.” 

De acordo com Caiçara Junior (2011) a implementação de um CRM passa por cinco 

fases:  

 

a) Identificação dos clientes; 

b) Diferenciação de clientes; 

c) Interação com clientes; 

d) Personalização; 

e) Relação contínua de aprendizado. 

 

O processo de identificar os clientes é importante para estabelecer canais de 

relacionamentos, fidelização e elaboração de campanhas de marketing. A diferenciação de 

clientes envolve entre clientes de maior valor (CMV), de maior potencial (CMP) e os que não 

trazem lucro para a empresa, os below zero (BZ). Após essa etapa inicia-se a interação com 

clientes, e ela deve ser diferenciada de acordo com cada um, de maneira a coletar mais 

informações possíveis sobre eles, importantes para a próxima etapa. 

A personalização é o processo onde a empresa oferece produtos específicos e 

personalizados para cada cliente, a fim de alcançar a satisfação e manter a fidelização do 

mesmo. Por fim é a relação contínua de aprendizado, que envolve a necessidade de manter o 
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processo de identificação, diferenciação, interação e personalização sempre atualizados, sendo 

importante ouvir o cliente, tanto as reclamações como sugestões, sempre retroalimentando o 

processo. 

Na seção seguinte será falado sobre a importância da formulação de estratégia em uma 

organização. 

 

4.1.4 Importância da formulação de estratégia 

 

O efeito globalização tem provocado mudanças no mercado, e tem induzido as 

empresas a formularem estratégias para identificação das tendências antes que outras 

organizações identifiquem a mesma demanda por produto ou serviço. 

Para SERTECK; GUINDANI; MARTINS, (2012, p.44) “estamos inseridos em um 

mundo em que os processos e os procedimentos repercutem muito além das fronteiras da 

cidade, do estado e do país. [...]” 

Segundo Oliveira (2015, p.190), “Numa empresa a estratégia está correlacionada à arte 

de utilizar, adequadamente, os recursos físicos, tecnológicos, financeiros e humanos, tendo 

em vista a minimização dos problemas internos e a maximização das oportunidades [...]”.  

Sendo assim, para SERTECK; GUINDANI; MARTINS (2012) a atualização e o 

aprendizado devem fazer parte do cotidiano das empresas que buscam sobreviver, é exigido 

delas criatividade para que possam se adaptar as constantes mudanças, buscando estratégias 

de forma a tornar a empresa diferenciada, além de possuírem preços coerentes aos 

consumidores para que possam sobreviver no mercado altamente competitivo. 

Para Oliveira (2015) Formular estratégias não é tarefa fácil, pois envolve vários 

fatores que devem ser considerados no ambiente interno e externo da empresa, a estratégia 

visa reduzir os problemas e explorar novas oportunidades, ao alcance da empresa. Porém a 

estratégia não é o único determinante do sucesso da organização, mas também o nível de 

competência das pessoas envolvidas.  

Na formulação da estratégia é importante saber onde a empresa se encontra e os 

objetivos que se quer alcançar, levando em consideração a satisfação dos clientes, 

fornecedores, executivos e demais funcionários, investidores, acionistas etc. Sendo assim a 

estratégia deve ser inteligente, econômica e viável. 

Na seção seguinte será falado sobre marketing. 

 

4.2 MARKETING 
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O marketing vem sendo muito utilizado pelas organizações, pois através de 

ferramentas de divulgação pode-se conectar o consumidor ao comerciante, para Certo e Peter 

(2010, p. 167) “A função do marketing é facilitar as trocas entre uma organização e seus 

consumidores finais, compradores industriais ou clientes, e estas devem atrair e manter os 

clientes para gerar vendas e lucros.” 

De acordo com Vicenzi e Silva (2017), muitas organizações possuem em sua cultura 

que o marketing tem foco apenas nas embalagens e propaganda, porém ele vai além, existem 

também outros objetivos como: buscar informações de mercado, identificar perfil de 

consumidor e outras informações que possam contribuir para o crescimento e a alavancagem 

dos negócios das empresas. 

Para que se consiga elaborar uma boa estratégia de marketing, é importante segmentar 

o mercado identificando os grupos de consumidores que se deseja alcançar, conforme Vicenzi 

e Silva (2017, p. 100), “Por meio da segmentação do mercado será possível identificar grupos 

com características e comportamento semelhantes, possibilitando um desenvolvimento de 

uma estratégia específica de acordo com as necessidades de cada cliente.” 

Definir uma estratégia de marketing implica em saber como o produto será 

posicionado no mercado e como chegara ao cliente final, para Dornelas (2014, p. 153): 

 

As estratégias de marketing são os meios e métodos que a empresa deverá utilizar 

para atingir seus objetivos. Essas estratégias geralmente se referem ao composto de 

marketing, ou os 4PS (quatro pês): produto, preço, praça (canais de distribuição) e 

propaganda / comunicação. [...] 

 

Conforme Vicenzi e Silva (2017, p. 118), “A coleta de dados é parte primordial da 

pesquisa de marketing. Seu objetivo é coletar e identificar opiniões, interesses e expectativas a 

respeito de alguma situação, produto ou evento. [...]” 

Essas informações servirão de base para a elaboração de futuras iniciativas a serem 

realizadas pela empresa, seja inserindo um novo produto no mercado ou mudando alguma 

estratégia que não está atingindo os objetivos estabelecidos. 

Para Kotler e Kotler (2015, p. 28) “[...] O futuro do marketing está na database 

marketing, pelo qual sabemos o suficiente sobre cada cliente para fazer ofertas customizadas e 

personalizadas relevantes e oportunas a cada cliente. [...]”. 

Conforme Kotler e Kotler (2015), estamos vivendo em período da economia do cliente 

e que devido à importância da sua satisfação os bens e serviço passaram a ter um ciclo de vida 
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menor impactando diretamente nos resultados financeiros das empresas, aquelas empresas que 

já entenderam a importância de conhecer o seu cliente no sentido de satisfação e retenção 

possui uma vantagem competitiva, entenderam que sua clientela faz parte dos seus ativos 

financeiros. E para a execução de um bom marketing é fundamental descobrir a necessidade 

dos clientes e preenchendo-as, as quais podem ser descobertas através de entrevistas ou 

apenas ouvindo cada um.  

Na seção seguinte será falado sobre a importância do rótulo e da embalagem. 

 

4.2.1 Rótulo e embalagem  

 

O rótulo e a embalagem além de armazenamento do produto, eles possuem funções 

importantes para o setor de marketing, que de acordo com Kotler e Keller (2013, p. 202) 

“Muitos profissionais de marketing chamam a embalagem de o quinto P (do inglês 

packaging), ao lado do preço, do produto, da praça e da promoção. A maioria, contudo, trata a 

embalagem e a rotulagem como elementos da estratégia de produto. [...]”  

Conforme Kotler e Keller (2013), a embalagem é um fator importante, pois mais do 

que proteger o produto ela deve chamar a atenção do consumidor e além de conter 

características que chame a atenção ela auxilie na tomada de decisão para escolha por aquela 

marca de produto e ainda facilite o armazenamento e consumo. O rótulo pode fazer parte da 

embalagem ou etiqueta afixada no produto, além de chamar a atenção, ele possui outras 

funções como identificação da marca, classificação e descrição do produto, conter 

informações exigidas por leis como informações de como deve ser consumido ou armazenado 

e informações nutricionais, dentre outras. 

Na seção seguinte será falado sobre o ciclo de vida do produto. 

 

4.2.2 Ciclo de vida do produto 

 

Cada produto no mercado possui um ciclo, o qual depende muito da sua utilidade, logo 

é muito importante ao desenvolver uma estratégia de negócio, estudar as tendências de 

consumo, estudar a concorrência e compreender a utilidade do produto. 

Para Dornelas (2014, p. 139) “normalmente, os produtos possuem um ciclo de vida, 

passando por quatro etapas clássicas de desenvolvimento: introdução (nascimento), 

crescimento, maturação e declínio [...].” 
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Para Carvalho Júnior (2012, p. 113) “[...] há uma pressão sobre as empresas no sentido 

de inovarem constantemente, com o objetivo real de trazerem aos consumidores um produto 

novo a cada temporada e, assim, salvar os negócios empresariais.” 

Carvalho Júnior (2012) afirma que cada produto que já foi lançado no mercado ou que 

ainda será ele possui um ciclo de vida, se parar para pensar ao longo da história é possível 

perceber vários produtos que surgiram no mercado que hoje não são mais utilizados. Após a 

Revolução Industrial e consolidação de sociedades de consumo, o ciclo de vida dos produtos 

passaram a ser menores. 

Outro fator importante que interfere no ciclo de vida do produto é a concorrência 

promovendo produtos similares, criando a necessidade de inovação e fazendo com que os 

produtos sejam aprimorados constantemente para se tornarem atrativos aos consumidores.  

As quatro etapas de desenvolvimento do ciclo de vida de um produto de acordo com 

Dornelas (2014, p. 139): 

 

1. Etapa introdutória: quando um produto é lançado, há a necessidade de 

investimento de grandes montantes em promoção, visando tornar sua marca 

conhecida[...] 

2. Crescimento: começa a haver um aumento de demanda pelo produto, já testado 

pelos clientes, com consequente aumento nos lucros. 

3. Maturação: o crescimento das vendas começa a reduzir, pois a grande parcela da 

clientela já optou pelo produto. O lucro também tende a se estabilizar, pois há a 

necessidade de investir novamente em propaganda, nesse estágio, para evitar que o 

consumidor opte pela concorrência [...].  

4. Declínio: as vendas decrescem, e os lucros desaparecem, levando à retirada do 

produto do mercado. 

 

É muito importante essa análise do ciclo de vida do produto, pois ela auxilia na 

escolha de estratégias a serem adotadas pela empresa, ou se o produto permanece ou não no 

mercado. Na seção seguinte será falado sobre duas ferramentas que auxiliam nas tomadas de 

decisões. 

 

4.2.3 Análise SWOT e matriz BCG 

 

É importante que o empreendedor conheça bem a sua empresa e os produtos com 

maior potencial de vendas, saber analisar como a sua empresa está posicionada em relação ao 

mercado consumidor e seus concorrentes, pois isso facilitara nas tomadas de decisões. Para 

Dornelas (2014, p. 144): "É importante que a empresa conheça muito bem o mercado no qual 

atua ou pretende atuar, pois, só assim, conseguirá estabelecer uma estratégia de marketing 

vencedora." 
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De acordo com Dornelas (2014) a análise de mercado se faz necessária para 

elaboração de uma boa estratégia de negócio buscando uma diferenciação frente aos 

concorrentes agregando valor aos seus produtos ou serviços, e com o intuito de atrair mais 

clientes. Para essa análise pode ser realizada uma análise de SWOT, a qual possibilita 

identificar as oportunidades e ameaças, forças e fraquezas.  

Essa ferramenta auxilia na elaboração de uma boa estratégia de negócio onde através 

de uma análise do ambiente, é possível identificar as tendências de mercado, os principais 

concorrentes e outros fatores que possam interferir no desempenho da empresa. 

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças), conforme Dornelas (2014) é feita de forma em que se analisa o 

ambiente externo (oportunidades e ameaças) e após do ambiente interno (forças e fraquezas). 

Para sua construção é necessário criar um retângulo dividido em quatro partes em que as 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças são posicionadas em cada parte do retângulo 

dividido em retângulos menores. 

Outra ferramenta de auxilio é a matriz BCG (Boston Consulting Group), a qual 

também é utilizada nos processos de tomadas de decisões, conforme Dornelas (2014) através 

dela é possível analisar o ciclo de vida do portfólio de produtos através dos fatores: 

crescimento de mercado e participação relativa de mercado. 

No fator de crescimento de mercado é analisado se determinado produto possui 

potencial de crescimento e se é promissor para a empresa. No fator participação relativa de 

mercado, é analisado um produto e comparado com os da mesma família nos concorrentes, 

essa analise visa encontrar diferenciais ou melhorias que possam ser aplicados a sua empresa. 

A utilização da matriz BCG auxiliara o empreendedor a selecionar melhor os produtos que 

devem ser mantidos no mercado e os que devem ser retirados ou substituídos. 

De acordo com Scatena (2012, p.121), a matriz BCG “subdivide-se em quatro 

categorias – estrela, criança-problema, vaca leiteira e vira latas – para análise da situação em 

que se encontram os produtos ou negócio [...]”. 

Para melhor entendimento dos significados será utilizado à definição de Scatena 

(2012, p.122): 

 

ESTRELA: produtos com alta participação no mercado e alto crescimento, que 

geram bons lucros e caixa e são garantia de futuro. 

VACAS LEITEIRAS: são produtos com alta participação no mercado, porém 

apresentam pequenas taxas de crescimento. [...] 
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CRIANÇA-PROBLEMA: são produtos com altas taxas de crescimento no mercado, 

mas com baixa participação. São potenciais estrelas, se neles forem feitos 

investimentos. 

VIRA-LATAS: produtos que apresentam baixa participação no mercado e baixo 

crescimento no mercado. Não compensam o investimento de que necessitam. 

 

Após ter identificado em qual das categorias o produto/serviço se encontra é possível 

estudar qual estratégia de marketing pode ser utilizada para que os produtos com maior 

potencial sejam ofertados e cheguem ao público-alvo desejado, e principalmente se vale a 

pena o investimento em algum produto que não esteja trazendo retorno esperado pela 

empresa. 

 

4.2.4 Canais de comercialização 

 

De modo geral os produtos precisam ser disponibilizados aos consumidores em algum 

lugar para que os mesmos possam adquiri-los, e para que esses produtos sejam 

disponibilizados no mercado exige que os mesmos sejam transportados e estocados, ou seja, 

que ele seja disponibilizado ao consumidor. Conforme Neves (2003) é somente através da 

distribuição e transporte que os produtos, serviços públicos ou privados são disponibilizados 

aos consumidores e para que os mesmos possam ter acesso, após o transporte o produto 

precisa ser estocado e depois através do sistema de troca se tem acesso ao produto. Sendo 

inseparáveis para qualquer produto as principais formas de geração de utilidades: forma, 

tempo, lugar e posse. 

Porém apenas o transporte não é o suficiente, pois após esse processo de 

disponibilização do produto os canais de distribuição precisam realizar outras funções 

conforme Neves (2003 p. 224):  

 

[...] Os canais não só satisfazem à demanda através de produtos e serviços no local, 

em quantidade, qualidade e preços corretos, mas também têm papel fundamental no 

estímulo à demanda, através das atividades promocionais dos componentes ou 

equipamentos atacadistas, varejistas, representantes ou outros.      

 

A comercialização de produtos agrícolas conforme Waquil; Miele; Schultz (2010) é 

uma atividade que envolve a relação do setor produtivo e o consumidor final, sendo 

necessário adequar à produção dos produtos agrícolas as necessidades e preferencias dos 

consumidores. 

Conforme Waquil; Miele; Schultz (2010 p. 56): 
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Em síntese, a comercialização agrícola busca traduzir as características do conjunto 

de atividades e arranjos institucionais necessários para que os produtos cheguem até 

o mercado. Assim, a comercialização está relacionada com a transferência de 

propriedade e com a agregação de valor aos produtos agrícolas, podendo o valor 

percebido pelos consumidores (utilidades) estar relacionado ao tempo 

(armazenamento), ao lugar (transporte) e à forma (processamento). [...] 

 

Quando se propõe colocar algum produto para venda no mercado é necessário estudar 

os interesses dos consumidores, o meio de transporte até o local de compra, qual canal de 

comercialização mais apropriado.  

De acordo com Waquil; Miele; Schultz (2010 p. 57): 

 

[...] Canal de comercialização ou de distribuição, ou, ainda, de marketing, é, por sua 

vez, a sequência de etapas por onde passa o produto agrícola até chegar ao 

consumidor final, configurando a organização dos intermediários, cada qual 

desempenhando uma ou mais funções de comercialização, e o arranjo institucional 

que viabiliza as relações de mercado nas cadeias produtivas agroindustriais. 

 

Na seção seguinte será falado sobre os desafios do marketing. 

 

4.2.5 Desafios do marketing 

 

Conforme Kotler e Kotler (2015) existem três forças que vem exercendo pressão sobre 

os preços sendo elas: a globalização fazendo com que os processos de produção sejam 

efetuados em locais onde o custo para isso seja menor que no seu país e isso possibilita 

oferecer esses produtos a um preço mais baixo que os concorrentes locais no país de origem. 

A outra força é a hiper competição onde preços reduzem devido à disputa de diversas 

empresas pelos mesmos clientes. Em terceiro a internet como ferramenta de pesquisa de 

preços e possibilitando a escolha por melhores ofertas. Essas tendências geram grandes 

desafios para o marketing seja nos preços ou em manter a rentabilidade das empresas. 

Nas palavras de Kotler e Kotler (2015, p. 11): 

 
[...] O objetivo dos profissionais de marketing é construir relacionamentos com os 

clientes, mutuamente lucrativos, de longo prazo, em vez de apenas vender o produto. 

Uma empresa não vale mais do que o valor vitalício dos clientes. Essa constatação 

exige que se conheçam os clientes suficientemente bem para apresentar ofertas, 

serviços e mensagens relevantes e oportunas, que atendam a cada uma de suas 

necessidades.    

 

As necessidades dos clientes podem ser descobertas através de simplesmente ouvir ou 

entrevista-los, de acordo com Kotler e Kotler (2015, p. 157) “[...] A empresa descobre as 
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necessidades escutando ou entrevistando os clientes e depois desenvolvendo soluções 

adequadas para cada caso. [...]”. 

Na seção seguinte será apresentada a metodologia utilizada para elaboração da 

pesquisa desse trabalho. 
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5. METODOLOGIA 

 

Para nortear a elaboração de um projeto de pesquisa é necessário seguir alguns 

procedimentos metodológicos científicos e estes por sua vez expliquem os passos seguidos 

durante a realização do estudo até a obtenção dos resultados. Neste capitulo será apresentada a 

metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho, onde a pesquisa foi classificada como 

exploratória bibliográfica e documental. Será utilizado o método denominado survey onde o 

questionário (Apêndice 1) será aplicado através do Google Forms e a análise dos dados será 

qualitativa e quantitativa. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Devido às constantes mudanças no mercado as quais afetam diretamente nos gostos e 

preferências dos consumidores, buscou-se através das respostas dos entrevistados entender na 

visão deles o seu conhecimento do produto, hábito de consumo, embalagem de preferência, 

locais de compras e outras questões importantes que com base nas respostas encontrar 

possibilidades de melhoria que auxiliasse na decisão de compra por parte do consumidor. 

Outro fator que se buscou resposta foi sobre o conhecimento da associação com o objetivo de 

identificar melhorias para divulgação da importância dela no município e para os apicultores, 

pois ela desenvolve um papel importante atuando como agroindústria beneficiando mel de 

qualidade e com certificação.  

Para isso será necessária à realização de uma pesquisa a qual será de caráter 

exploratório. De acordo com Gil (2009, p. 41) 

 

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou 

a descoberta de intuições. [...] 

 

Para auxiliar na elaboração do trabalho e formação de hipóteses foi necessária à 

realização de pesquisas em literaturas que pudessem dar embasamento e conhecimento da 

área auxiliando na formação de hipóteses, sendo assim os procedimentos a serem utilizados 

foram às pesquisas bibliográficas e documentais. 

Apesar das duas formas de pesquisas serem muito similares é importante diferenciar 

cada uma delas, primeiramente a definição da pesquisa bibliográfica que de acordo com 
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Lakatos e Marconi (2010, p. 166) “Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto 

com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]”. 

Já a pesquisa de caráter documental conforme Lakatos e Marconi (2010, p. 157) “A 

característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escrita ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. [...]”.    

Conforme Gil (2009), a pesquisa documental não se limita a documentos impressos 

como é o caso da pesquisa bibliográfica. 

Para a realização da análise dos dados emitidos através do questionário, estes foram 

em forma qualitativa e quantitativa, que de acordo com Gil (2009, p.134): 

 

Nas pesquisas quantitativas, as categorias são freqüentemente estabelecidas a priori, 

o que simplifica sobremaneira o trabalho analítico. Já nas pesquisas qualitativas, o 

conjunto inicial de categorias em geral é reexaminado e modificado sucessivamente, 

com vista em obter ideais mais abrangentes e significativos. Por outro lado, nessas 

pesquisas os dados costumam ser organizados em tabelas, enquanto, nas pesquisas 

qualitativas, necessita-se valer de textos narrativos, matrizes, esquemas etc. 

 

A partir das respostas coletadas através do questionário on-line foi possível conhecer 

melhor o ponto de vista dos consumidores o que auxiliou na formulação de ideias para 

elaborar estratégias que viesse auxiliar na comercialização do mel. 

Na seção seguinte será falado sobre a coleta dos dados. 

 

5.2 COLETA DE DADOS 

 

Primeiramente foi necessário levantar os dados sobre a associação dos apicultores, 

como e onde é captado o mel, qual é a parte que associação faz parte do processo e como o 

produto chega até o consumidor. Para a obtenção dessas informações foi realizado uma 

entrevista (Apêndice 2) com o atual presidente da associação que auxiliou com informações 

importantes sobre o setor apícola em Cachoeira do Sul e sobre a associação ACAPI, quando 

ela foi formada, número atual de associados e a sua importância para os apicultores. 

Para uma melhor compreensão sobre a associação, foi realizado alguns 

questionamentos via telefone e por e-mail com médica veterinária do Serviço de Inspeção 

Municipal (anexo 3). Com o intuito de entender a importância da associação para o município 

e em caso o apicultor opte por comercializar o mel sem fazer parte da associação, mas 

atendendo a atual legislação as formas de registro ele deve possuir. 
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Com a motivação de coletar o maior número de informações possíveis sobre o tema 

em foco, o questionário aplicado ao público consumidor (Apêndice 1) foi realizado no 

formato on-line utilizando a plataforma de formulários do Google e compartilhado nas redes 

sociais, por e-mail e via WhatsApp, sendo especificamente para moradores em Cachoeira do 

Sul. 

Como um dos objetivos era de identificar o interesse do consumidor pela compra do 

mel e poder identificar oportunidades de aumento da procura pelo produto no município foi 

necessário investigar na visão do consumidor os seus gostos, preferências de mel e 

embalagens, locais que mais adquire e o que o motiva a decidir pela aquisição, essas dentre 

outras respostas auxiliaram na formulação de estratégias para divulgação da importância do 

consumo do mel como alimento e como a associação pode contribuir com o município nesse 

sentido.  

Na seção seguinte será falado sobre a análise dos dados. 

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados baseou-se primeiramente nas respostas ao questionário 

semiestruturado (Apêndice 2), respondidas pelo presidente da associação via WhatsApp e 

demais duvidas esclarecida via telefonemas. Buscamos primeiramente compreender melhor o 

papel da associação e coletar informações sobre os consumidores de mel, pois essas 

informações obtidas serviram para direcionar novas pesquisas que permitiram um maior 

conhecimento sobre o processo de associativismo e a sua importância para o grupo de pessoas 

que fazem parte dele, e também possibilitar uma investigação sobre formas de divulgação 

para uma associação. 

No questionário on-line (Apêndice 1) não obtivemos o total das respostas esperadas, 

sendo necessário encerrar a pesquisa com 300 respostas válidas não atingindo o total de 388 

necessárias. Mas através das respostas obtidas foi possível identificar a demanda pelo produto 

em Cachoeira do Sul e a possibilidade de se inserir melhorias na forma de apresentação, a 

conscientização da importância do consumo e os benefícios que o mel de qualidade trás para a 

saúde. 

Também foi possível identificar a possibilidade de utilizar as redes sociais e a internet 

como ferramentas que além de divulgar a importância desse consumo poderá expandir o nome 

da associação dentro e fora do município, ferramenta que também pode ser utilizada pelos 

associados. 
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No início da pesquisa foi optado pelo método estatístico, tentando abranger vários 

moradores no município, e coletar o máximo de respostas possíveis para um melhor 

desenvolvimento do trabalho. Porém devido a pandemia e a dificuldade de conversas formais 

para pedidos de mais respostas não foi possível atingir o número estatístico necessário dentro 

prazo. Sendo necessário finalizar a opção de mais respostas para iniciar a análise dos dados 

obtidos e finalizar o trabalho dentro do prazo previsto. 

Para a obtenção das respostas as questões descritas nos objetivos específicos, foi 

aplicada a metodologia da seguinte forma: sobre a empresa e os produtos beneficiados foi 

utilizado o questionário semiestruturado (Apêndice 2), para identificar o interesse do 

consumidor pela compra do mel e a possibilidade de adicionar nova embalagem foi por meio 

do questionário on-line (Apêndice 1). 

As sugestões de melhoria na forma de divulgação da associação foram por meio de 

pesquisas de como outras associações trabalham e analisando as respostas dos dois 

questionários que também foram estruturados para esse fim. 
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6. ANÁLISE DO CONSUMO DE MEL EM CACHOEIRA DO SUL 

 

Nas seções a seguir serão apresentados dados obtidos por meio dos questionários 

(apêndices 1,2 e 3) sendo divido em três partes. Na primeira seção será apresentado dados 

sobre a associação onde é explicado de maneira resumida o conceito de associação e após 

apresentado dados coletados sobre a ACAPI, na segunda seção é apresentado os resultados 

obtidos através dos questionários apêndices 1 e 3.  

Na terceira seção com base nas respostas dos questionários (apêndices 1,2 e 3) será 

apresentado uma análise SWOT, nesta constando alguns desafios e oportunidades, forças e 

fraquezas. E por final, na mesma seção a matriz BCG apresentando sugestões de melhorias. 

 

6.1 ASSOCIAÇÃO CACHOEIRENSE DE APICULTORES 

 

Para melhor entendimento das informações que serão apresentadas a seguir, achou-se 

importante mencionar quais são as finalidades das associações, e conforme o SEBRAE: 

 

As associações são indicadas para levar adiante uma atividade social, o 

gerenciamento é mais simples e o custo de registro, menor e têm como finalidade a 

promoção de: assistência social; educacional; cultural; representação política; defesa 

de interesses de classe; filantropia. 

 

Por meio da Associação Cachoeirense de Apicultores foi possível aos interessados 

formalizar a comercialização do mel e agregar valor ao produto, pois após ser beneficiado e 

envasado é inserido o rótulo na embalagem e nela consta a certificação de inspeção. 

Conforme a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural atualmente quem 

realiza as inspeções é o DIPOA antigo CISPOA, órgão que é vinculado à secretaria da 

agricultura do estado do Rio Grande do Sul, trazendo um maior compromisso com a 

qualidade do produto e segurança alimentar. O mel devidamente certificado possibilita a 

inserção do produto no mercado e fazer parte de programas do governo. Os rótulos também 

são adequados ao modelo exigido pela Secretaria da Agricultura onde estão disponíveis no 

site os itens que devem constar no mesmo (Anexo 1). 

Caso o apicultor opte por comercializar o mel atendendo as legislações, mas sem 

vínculo com associações, para venda de mel direto para o consumidor (industrialização) o 

apicultor deve ter ou fazer parte de um estabelecimento registrado em serviço de inspeção, 

seja municipal, estadual ou federal.  
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De acordo com RIO GRANDE DO SUL (2015) a Lei Federal n° 7889/89 estabelece 

os níveis de inspeção dos produtos de origem animal, eles podem ser nas esferas municipais, 

estaduais ou federais. No Brasil, o SIM está vinculado com as Secretarias Municipais de 

Agricultura, o SIE (no Rio Grande do Sul DIPOA) possuí vínculos com as Secretarias 

Estaduais da Agricultura e o SIF está vinculado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA).  

A seguir será apresentado dados com base nas respostas do presidente da associação 

referente às questões descritas no apêndice 2. 

 

6.1.1 Sobre a associação 

 

A Associação Cachoeirense de Apicultores -ACAPI- é uma organização social 

fundada em 06 de outubro de 2000, onde devido à dificuldade em comercializar o mel sem a 

certificação, baixo preço do produto e as exigências das empresas compradoras motivaram a 

sua criação. Para os apicultores associados ela deu condição de organizar a classe de 

apicultores e com a certificação do mel facilitou a sua entrada nos mercados, dando segurança 

e respeito entre produtor e consumidor. 

Atualmente ela é composta por 24 sócios, onde os apicultores associados trabalham 

com o manejo e a comercialização do mel devidamente certificado pelos órgãos responsáveis 

do setor e com a qualidade do produto comprovada. Os associados possuem uma ótima 

relação entre eles com diálogos e se auxiliando entre si. Para fazer parte do grupo de sócios 

basta comprovar que é apicultor, possuir produção de mel, cumprir com as obrigações 

exigidas pelo estatuto e participar das reuniões. 

Por meio da associação já foram ministrados cursos em escolas e grupos com interesse 

em produzir mel, importante salientar também que a apicultura já faz parte da produção na 

Agricultura Familiar. 

A associação no início recebeu ajuda do município através de uma emenda 

parlamentar, porém não receberam nenhum incentivo em nível estadual ou feral até o 

momento. Ela possui sede na Rua Luziano Motta, 189 no município de Cachoeira do Sul – 

RS. 

 

6.1.2 Produção e captação dos insumos  
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Cada apicultor é o responsável pela sua produção é ele quem adquire ou fabrica as 

suas colméias e instala em áreas próprias ou arrendadas, já a cera alveolada é adquirida 

através de troca ou por meio da compra. 

Após a produção, cada apicultor centrífuga o mel em locais próprios respeitando a 

legislação sanitária e depois de decantado e filtrado transporta para o entreposto ACAPI para 

envasar e rotular, tudo dentro das normas sanitárias. Hoje o mel é envazado e embalado em 

baldes de 5 kg, de 1 kg, 500 gramas, 300 gramas conforme exigências do comércio. 

A estimativa anual da produção e envase de mel no entreposto é aproximadamente 100 

toneladas e mensalmente envasado conforme as vendas. Os tipos de mel produzidos e 

comercializados são de Eucalipto, Silvestre, Nogueira dentre outros. 

Questionado sobre se pretendem aumentar a produção, a resposta foi afirmativa 

conforme for se expandindo os negócios e conquistando novos mercados e consumidores. 

 

6.1.3 Comercialização 

 

Na comercialização dos produtos a maior relação é entre apicultor e consumidor, seja 

intermediário ou consumidores finais não existindo muita relação do consumidor com a 

associação. Atualmente cada apicultor se encarrega em fazer a comercialização direta com os 

consumidores seja por meio de intermediários (mercados e lojas) ou diretamente com 

consumidores finais, sendo os canais de comercialização utilizados pelos associados. 

O produto é apresentado ao consumidor da melhor forma possível nas embalagens, 

normalmente para intermediários os quais provam o produto e o expõe para venda. O volume 

de vendas é maior entre o intermediário ou vendedor, pois para o apicultor sobra pouco tempo 

para administrar as vendas no comércio. No momento a empresa não possuiu nenhum site, 

possuí apenas cadastro em rede social, mas no futuro existe a possibilidade de abertura de 

uma loja virtual. 

Questionado sobre a percepção de quais os tipos de mel que possuem mais saídas ele 

listou o mel de eucalipto com mais procura sendo também o mais consumido, e apresentou 

outras variedades de mel como o silvestre, nogueira e mata nativa como sugestão. 

Sobre as embalagens, se existe a opção do mel vir em embalagens de vidro ele 

comentou que não, pois a intenção é qualidade, mas respeitando os custos. Quanto a parcerias 

com outras empresas, a associação não possui é cada apicultor que comercializa a sua 

produção de mel. 
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6.1.4 Consumidores 

 

Atualmente não existe cadastro dos consumidores de mel na associação, ficando cada 

apicultor responsável pelo seu comércio, podendo os pedidos ser via telefone ou não. Os 

locais de venda variam de acordo com os interesses dos apicultores, mas os grandes mercados 

é que consomem mais em quantidade. 

As maiores exigências dos consumidores são a qualidade e a variedade do mel e se 

possuí Certificação, sendo um diferencial do mel embalado pela ACAPI dos demais 

concorrentes, pois o mel por ser certificado pelo CISPOA dá uma grande segurança ao 

consumidor pela qualidade. 

Sobre os principais concorrentes, foram listados os produtores clandestinos que 

entregam mel no comércio a preço mais baixo. Questionado sobre o que prejudica o comércio 

desse produto, na visão do presidente da associação é a falta de padronização de certificação 

respeitando as legislações municipais, estaduais, ou federais muitas vezes diferentes 

prejudicando a sua comercialização. 

 

6.2 RESULTADOS E DISCUÇÕES 

 

Com o objetivo de conhecer o perfil dos consumidores de mel no município e 

descrever os seus hábitos de consumo para aquisição do produto, foi aplicado um questionário 

online compartilhado via redes sociais e Whatsapp onde 338 pessoas tiveram acesso, porém 

como o interesse era descobrir os hábitos de consumo daqueles que residem no município 

foram consideras 300 respostas que são específicas de moradores do município de Cachoeira 

do Sul, o questionário foi disponibilizado para respostas no dia 14 de março de 2020 obtendo 

a última resposta no dia 23 de abril do mesmo ano. 

A seguir a descrição dos resultados. 

 

6.2.1 Dados sobre o consumidor  

 

Para o melhor detalhamento da pesquisa foi necessário levantar algumas informações 

sobre os consumidores, as quais foram organizadas para melhor apresentação. Os dados 

percentuais apresentados no decorrer do trabalho possuem base nas 300 respostas obtidas.  



41 

 

Sobre onde reside o grupo familiar se perímetro urbano ou rural, 89% residem na zona 

urbana e 11% na zona rural. Quanto ao gênero 59% do sexo feminino e 41% masculino. Na 

tabela 1 a seguir a faixa etária. 

 

Tabela 1 - Faixa etária dos participantes 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Autor 2020 

 

A seguir serão apresentadas as informações quanto ao nível escolar de cada um dos 

participantes. No quantitativo de respostas obteve-se destaque com maior número de respostas 

às pessoas com nível superior incompleto (31,7%), em segundo lugar ensino superior 

completo (24%) em terceiro com pós-graduação (16,3%), quarto lugar com ensino médio 

completo (13,7%), após as que possuem ensino médio incompleto (6,7%), com nível técnico 

(6,3%), ensino fundamental completo (0,7%) e fundamental incompleto (0,7%). 

Outro fator que considerei importante foi sobre a renda, pois ela influência na decisão 

para elaborar novas formas de apresentação ou investimento em novos produtos e 

embalagens. Essas informações da renda também são consideradas na análise de SWOT 

podendo ser uma força ou fraqueza, porém novos dados precisam ser levados em 

consideração para se chegar a resultados mais concretos. Na tabela 2 a seguir é apresentado as 

informações obtidas quanto à renda bruta individual mensal de cada entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

DADOS DO CONSUMIDOR 
QUANTIDADE DE 

RESPOSTAS 

Qual sua faixa etária Número % 

até 20 anos 17 5,7 

20 – 30 77 25,7 

30 – 40 102 34 

40 – 50 50 16,7 

50 – 60 35 11,7 

60 ou mais 19 6,3 
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Tabela 2 - Renda bruta individual (mensal) 

DADOS DO CONSUMIDOR 
QUANTIDADE DE 

RESPOSTAS 

Qual é sua renda bruta individual 

(mensal) 
Número % 

Nenhuma 31 10,3 

Até um salário mínimo 44 14,7 

De um até dois salários mínimos 88 29,3 

De dois até quatro salários mínimos 83 27,7 

De quatro até dez salários mínimos 49 16,3 

De dez até vinte salários mínimos 3 1 

Acima de 20 salários mínimos 2 0,7 
          Fonte: Autor 2020 

 

Sobre a renda bruta familiar, os dados obtidos estão demonstrados na tabela 3  

 

Tabela 3 - Renda bruta familiar (mensal) 

DADOS DO CONSUMIDOR 
QUANTIDADE DE 

RESPOSTAS 

Qual é sua renda bruta familiar (mensal) Número % 

Nenhuma 7 2,3 

Até um salário mínimo 17 5,7 

De um até dois salários mínimos 60 20 

De dois até quatro salários mínimos 103 34,3 

De quatro até dez salários mínimos 90 30 

De dez até vinte salários mínimos 17 5,7 

Acima de 20 salários mínimos 6 2 
          Fonte: Autor 2020 

 

A tabela 4 apresenta os dados sobre quantas pessoas residem com o entrevistado, a 

seguir seguem os resultados obtidos. 
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Tabela 4 - Reside no mesmo local 

DADOS DO CONSUMIDOR 
QUANTIDADE DE 

RESPOSTAS 

Quantas pessoas residem com você Número % 

Nenhuma 14 4,7 

1 pessoa 44 14,7 

2 pessoas 92 30,7 

3 pessoas 75 25 

4 pessoas 55 18,3 

Mais de 4 pessoas 20 6,7 
         Fonte: Autor 2020 

 

Quanto ao estado civil dos participantes, 37,7% solteiro, 39,7% casado, 15,7% união 

estável 5,3% divorciado e 1,7% viúvos. Se possuem filhos 58,7% afirmaram possuir e 41,3% 

não. A tabela 5 a seguir apresenta informações sobre as atividades que realizam atualmente. 

 

Tabela 5 - Atividades realizadas atualmente 

DADOS DO CONSUMIDOR 
QUANTIDADE DE 

RESPOSTAS 

Hoje em dia você Número % 

Exclusivamente trabalha  133 44,3 

Trabalha e estuda  106 35,3 

Somente estuda  38 12,7 

Nenhuma 23 7,7 
          Fonte: Autor 2020 

 

Os dados levantados até o momento servirão de base para o melhor entendimento do 

público que respondeu o questionário e identificar através das respostas uma demanda do 

produto para esse público. Na figura 1 a seguir será apresentado o quantitativo de respostas 

por bairro, nas opções dos nomes dos bairros foi inserida a opção nenhum para aqueles que 

moram no perímetro rural. 
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Fonte: Autor 2020 

 

Na figura 2 é apresentado o resultado das redes sociais mais utilizadas, baseado nos 

300 entrevistados, 132 utilizam mais o Facebook representando 44% das respostas, 96 

utilizam mais o Instagram representando 32%, 66 utilizam sites diversos 22%, e 6 utilizam o 

Twitter representando 2% dos entrevistados.   

  

Fonte: Autor 2020 

  

Figura 1 - Quantitativo de respostas por bairros 

Figura 2 - Redes sociais favoritas 

44% 

32% 

22% 

2% 

Facebook Instagram Sites diversos Twitter
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Para uma melhor definição de locais possíveis para divulgações além das redes sociais 

favoritas, os participantes foram questionados quanto aos locais que eles possuem mais acesso 

a informações. Na figura 3 é apresentado o resultado  

 

Figura 3 - Acesso à informação 

 

Fonte: Autor 2020 

 

Os resultados apresentados nas figuras 2 e 3 demonstram a internet como ponto a ser 

explorado pela associação e os associados visto que cada apicultor pode estabelecer canais de 

relacionamento com seus clientes por meios virtuais. 

A seguir serão apresentados os dados referentes ao hábito e frequência de consumo. 

 

6.2.2 Hábito e frequência de consumo  

 

Buscando um conhecimento mais amplo sobre a demanda do mel em Cachoeira do 

Sul, buscou-se compreender se havia um hábito de consumo e qual a sua frequência. Sobre o 

hábito as respostas contabilizadas foram as seguintes: 210 (70%) afirmativas, 4 (1,3%) não 

consomem devido à problema de saúde e das 86 restantes representando 28,7% afirmam não 

possuir o hábito de consumo, porém apenas 33 delas não consomem de nenhuma forma, os 

demais apesar de não possuir o hábito elas não rejeitam o produto. 

Com base nessas respostas foi possível perceber uma boa aceitação do mel no 

município, na figura 4 é apresentado o resultado de forma mais clara e objetiva. 

 

0,3% 

84,7% 

4,3% 2% 0,7% 

8% 

0% 0% 

Folders Internet Jornal Rádio Revista

eletrônica

Televisão Carro som Revista

impressa
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Figura 4 - Hábito de consumo 

 

            Fonte: Autor 2020 

 

Sobre a frequência percebeu-se que o consumo diário não correspondeu à maior parte 

das respostas, mas a maioria consome o mel. Na figura 5 são apresentados os resultados. 

 

 

     Fonte: Autor 2020 

 

A seguir serão apresentados os resultados sobre o que influencia na aquisição do 

produto e a sua forma de consumo. 

 

6.2.3 O que influencia e as formas de consumo  

70% 

28,70% 

1,30% 

Sim Não Não devido a problema

de saúde

15% 15,30% 

18% 
17% 

19% 

15,70% 

Diariamente Uma vez na

semana

Duas ou mais

vezes por

semana

Uma vez por

mês

Não sei

informar

Nenhuma

Figura 5 - Frequência de consumo 
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Após o entendimento sobre a demanda e a frequência do consumo do mel, buscou-se 

conhecer fatores que influenciam e também as formas que o mel é consumido, ao analisar as 

respostas sobre o que influencia a compra do mel percebeu-se uma tendência maior a 

alimentação saudável, em segundo lugar o habito do consumo, a terceira posição está à 

indicação de familiares, indicação médica em quarto lugar e por final a produção de 

derivados. Na figura 6 são apresentados os resultados. 

 

 

           Fonte: Autor 2020 

 

Quanto às formas de consumo, o mel puro corresponde a 11,7% das respostas, no pão 

48,7%, com frutas 6,3%, em cereais 3,7%, culinária 5%, e como remédio corresponde a 

12,3% das respostas dos entrevistados quanto a nenhuma forma obteve-se o resultado de 

12,3%. É importante salientar que na maioria das respostas existe uma demanda maior pela 

aceitação do que pela rejeição produto, porém evidencia a importância em fazer com que esse 

público que adquire mel acesse o produto dos apicultores da associação. 

 

6.2.4 Publicidade, importância para a saúde e decisão de compra 

 

Buscando compreender melhor sobre o mercado e o público consumidor de mel, 

foram questionados temas que podem ser utilizados para identificar uma oportunidade ainda 

não explorada ou melhoria na forma de apresentação dos produtos. Questionados se já 

23,70% 

12,30% 

2,30% 

41,70% 

1,30% 

18,70% 

Hábito de

consumo

Indicação de

familiar

Indicação

médica

Alimentação

saudável

Produzir

produtos

derivados

Nenhum

Figura 6 - Fatores que influenciam na compra do mel 
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tiveram acesso à publicidade sobre mel e sua importância para a saúde, 77% dos entrevistados 

afirma já ter acessado esse tipo de informação e 23% dos entrevistados não tiveram acesso à 

publicidade do produto. 

Sobre como ficaram sabendo da importância do seu consumo para saúde, 55,3% por 

familiares, 15% por redes sociais, 12,3% por amigo, 11,3% não obtiveram acesso a esse tipo 

de informação e 6% por médico. 

Sobre o que facilitaria a decisão de compra, foram elencadas algumas situações que 

poderiam ser melhoradas ou implementadas para melhor divulgação nos canais de 

distribuição. A seguir a representação das respostas na figura 7. 

 

 

    Fonte: Autor 2020 

 

Com base nas respostas, pode-se observar que a maior indicação é por meio de 

acessibilidade no mercado local, mais propagandas sobre o produto e melhor exposição nos 

locais de compra. 

 

6.2.5 Sobre a associação 

 

Com base no material estudado e dados levantados através das entrevistas (apêndices 

1,2 e 3) foi possível entender o papel importante que a associação desenvolve no município. 

Sendo assim buscando identificar o nível de conhecimento sobre a Associação Cachoeirense 

7,30% 

6% 

24,70% 

15,30% 

16% 

3% 

7,30% 

20,30% 

Informação via mensagem sobre as

promoções

Divulgação sobre o local de exposição

Acessibilidades no mercado local

Melhor exposição nos pontos de compra

Mais propagandas sobre o produto

Loja virtual

Amostras grátis

Nenhuma destas

Figura 7 - Facilita a decisão de compra 
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de Apicultores ACAPI, foi questionado se os entrevistados residentes no município se já 

teriam ouvido falar sobre a empresa, 55,7% das respostas afirmaram possuir conhecimento 

sobre ela e 44,3% não a conhecem. Na sequência foi questionado se já haviam consumido o 

mel que foi beneficiado na associação, 35% das respostas foram afirmativas, 38% afirmaram 

não terem consumido e 27% não sabiam responder. 

Outro fator importante a ser levado em consideração é como que as pessoas ficam 

conhecendo a empresa ou o papel que ela desenvolve na sociedade, na figura 8 é demonstrado 

o resultado. 

 

 

    Fonte: Autor 2020 

 

A associação desenvolve um papel importante no beneficiamento do mel e o produto 

que chega ao consumidor final é de qualidade comprovada por meio de certificação. Isso é um 

grande potencial que pode ser explorado, os rótulos que possuem o selo do CISPOA e 

apresentam o envase na associação podem trazer mais confiança ao consumidor final e 

valorização da associação como meio auxiliar os apicultores saírem da informalidade. Sendo 

esse um potencial a ser explorado. 

 

6.2.6 Aquisição do produto 

 

Nessa sessão buscou-se entender a percepção dos entrevistados quanto ao processo de 

compra do produto, os dados obtidos auxiliaram no entendimento da visão do consumidor e o 

20,30% 

9,70% 
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6,70% 

17,70% 

45,70% 

Amigo Familiar Médico Rede social Outro Ninguém

Figura 8 - Quem te falou sobre a ACAPI 
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seu processo de compra. Na figura 9 apresenta o que levam em consideração antes de adquirir 

o produto. 

 

          Fonte: Autor 2020 

 

Através dos resultados é possível perceber que os fatores de decisão mais votados 

foram à origem, o tipo de mel, preço e outro fator a ser considerado é a indicação de pessoas. 

 

6.2.7 Formas e preferências 

 

Nessa seção buscou se agrupar os dados para compreender na visão dos entrevistados 

as formas e preferência do produto, sobre o que consideram sobre o valor, o tipo do mel que 

optam na hora de adquiri-lo, também se acha interessante inserir na gastronomia como opção 

de acompanhamento nas refeições e dos produtos de origem da apicultura teriam mais 

interesse. 

Sobre a questão da cor de preferência do mel 49,3% preferem as cores claras, 14,7% 

cor escura e 36% a cor é indiferente. Quanto ao valor 38% considera o valor do mel caro, 

25,3% avalia como barato e 36,7% não sabe informar. Na figura 10 é apresentado os 

resultados dos tipos de mel de preferência. 
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Exposição
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Figura 9 - Aquisição do produto 
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               Fonte: Autor 2020 

 

Analisando os dados do gráfico percebe-se uma tendência de outros tipos de mel 

disponíveis no mercado, mas a opção mais acentuada é para o mel do tipo silvestre. 

Sobre o produto também foi solicitado à opinião dos entrevistados se eles 

consideravam interessante que os restaurantes locais inserirem o mel na gastronomia como 

opção de tempero ou consumo in natura e as respostas foram 89,7% afirmativas e 10,3% 

negativas. 

Pensando em ampliar as opções de venda, buscou-se apresentar mais produtos 

derivados da apicultura e destes quais teriam mais interesse para aquisição, sendo 

questionados sobre a preferência por mel, geleia real, própolis, cera ou nenhum dos listados.  

Na figura 11 a seguir é apresentado o resultado da pesquisa sendo o mel ainda o que possui 

maior procura (74,8%), em segundo a própolis (16,30%), após a geleia real (3,30%) e por 

último a cera (0,30%).  
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                  Fonte: Autor 2020 

 

Na seção a seguir os resultados sobre os locais para aquisição do produto. 

 

6.2.8 Locais para aquisição do produto 

 

Analisando os possíveis locais de acesso ao produto, pensou-se em identificar os 

canais de comercialização mais utilizados pelo público consumidor atualmente e sendo 

questionado o local que eles possuem como referência quando pensam em comprar o mel. 

Depois foram sugeridos novos locais em que se pudessem ser disponibilizados para aquisição 

no futuro. Na figura 12 apresentam os resultados sobre os locais que mais utilizam atualmente 

para adquirir o produto, e com o intuito de expandir os canais de comercialização na figura 13 

os locais mais indicados como novos pontos de vendas na opinião dos entrevistados. 
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     Fonte: Autor 2020 

 

A seguir o resultado da indicação dos novos pontos de venda. 

 

 

    Fonte: Autor 2020 

 

Com base nos resultados, os novos locais mais indicados para disponibilidade do mel 

seriam em restaurantes (22,30%), cafeterias (19,70%) e conveniências de postos de 

combustíveis (15,70%), os demais resultados foram menores como opção de novos pontos 
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Figura 12 - Locais mais utilizados atualmente 
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para revenda do produto, porém não se descarta a possiblidade de serem utilizados como 

opção. 

 

6.2.9 Embalagens 

 

Conforme Kotler e Keller (2013), a embalagem além de proteger o produto ela deve 

chamar a atenção do consumidor, nessa seção foi separado para o estudo da embalagem que 

possuí maior demanda ou interesse por parte do consumidor, sendo assim foi questionado 

primeiramente o tamanho e depois o tipo de embalagem de preferência. Na figura 14 o 

resultado quanto aos tamanhos das embalagens. 

 

 

                   Fonte: Autor 2020 

 

É possível perceber o interesse maior por produtos com embalagens de até 1 kg, e 

quanto ao tipo de embalagem de preferência: pote plástico, vidro ou bisnaga. De acordo com 

os entrevistados o maior interesse está na embalagem de vidro com 48,70% da preferência, 

em segundo o pote plástico 42,30% e a bisnaga 9%. 

Na seção seguinte será falado sobre os desafios e oportunidades. 
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Figura 14 - Tamanho da embalagem 
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6.3 DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 

De maneira geral todos os empreendimentos possuem seus pontos fortes e seus pontos 

fracos, e para que uma análise detalhada possa ser feita é necessário estudar o cenário que a 

empresa está inserida, analisar seus produtos, concorrência dentre outros fatores que possam 

realizar interferências no desempenho de qualquer negócio. Na ACAPI, cada associado é 

responsável pelas suas vendas e o seu mercado de atuação, para a realização desse trabalho a 

análise de SWOT e a Matriz BCG foram embasadas nas respostas que o presidente da 

associação apresentou. 

 

6.3.1 Análise SWOT 

 

Com base nas informações relatas ao longo desse trabalho foi possível perceber a 

importância da associação para o município, pois através da mesma o pequeno produtor pode 

adequar o produto com as legislações do setor, sem arcar com estrutura para beneficiamento 

do mel. Dornelas (2014) afirma que para a execução de um bom planejamento estratégico e 

tomada de decisão, é necessário estudar o ambiente externo (oportunidades e ameaças) e o 

ambiente interno (forças e fraquezas). 

Com base nas respostas dos questionários, chegou-se aos seguintes resultados: 

a. Forças: Qualidade do produto comprovada, reuniões frequentes entre 

associados, auxilio entre eles, entreposto adequado, participação de feiras. 

b. Fraqueza: Falta de uma marca mais conhecida no mercado, falta de loja 

parceira para comercialização física ou virtual, pouca divulgação da associação, pouca 

variedade de produtos. 

c. Ameaças: Clientes podem adiar decisão de compra, burocracias e tributações, 

leis ou exigências mais severas por parte do governo ou prefeitura, condições 

climáticas desfavoráveis, concorrência formal e os clandestinos e a economia. 

d. Oportunidades: Novas embalagens nos produtos, firmar parceria com outras 

entidades do município, convenio com empresas locais, rede social atualizada. Criação 

de feiras exclusivas onde os apicultores pudessem expor seus produtos e fomentar a 

produção de mais derivados, frequentes atualizações nas redes sociais para maior 

expansão do nome da associação dentro e fora do município. 
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Sobre o setor achou-se importante ressaltar algumas dificuldades em escoar a 

produção, que conforme Coelho Junior (2011) uma delas seria vinculado com a renda 

limitada com a produção do mel, fazendo com que muitos desacreditem da atividade apícola. 

Outra questão é a quantidade produzida e o desinteresse dos compradores por aquisição de 

baixa quantidade do produto. 

Também dentre as dificuldades está à mão de obra especializada, que devido às 

atividades realizadas serem na maioria de modo manual e com riscos torna a mão de obra 

escassa. 

 

6.3.2 Matriz BCG 

 

De acordo com Dornelas (2014), pela Matriz BCG é possível analisar o ciclo de vida 

do portfólio de produtos com base nos fatores: crescimento de mercado e participação relativa 

de mercado. Com base nas informações obtidas foi realizado um estudo buscando formas de 

melhorias na embalagem do produto, e com base nos resultados da pesquisa notou-se que o 

mel possui procura mesmo sem grandes influencias do marketing e que os locais utilizados 

para comercialização atendem na maioria dos consumidores. 

Pensando em inovação percebeu-se interesse dos entrevistados por embalagens de 

vidro, pois atualmente na maioria das vezes é ofertado em embalagem de plástico, e uma das 

opções seria inovar na embalagem e no rótulo, adicionando algumas unidades de vidro no 

portfólio de produtos, pensou-se primeiramente na de 500 gramas a qual foi uma das mais 

votadas no formulário e serviria de início para identificar se a demanda seria satisfatória. 

Outra medida seria a inovação do rótulo dessas embalagens. Na figura 15 o novo modelo do 

rótulo adquirido que será doado à arte para associação utilizar nas embalagens caso houver 

interesse, o comprovante de pagamento segue no anexo 2. 

Esse rótulo foi confeccionado pensando na impressão em quantidade, que 

normalmente saí com valores menores à unidade. Foram deixados em branco os locais dos 

carimbos para informações do lote e data de fabricação, dados do produtor e numero de 

atendimento ao consumidor. Também um destaque do logo da associação. 
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       Fonte: 3all – Marketing Tecnology 2020 

 

Na figura 16 será apresentada uma demonstração de como ficaria o produto na 

embalagem de vidro juntamente com o novo rótulo. Esse produto seria personalizado para um 

público especifico que estaria disposto a investir numa embalagem diferenciada. 

 

Fonte: Foto da embalagem Hans Braxmeier via Pixabay 2011 

 

Os resultados apresentados são fundamentados em pesquisas realizadas ao longo do 

trabalho e nas respostas obtidas por meio dos questionários aplicados (Apêndices 1 e 2). 

Utilizei da pesquisa exploratória também na observação dos produtos apresentados em outros 

empreendimentos virtuais e somando com as respostas dos questionários foi possível 

identificar as possibilidades de melhoria tanto da embalagem quanto do rótulo, o qual poderá 

ser utilizado pelos associados também nas embalagens plásticas. 

  

Figura 15 - Modelo de rótulo coletivo 

Figura 16 - Embalagem de vidro 
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7. CONCLUSÃO 

 

Buscando aplicar os conhecimentos obtidos durante a graduação e com o interesse em 

contribuir com a associação e a venda do mel, os resultados apresentados satisfazem os 

objetivos desse estudo. Este por sua vez buscava compreender o perfil do consumidor e os 

canais de comercialização utilizados por eles quando pensam em consumir o produto mel no 

município de Cachoeira do Sul (RS). 

Por meio do referencial teórico e do conteúdo utilizado para compor o mesmo, foi 

possível entender mais sobre o mercado consumidor e as ferramentas utilizadas para gestão 

em uma empresa. Esse material serviu de base para compor os questionários, pois havia a 

necessidade também de saber o que perguntar e essas respostas pudessem ser aproveitas para 

traçar novos resultados. 

Como relatado ao longo desse trabalho foi citado à importância de um cadastro desses 

consumidores o qual poderá auxiliar em futuras análises dos produtos que possuem maior 

saída, porém ao longo da pesquisa não foi possível identificar como é feito o processo de 

fidelização e atração de clientes pelos apicultores. 

Através do formulário do Google Forms foi possível perceber a importância desse 

cadastro pois com base nas respostas foi analisado os interesses dos consumidores do produto. 

Nesse sentido é recomendado o cadastramento dos consumidores pelos apicultores 

principalmente o nome e número de telefone isso serviria também para informativos 

promocionais. 

Na formulação e apresentação dos resultados, foi possível demonstrar o êxito da 

metodologia aplicada para o estudo e realização dessa pesquisa. Foi necessário coletar os 

dados sobre a empresa e entender o processo associativo sendo necessário entender também 

como pode ser realizado o processo de divulgação sem ferir os princípios associativos. Sobre 

o mel foi possível perceber que existe uma demanda pelo produto.  

Através dos estudos foi possível identificar o interesse por embalagens de vidro, 

agregando mais valor ao produto nesse tipo de embalagem, mas atendendo um público 

personalizado. 

Quanto ao perfil do consumidor identificado, são de pessoas que utilizam as redes 

sociais com frequência, acessam mais à internet para obtenção de informações e possuem o 

hábito de consumir o mel. Outro fator importante é a preocupação com a saúde e preferem 

comprar o mel em locais com mais fácil acesso. Sendo nesse sentido a importância da 

divulgação dos locais que pode ser utilizado para adquirir esse produto. 
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7.1 SUGESTÕES DE MELHORIAS 

 

Com base nas respostas e dos estudos realizados nesse trabalho a seguir será 

apresentado às sugestões de melhorias para associação: 

 

a. Formação de redes parceiras para aquisição dos insumos de produção para 

revenda aos associados a preços mais acessíveis; 

b. Divulgar encontros dos apicultores na rede social como forma de apresentação 

dos apicultores associados; 

c. Realizar anualmente uma feira de mel na cidade; 

d. Realizar frequentes atualizações das redes sociais, inserir depoimentos do 

presidente, dicas de melhores práticas para o setor, demonstrar a seriedade e o 

comprometimento da associação com a sociedade e principalmente com a qualidade do 

mel, informar o consumidor sobre os benefícios do produto para a saúde. 

e. Entrevista com nutricionista, divulgação nas redes sociais através de vídeo a 

importância do mel para a saúde e os tipos mais comercializado e as especificações de 

cada um. 

 

Sugestões para os associados: 

 

a. Montar um kit mostruário para envio via correios ou transportadora; 

b. Flyers impresso e digital para divulgação dos produtos em versão impressa e 

como ferramenta para divulgação virtual;  

c. Solicitar melhor exposição do produto aos mercados que revendem; 

d. Utilização de embalagem de vidro. 

 

O rótulo foi criado com o intuito de chamar mais a atenção do consumidor e diminuir 

custos para os associados que optarem pelo rótulo padronizado. Na formulação de divulgação 

da associação a mesma não pode promover a venda direta do mel, porém uma rede social 

atualizada serviria para pesquisas virtuais de consumidores que poderá chegar ao contato com 

a associação tanto para adquirir mel dos apicultores como para associar-se a ACAPI.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO AO PUBLICO CONSUMIDOR 

DADOS DO CONSUMIDOR 

1) Onde reside? 

( ) Cachoeira do Sul ( ) Outro munícipio 

 

2) Seu grupo familiar reside onde? 

( ) Zona urbana ( ) Zona rural 

 

3) Em qual bairro você mora? 

 

( ) Aldeia 

( ) Augusta 

( ) Barcelos 

( ) Bom Retiro 

( ) Carvalho 

( ) Centro 

( ) Cohab 

( ) Cristo Rei 

( ) De Franceschi 

( ) Drews 

( ) Eucaliptos 

( ) Frota 

( ) Gonçalves 

( ) Marina 

( ) Marques Ribeiro 

( ) Mauá 

( ) Medianeira 

( ) Noêmia 

( ) Nossa Senhora de Fátima 

( ) Nova Primavera 

( ) Oliveira 

( ) Otaviano 
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( ) Parque Scopel 

( ) Passo Da Areia 

( ) Passo do Moura 

( ) Ponche Verde 

( ) Preussler 

( ) Promorar 

( ) Quinta da Boa Vista 

( ) Rio Branco 

( ) Santa Helena 

( ) Santo Antônio 

( ) São José 

( ) Soares 

( ) Tibiriçá 

( ) Tupinambá 

( ) UFSM 

( ) Universitário 

( ) Vila Leopoldina 

( ) Vila Verde 

( ) Virgilino Jayme Zinn 

( ) Volta da Charqueda 

( ) Nenhum 
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4) Qual sua faixa etária? 

 

( ) até 20 anos 

( ) 20 – 30 

( ) 30 – 40 

( ) 40 – 50 

( ) 50 – 60 

( ) 60 ou mais  

 

5) Como define seu gênero? 

 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

( ) Prefere não comentar 

 

6) Qual o seu nível de escolaridade? 

 

( ) Fundamental - incompleto  

( ) Fundamental - completo 

( ) Médio - incompleto  

( ) Médio - completo  

( ) Nível técnico 

( ) Superior - incompleto  

( ) Superior – completo 

( ) Pós – graduação 

( ) nenhuma 

 

7) Qual é sua renda bruta individual (mensal)? 

 

( ) Nenhuma 

( ) Até um salário mínimo 

( ) De um até dois salários mínimos 

( ) De dois até quatro salários mínimos 

( ) De quatro até dez salários mínimos 
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( ) De dez até vinte salários mínimos 

( ) Acima de 20 salários mínimos 

 

8) Qual é sua renda bruta familiar (mensal)? 

 

( ) Nenhuma 

( ) Até um salário mínimo 

( ) De um até dois salários mínimos 

( ) De dois até quatro salários mínimos 

( ) De quatro até dez salários mínimos 

( ) De dez até vinte salários mínimos 

( ) Acima de 20 salários mínimos 

 

9) Quantas pessoas residem com você? 

( ) Nenhuma 

( ) 1 pessoa 

( ) 2 pessoas 

( ) 3 pessoas 

( ) 4 pessoas 

( ) Mais de 4 pessoas 

 

10) Estado civil? 

 

( ) Solteiro  

( ) Casado  

( ) União estável 

( ) Divorciado  

( ) Viúvo (a) 

 

11) Possui filhos? 

  

( )Sim  ( ) Não 

 

12) Hoje em dia você? 
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( ) Exclusivamente trabalha ( ) Trabalha e estuda ( ) Somente estuda ( ) Nenhuma 

 

13) Quais as suas redes sociais favoritas? 

 

( ) Twitter ( ) Instagram ( ) Facebook ( ) Sites diversos 

 

14) Quais os locais você possui mais acesso a informação? 

 

( ) Rádio ( ) Televisão ( ) Internet ( ) Folders ( ) Carro som ( ) Jornal ( ) Revista impressa ( ) 

Revista eletrônica 

 

INTERESSE PELO PRODUTO 

 

15) Possui o hábito de consumir mel? 

( ) Sim ( )Não ( ) Não devido a problema de saúde 

 

16) Qual frequência? 

( ) Diariamente 

( ) Uma vez na semana 

( ) Duas ou mais vezes por semana 

( ) Uma vez por mês 

( ) Não sei informar 

( ) Nenhuma 

 

17) O que te influencia a comprar mel? 

( ) Habito de consumo 

( ) Indicação de familiar 

( ) Indicação médica 

( ) Alimentação saudável 

( ) Produzir produtos derivados 

( ) Nenhum 

 

18) Quais as formas que você consome o mel? 
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( ) Puro 

( ) No pão 

( ) Frutas 

( ) Cereais 

( ) Culinária 

( ) Remédio 

( ) Nenhum 

 

19) Já viu publicidade sobre mel e sua importância para a saúde? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

20) Alguém já falou a você sobre a importância para a saúde o consumo do mel? Quem? 

 

( ) Amigo 

( ) Familiar 

( ) Médico 

( ) Rede social 

( ) Ninguém 

 

21) O que facilitaria a sua decisão de compra do mel? 

 

( ) Informação via mensagem sobre as promoções 

( ) Divulgação sobre o local de exposição 

( ) Acessibilidades no mercado local 

( ) Melhor exposição nos pontos de compra 

( ) Mais propagandas sobre o produto 

( ) Loja virtual 

( ) Amostras grátis 

( ) Nenhuma destas 
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INTERESSE PARA A EMPRESA 

 

 

Associação Cachoeirense de Apicultores (ACAPI) 

A ACAPI é uma associação formada por um grupo de apicultores que trabalham com o 

manejo e comercialização de mel. 

 

22) Já ouviu falar da ACAPI? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

23) Já consumiu mel da ACAPI? 

 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

 

24) Quem te falou sobre a empresa? 

 

( ) Amigo 

( ) Familiar 

( ) Médico 

( ) Rede social 

( ) Outro 

( ) Ninguém 

 

25) O que leva em consideração antes de adquirir o produto? 

 

( ) Tipo de mel 

( ) Embalagem 

( ) Exposição 

( ) Indicação de pessoas 

( ) Preço 

( ) Origem  

( ) Aspecto 

( ) Apicultor 
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( ) Se possuí selo de certificação 

( ) Nenhum dos citados anteriormente 

 

26) Cor de preferencia? 

 

( ) Escura ( ) Clara ( ) Indiferente 

 

27) Quanto ao valor do mel você considera? 

 

( ) Valor do mel é caro 

( ) Valor do mel é barato 

( ) Não sei informar 

 

28) Qual tipo de mel é de sua preferência? 

 

( ) Silvestre 

( ) Orgânico 

( ) Eucalipto 

( ) Nativo 

( ) Nogueira 

( ) Outros 

 

29) Quais os locais você mais utiliza para adquirir o produto? 

 

( ) Supermercado 

( ) Feira/mercado  

( ) Farmácia 

( ) Vendedores ambulantes 

( ) Diretamente do apicultor 

( ) Associação/cooperativas 

( ) Loja de artigos diversos 

( ) Loja virtual/site 

( ) Nenhum 
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30) Na sua opinião seria interessante os restaurantes locais inserir o mel na gastronomia como 

opção de tempero ou consumo in natura? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

31) Quanto ao tamanho da embalagem de preferencia? 

 

( ) 300 g 

( ) 450 g 

( ) 500 g 

( ) 1 kg 

( ) Mais de 1 kg 

( ) Não se aplica 

 

32) Quanto a embalagem de preferencia? 

 

( ) Pote plástico 

( ) Vidro 

( ) Bisnaga 

 

33) Dos produtos listados abaixo qual tens mais interesse? 

 

( ) Mel  

( ) Geleia Real 

( ) Própolis 

( ) Cera 

( ) Nenhum 

 

34) Quais os locais diferenciados você adquiriria o produto se ele estivesse exposto? 

 

( ) Academia 

( ) Salão de beleza 

( ) Bar 

( ) Restaurante 
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( ) Conveniências em postos de combustíveis 

( ) Cafeteria 

( ) Nenhum 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO APLICADO AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 

SOBRE A ASSOCIAÇÃO 

 

1) Quando foi criada, e qual foi o fator que influenciou sua criação? 

 

2) Quantos associados possuí ? 

 

3) Como é captado o insumo para produção? 

 

4) Quantos litros ou quilos de mel são produzidos por mês e ao ano? 

 

5) Quais são os canais de comercialização utilizados pela associação? 

 

6) O que melhorou para o setor e para os apicultores a criação da associação? 

 

7) Pretendem expandir mercado? 

 

8) Pretendem aumentar a produção? 

 

9) Como é realizado o processamento? 

 

10) Como são inseridos nas embalagens? 

 

11) Como são apresentados ao consumidor? 

 

12) Na sua percepção quais os que possuem mais saída (tipo de mel)? 

 

13) Os consumidores procuram mel na associação ou somente nos locais de revenda ou com 

os apicultores? 

 

14) Quem são os principais concorrentes? Possuem algum diferencial? 

 

15) Como é a relação entre os associados? 
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16) Na sua visão o que prejudica o comércio desse produto em Cachoeira do Sul e região? 

 

17) Possuem algum incentivo do governo a nível municipal, estadual ou federal? 

 

18) A empresa possuí site? 

 

19) Existe interesse em abertura de loja virtual? 

 

20) A empresa possui cadastro em redes sociais? 

 

21) Quais os tipos de mel produzidos e comercializados? 

 

22) Qual diferencial do mel da ACAPI dos demais concorrentes? 

 

23) Nunca pensaram em produzir cursos sobre a apicultura nas escolas? 

 

24) A apicultura é viável na agricultura familiar? 

 

SOBRE O CONSUMIDOR 

 

25) Existe cadastro dos consumidores na empresa? 

 

26) Ocorrem pedidos por telefone? 

 

27) Existe alguma relação entre consumidor e associação ou é mais entre apicultor e 

consumidor final? 

 

28) O volume de vendas é maior entre consumidor final ou intermediários? 

 

29) Quais as maiores exigências dos consumidores? 

 

30) Quais os locais de maior venda? Mercados grandes ou pequenos mercados? 

 

31) Tem a opção de embalagem de vidro? 
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32) A associação possuí parceria com outras empresas? 
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO APLICADO A MÉDICA VETERINÁRIA DO 

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 

COMÉRCIO DE MEL 

 

1) Qual a importância da associação para o município e seus associados? 

 

2) Para um apicultor comum comercializar seu mel quais os requisitos legais ele precisa 

atender se não estiver vinculado a uma associação?  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – RÓTULO PARA MEL 

  Fonte: https://www.agricultura.rs.gov.br/ro 
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ANEXO 2 – COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO RÓTULO PARA MEL 
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