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Módulo  
Amarelo 



 Regularização do empreendimento; 

equipamentos; estrutura; 

manutenção.  

 Apresentação do produto: 

embalagem; rótulo; informações 

nutricionais. 

 Custos: preço final (atacado, varejo); 

frete; salários; vendedores. 

O Produto na 
prateleira  

e as dúvidas! 



Limitações da 
produção 
comunitária  

 Escala insuficiente e fornecimento sem regularidade 

 Falta de padrão (cor, textura, tamanho do produto, 

tipo de embalagem, peso, rótulo, composição etc) 

 Falta de capacidade empresarial 

 Dificuldades para atendimento às exigências legais 

(sanitárias, fiscais, organizativas etc) 

 Falta de assistência técnica continuada e/ou 

profissionais especializados 

 Dificuldades para distribuição (veículo, estradas 

precárias, comunidades isoladas etc) 

 Apresentação amadora dos produtos (desacordo com 

as 

exigências legais e do mercado)  



Limitações da 
produção 
comunitária  

 Produtos desconhecidos com divulgação insuficiente 

ou inexistente 

• Dificuldade de agregar o valor socioambiental 

• Sazonalidade da produção 

• Baixo nível tecnológico de produção 

• Preços incompatíveis e mal planejados 

• Dificuldade de acesso à credito 

• Dificuldade de diversificação do mercado 

• Necessidade de capital de giro 

• Infraestrutura precária 

• Dependência de recursos externos  



Alguns aspectos 
do Mercado  

 Analisar e oferecer o que o mercado quer! 

 

 A consolidação de um produto no mercado depende do 

nível de atendimento das exigências impostas pelo próprio 

mercado  

(qualidade, preço, volume, regularidade de oferta, 

atendimento às normas legais, etc) 

 

 Escala de comercialização: 

 Venda no atacado 

 Venda no varejo  

 

• Distribuição do mercado  

 (Local, Regional, Nacional, Internacional) 

 

• Conhecer e cumprir as exigências legais e mercadológicas 

antes de começar a operar em mercados mais consistentes  



 Produtos padronizados 

 Qualidade e boa apresentação do produto 

 Embalagens adequadas (primária/secundária) 

 Preços compatíveis (varejo, atacado, à vista, à 

prazo, etc.) 

 Escala mínima de produção 

 Regularidade na oferta 

 Cumprimento de prazos e volumes de entrega 

 Estrutura de comercialização, logística e 

cobrança (gestão) 

 Código de barras (para algumas situações)  
 

Alguns aspectos 
do Mercado  



Aspectos Legais para 
Comercialização 

 Personalidade jurídica 

 (associação, cooperativa, empresa) 

• Registros fiscais 

 (CNPJ e Inscrição estadual) 

• Certificado digital 

• Nota fiscal 

• Registros sanitários 

• Registros ambientais 

• Rotulagem com informações completas  

 



Ficha 
Técnica 
de 
Produto  

• Nome do produto 
• Foto 
• Informações nutricionais 
• Tabela com pesos 

(liquido e 
bruto), capacidade da 
embalagem 
secundária, prazo de 
validade, etc 

• Orientações 
armazenamento 

• Informações extras  
 



 Onde colocar meu produto? 

 Quem vai consumir? 

 Qual o tamanho ideal de minha 
embalagem? 

 Como farei a distribuição? 

 Como devo me organizar para ter o 
produto ao longo do ano todo? 

 Como meu concorrente apresenta este 
produto?  

Questões importantes para o planejamento 
do empreendimento  

Sobre a comercialização  



www.ispn.org.br 

Obrigado! 

Rodrigo Noleto 
 

(61) 3327 8085  

Brasília –DF 
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