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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar o mercado de distribuição de água mineral na
cidade de Porto Alegre e região metropolitana. Utilizando-se dos conceitos da administração
para minimizar os riscos e maximizar as oportunidades dentro deste mercado, identificando
quais as necessidades dos consumidores para viabilidade e sucesso da entrada de uma
empresa neste mercado de distribuição. A metodologia utilizada para a pesquisa foi a coleta
de dados primários e secundários. A coleta dos dados primários ocorreu em entrevistas com
empresas deste ramo utilizando a técnica do cliente oculto, buscando assim maiores
informações dos consumidores, fornecedores e do segmento. Os dados secundários foram
buscados através de informações de livros, artigos acadêmicos e internet. Após análise
destes dados se observou que é um mercado em crescimento e que ainda é carente da
prestação de um serviço de maior qualidade.

Palavras-chave: Análise de Mercado. Distribuidora. Água mineral.

ABSTRACT
This work aims to analyze the mineral water distribution market in the city of Porto
Alegre and metropolitan region. Using management concepts to minimize risk and maximize
opportunities within this market, identifying the needs of consumers for the viability and
success of entering a company in this distribution market. The methodology used for the
research was the collection of primary and secondary data. The primary data collection took
place in interviews with companies of this branch using the hidden client technique, thus
seeking more information from consumers, suppliers and segment. Secondary data was
sought through information from books, scholarly articles, and the internet. After analyzing
these data, it was observer that it is a market that is growing and still lacks the provision of a
higher quality service.

Keywords: Market Analysis. Distributor. Mineral water.
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1.

INTRODUÇÃO

Segundo dados da Associação Internacional de Águas Engarrafadas indicam que o
Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de produtores. Consome mais água engarrafada
que países como Itália, Alemanha, França e Espanha. E fica atrás dos Estados Unidos,
México (que crescem, em média, 8,5% ao ano) e da China, cuja demanda aumenta 17,5% a
cada ano. A taxa média de crescimento mundial é de 7,6% ao ano. Em 2007, por exemplo,
foram consumidos 206 bilhões de litros de água vendida em garrafa. O mercado faturou cerca
de US$ 100 bilhões naquele ano.
Conforme informações da Associação Brasileira das Indústrias de Água Mineral –
ABINAM, o mercado de água mineral está em evidência no Brasil. O volume de água
envasada em 2005 era de 5 bilhões de litros e alcançou em 2013 a marca de 18,2 bilhões de
litros por ano e um crescimento de 4,1% em relação a 2012. O consumo per capita no país foi
de 90,3 litros por ano.
Em virtude deste crescimento surge a ideia da criação de uma empresa para entrega
de água mineral ao consumidor final e a distribuição para pequenas empresas. A criação de
uma nova estratégia para entrar em um mercado tão competitivo está totalmente voltada ao
espirito empreendedor do administrador desenvolvendo a pesquisa neste trabalho, e visando
as necessidades dos consumidores para entender seus problemas com as atuais empresas
do ramo.
Umas das formas de aumentar a chance de sobrevivência e sucesso da empresa é por
meio da elaboração de um plano de negócio, reunindo as informações necessárias para
estudo das características do negócio, seu público alvo e o seu potencial.
O trabalho estuda a entrada de uma empresa no ramo de distribuição de água mineral,
focando na análise de mercado para análise da viabilidade de implantação e posteriormente o
desenvolvimento do plano de negócio.
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2.

OBJETIVO DO TRABALHO

2.1

OBJETIVO GERAL

Analisar o mercado de distribuição e comércio de água mineral na cidade de Porto Alegre e
região metropolitana.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar segmentos;



Identificar concorrentes;



Identificar oportunidades e ameaças;
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3.

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido pelo método do plano de negócio com enfoque na análise
de mercado. Para elaboração na análise de mercado foi realizada a pesquisa em dados
primários e secundários necessários para nortear e servir de base para desenvolvimento do
trabalho.
Os dados primários foram coletados a partir das informações pesquisadas pelo autor
do trabalho e os dados secundários são os dados disponíveis para consulta na internet, livros
e outros, com fácil acesso e disponível ao público (DOLABELA, 1999).
Os dados primários foram coletados através de curtas entrevistas com proprietários de
estabelecimento comerciais de Porto Alegre e região metropolitana do mesmo ramo de
atuação, utilizando-se da técnica do cliente oculto para adquirir maiores informações do
negócio, seguindo o roteiro conforme anexo A. Na pesquisa foram coletadas informações
como: espaço físico da loja para armazenamento da mercadoria e para atendimento ao
público, padronização do atendimento telefônico, uniforme, funcionários e veículos.
Os dados secundários foram coletados na associação ABINAM, pelo DNPM, MME e
outras informações da internet, revistas e livros.
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4.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1

Análise de Mercado

A análise de mercado divide-se em: análise do segmento e setor, análise dos
fornecedores e análise da concorrência.
Análise do mercado, segundo Dornelas (2001) a análise de mercado é a etapa mais
importante dentro do plano de negócio de uma empresa, pois é através dela que poderá ser
identificado o segmento (dimensão do mercado e o público alvo), a identificação dos
concorrentes, dos fornecedores, bem como as oportunidades e ameaças.
Análise do Segmento, visando definir o público alvo através do comportamento dos
consumidores e suas características: idade, sexo e faixa de renda. Conhecendo assim o perfil
dos clientes dos aspectos quantitativos e qualitativos.
Análise da Concorrência: Serão analisados quem são os concorrentes diretos e
indiretos, as linhas de produto (produtos substitutos e diretos), ponto de venda e localização,
processos de produção e distribuição, imagem frente ao consumidor, seus pontos fortes e
pontos fracos, e as suas estratégias de promoção, preços e comunicação e de novos
entrantes no mercado.
Análise dos Fornecedores: Analisar quais são os fornecedores, os produtos
trabalhados, serviços, disponibilidade de estoque, fretes e entregas (por pedido ou
programada), prazo de pagamento, qualidade dos produtos comercializados, preços
praticados e suas políticas e garantias.

4.2

Produtos e Serviços

O produto deve ser direcionado para atender as necessidades dos clientes do
segmento escolhido. Estabelecendo assim uma imagem da empresa frente ao seu cliente,
buscando a diferenciação e a vantagem competitiva (DORNELAS, 2001).
Segundo Kotler (1993), o empreendedor deve criar um produto ampliado ao redor do
produto básico, o consumidor tem a tendência de enxergar os produtos como um conjunto de
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benefício que o satisfaz, proporcionando um encantamento por apresentar as soluções
completas aos seus clientes, a fim de saciar as suas necessidades.
O produto ampliado somente funciona caso a empresa possuir um mix de produtos que
dêem suporte aos benefícios intangíveis que o consumidor espera. Kotler (2001) afirma que
as empresas que fornecem um serviço de maior qualidade, podem cobrar preços maiores, o
crescimento é mais rápido e o lucro também. Sendo assim é importante descobrir qual o tipo
de serviço o consumidor irá atribuir maior valor. Podendo ser feita uma pesquisa junto a estes
consumidores para levantar estas informações.

4.3

Preços

Definição da política de preços e da estratégia dentro do mercado de atuação, visando
a forma de pagamento, prazos, desconto e margem.
A decisão de preço é a variável que afeta mais rapidamente a competitividade, o
volume de vendas, as margens e o lucro da empresa. Diferente de outras decisões, os preços
praticados podem ser alterados em curtíssimo prazo (PARENTE, 2000).
Dornelas (2001) afirma que a estratégia de preços que a empresa adota para um
produto tem consequência direta na imagem, no mercado e no segmento que este irá atuar.
Alterações de preços por razões externas como concorrência e sazonalidade, por exemplo,
podem ser fatais para o produto. Portanto, a empresa deve estabelecer seu objetivo de
mercado de forma clara, e definir como irá se comportar frente à concorrência.
Na formação do preço do produto os custos definem o piso, a percepção de valor
agregado pelo cliente define o teto. A empresa então deve analisar o preço dos concorrentes
e fatores internos e externos para então determinar o melhor preço entre os dois extremos
(KOTLER, 1993). Existem vários métodos de formação de preço: baseado em custos, na
percepção do consumidor e na concorrência.
Devem ser observados fatores como: sazonalidade, condições econômicas, reação dos
revendedores frente aos diversos preços, esses fatores podem influenciar tanto na percepção
de valor do cliente como na demanda do produto.
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4.4

Praça e Distribuição

É o lugar onde torna o produto acessível e disponível ao consumidor, podendo ser um
ponto de venda, estoque de armazenamento ou outros.
Existem dois tipos de canais classificados quanto à estrutura. O canal convencional
(horizontalizado), onde fabricantes, atacadistas e varejistas trabalham isoladamente, tentando
maximizar seus lucros e sem controle sobre os demais membros. Já o sistema verticalizado,
canal consiste em que fabricantes, varejistas e atacadistas trabalhem de maneira unificada.
Neste modelo o fabricante pode ser o dono dos negócios da cadeia (KOTLER, 1993).
O modelo vertical surgiu com a necessidade de controlar o comportamento dos canais
e administra os conflitos. Com ele obtêm-se economia de escala, e economia através da
eliminação de intermediários. Segundo Kotler (1993), os sistemas verticalizados atendem hoje
64% do mercado total.
O ponto de venda e distribuição deverá ser analisado com bastante atenção, pois ele é
um dos fatores que contribui diretamente para o desempenho da empresa. Existem alguns
pontos que devem ser observados, como: facilidade de acesso, estacionamento, fluxo de
pessoas, infra-estrutura local, proximidade do público-alvo e potencial de mercado (SEBRAE,
2006).
De acordo com Kotler (1993), devido à proliferação de segmentos e alternativas de
canais, muitas empresas estão atuando em mais de um tipo de canal com a finalidade de
alcançar mais segmentos de mercado. Em consequências ocorre um aumento de vendas com
cada canal adicional. Porém um canal pode afetar o outro, o distribuidor pode dizer que o
fabricante está distribuindo seu produto e que isto é concorrência desleal. Neste caso o
fabricante pode limitar a concorrência oferecendo ao distribuidor alguma compensação como
exclusividade de alguma região.

4.5

Propaganda e comunicação

Inclui imagem, tipos de promoção, propaganda, comunicação com o público-alvo e
clientes, relações públicas e marketing de relacionamento.
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A definição do tipo de propaganda depende muito da disponibilidade de recurso. Kotler
(1993) afirma que a empresa deve definir um mix de promoção com a qual deseja comunicarse com seus consumidores. Os tipos de promoções são: propaganda, venda pessoal,
promoção de vendas e relações publicas. Esta mistura de promoções deve atingir os objetivos
de propaganda e marketing da empresa (KOTLER, 1993).

4.6

Análise Ambiental

Deve ser feita uma avaliação de variáveis externas incontroláveis, como perspectiva e
tendências futuras, análise dos concorrentes, economia e previsão do setor. De acordo com
Dornelas (2001), a análise SOWT (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades) é
imprescindível para o empreendedor monitorar os ambientes externos e internos. Nas
dimensões do ambiente externo que são: os clientes, concorrentes, mercado, governo e
sociedade são analisadas as oportunidades e ameaças, e as forças e fraquezas são avaliadas
no ambiente interno da empresa.
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5.

ANÁLISE DE MERCADO

5.1

O Mercado de Distribuição de Águas

O mercado de água mineral no Brasil vem mantendo-se estável nos últimos anos. Por
outro lado, de acordo com a ABINAM (2016), o mercado brasileiro ainda tem muito a crescer
se compararmos o consumo percapta que no Brasil é de 90 litros/ano ao do México que é de
254 litros/ano. A partir da população estimada pelo IBGE para 2015 que é de
aproximadamente 207 milhões de pessoas temos um mercado promissor, visto que o Brasil é
o maior país da América Latina e o 5 maior do mundo. Conclui-se então que o mercado de
água mineral tem um grande potencial de crescimento no Brasil.
Com relação ao estado do Rio Grande do Sul, este atingiu em 2006 o volume de
produção de 268 milhões de litros (DNPM, 2006).Esta produção refere-se somente ao
mercado formal. No mercado de garrafões, segundo dados coletados em entrevistas com
empresários do ramo, o mercado informal pode chegar a mais de 10%. Isto ocorre em virtude
da alta carga tributária e de serem empresas pequenas que atuam neste setor. Considerando
uma população de aproximadamente 11 milhões de pessoas para o estado (IBGE, 2016),
concluímos que o consumo per capta é de 26,8 litros/ano. Porém o consumo de água mineral
ocorre principalmente nas classes A, B e C. Segundo o IBGE, no Rio Grande do Sul existem
1,8 milhão de pessoas com renda de 2 a 4 salários mínimos ou seja, 18% da população
pertence a uma classe que não consome água mineral. Conseqüentemente o consumo per
capta no estado aumenta para 32,7 litros/ano. Este número contempla a sazonalidade no
consumo de água mineral em nosso estado, onde no inverno (junho, julho, agosto) pode
diminuir em até três vezes o consumo do verão (Dezembro, Janeiro, Fevereiro). A partir de
um consumo no Rio Grande do Sul de 32,7 litros/ano soma-se o mercado informal e com isso
se pode chegar a 35 litros/ano. A população das quatro cidades de atuação da empresa
(Alvorada, Gravataí, Porto Alegre e Cachoeirinha) é, segundo o IBGE (2016) de 2.058.146
milhão de pessoas, e considerando que 18% não consome água mineral o mercado
consumidor é de 1.687.679 milhão de pessoas. Com isso chega-se a um volume de consumo
de água mineral de 50 milhões de litros. O mercado de garrafões segundo a ABINAM (2006) é
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de 43,4% o que representa um volume final de 1,085 milhões de garrafões consumidos
anualmente nestas cidades.

5.2

Análise do Segmento

Embora a participação do garrafão no mercado de água, que já chegou a representar
60% venha caindo, hoje ele ainda representa metade do consumo total deste mercado. O
consumo deste tipo de embalagem deve-se principalmente em conseqüência do preço. O
garrafão de 20 litros é a maneira mais barata de consumo da água mineral. Por outro lado, a
redução do consumo mostra que o cliente está mudando de comportamento. Ele está
deixando de consumir o garrafão principalmente devido à qualidade do serviço dos
entregadores e preferindo a conveniência, praticidade, e a garantia de qualidade do produto
em embalagens descartáveis. O consumidor de água mineral compra o garrafão de 20 litros
na maioria das vezes porque a água da rede publica tornou-se de má qualidade (com gosto e
cheiro) (ABINAM, 2015). Ao comprar um garrafão o cliente espera uma água de qualidade,
pois está pagando mais caro por isso. O que realmente ocorre é que os distribuidores ao fazer
a entrega não atendem bem aos clientes, estão sujos, sem uniforme, não fazem a limpeza o
garrafão nem do bebedor corretamente. Com isso o consumidor não sente confiança no
produto e opta pela embalagem descartável mesmo pagando um pouco mais, mas tendo a
certeza de estar consumindo um produto de qualidade. O garrafão de 20 litros é um produto
estereotipado como barato e assim, é atrelado a um produto de má qualidade tanto do
produto em si como no serviço de venda. O fato de os distribuidores serem pouco qualificados
não contribui para o crescimento deste segmento. Em conseqüência, o preço praticado no
mercado é muito baixo. Como o produto é de baixíssimo valor agregado, a única maneira para
se agregar valor é através da prestação de um bom serviço de entrega e da manutenção da
qualidade do produto e das embalagens.
O segmento de água mineral em garrafões de 20 litros está dividido em dois tipos de
clientes: empresas e pessoas físicas. A distribuidora terá como publico alvo as empresas
privadas e públicas (licitações). De acordo com informações coletadas com a concorrência, as
empresas compram em maior volume, geralmente pagam um valor menor, tem a necessidade
de um serviço ágil e eficiente que não interrompa as suas atividades principais. Ou seja, a
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entrega deve ser rápida, o sistema de cobrança simples e deve-se ter a disponibilidade do
empréstimo de garrafões e bebedores. O cliente pessoa física prefere um serviço
personalizado. Através do entregador e da atendente cria-se uma relação com o cliente com a
finalidade conseguir a confiança e a fidelidade dele. Ele gosta de ser chamado pelo nome e
tem horários diferenciados para a que seja feita a entrega do produto. Além disso, o
consumidor pessoa física é mais exigente em termos de qualidade do produto e do
atendimento, e paga mais por isso.

5.3

Análise da Concorrência

O produto principal comercializado é a água mineral em garrafões de 20 litros e 500 ml.
Através de um serviço rápido, de qualidade e que transmita confiança ao cliente pretende-se
agregar valor a este produto. A embalagem descartável de 500ml é vendida, em fardos de 12
garrafas. Para isso, ela é deve ser extraída a 160 metros de profundidade em fendas no
granito. Sua classificação natural é água mineral Bicarbonatada, Litinada e Radioativa na
Fonte. O bicarbonato serve como um neutralizador do pH no estômago, facilitando a digestão.
Já o lítio colabora na cura de distúrbios emocionais. Com isso podemos concluir que além de
hidratar a água mineral também ajuda na melhoria da qualidade de vida dos seus
consumidores (DNPM, 2015). O principal benefício que a concorrência direta oferece aos
seus clientes é a prestação de serviço de entrega, nela os entregadores estão sempre
uniformizados e são identificados para o cliente na hora do pedido. Este procedimento evita
possíveis incidentes, uma vez que os entregadores entrarão na casa dos consumidores para
efetuar a troca do garrafão. Os pedidos são entregues no mesmo dia, e dependendo da
urgência do cliente na hora que este desejar. A tampa com sistema antiderrame, conforme o
modelo constante no anexo B, será um diferencial no produto oferecido aos consumidores.
Devido a este sistema, na primeira compra do cliente será oferecido o adaptador do bebedor
para este tipo de tampa. O principal benefício deste sistema é que a pessoa ao colocar o
garrafão no bebedor não irá se molhar. O outro importante benefício refere-se à qualidade do
produto. Neste sistema a água não entra em contato com a parte externa do garrafão,
excluindo a hipótese de contaminação da água que direto do interior do garrafão para o copo
do consumidor. A limpeza do bebedor também é um serviço realizado pela distribuidora. O
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entregador verifica no momento da entrega se existe necessidade de limpeza do
equipamento. Este procedimento evita, caso o bebedor esteja sujo com algas, por exemplo,
que ele argumente que a água tem problemas de qualidade, quando na verdade é o bebedor
que está sujo. O garrafão é limpo antes de ser entregue ao cliente. Em alguns casos as
empresas emprestam garrafões e bebedouros para seus clientes. Este empréstimo é feito
mediante um contrato de comodato e exclusividade de fornecimento.
Atualmente na região da grande Porto Alegre existem aproximadamente 950
distribuidores de água mineral do tipo tele-entrega legalizados segundo o site www.
perfuradores.com (2017). Entretanto ainda existem 1500 distribuidores atuando ilegalmente.
Este na sua grande maioria é distribuidores de ocasião por necessidade, sem estrutura e sem
planejamento do seu negócio. Muitas destas distribuidoras são empreendimentos de pessoas
que estão neste tipo de negócio por necessidade. Ou seja, uma pessoa que ficou
desempregada ou que não consegue emprego abre uma distribuidora de água mineral. A
estrutura destes distribuidores é precária: o pessoal não é uniformizado, o meio de transporte
dos garrafões não é adequado, o atendimento por telefone é péssimo. Além destes problemas
ainda existem os distribuidores que vendem água natural adicionada de sais a preços
irrisórios o que prejudica muito o mercado de água mineral, uma vez que o cliente muitas
vezes não diferencia uma água da outra. Poderíamos citar inúmeros defeitos nestes
distribuidores. Contudo este tipo de distribuidor não é o concorrente a ser analisado, pois não
tendem a se perpetuar no mercado. A partir disso foi feita uma seleção de alguns
distribuidores na grande Porto Alegre que possuem um bom padrão de atendimento para que
se possa fazer uma análise de como os concorrentes estão trabalhando. Após a seleção, foi
efetuado contato com estes concorrentes através da técnica do cliente oculto, seguindo o
roteiro do anexo A. Após análise dos resultados das informações coletadas com os
concorrentes foram levantados os pontos fracos e fortes, conforme abaixo .

5.3.1 Pontos Fortes dos concorrentes
• Crescente preocupação com a qualidade na entrega. O cuidado destes distribuidores
vai desde o atendimento ao telefone, até o momento em que o cliente recebe o garrafão em
casa;
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• Possuem lojas em pontos estratégicos de suas cidades;
• Grande conhecimento e experiência no mercado de tele entrega de garrafões;
• Possuem margem de negociação com clientes maiores (empresas);
• Alguns possuem atendimento 24 horas e pela Internet;
• A grande maioria trabalha com garrafas de 500ml;
• Alguns durante o inverno trabalham com vinho;

5.3.2 Pontos Fracos dos concorrentes
• Diferencial no custo do produto. Os concorrentes têm que vir até a fonte buscar água
o que gera um custo de transporte;
• Possuem estoque de água para aproximadamente 02 dias o que implicam em capital
parado, maior necessidade de garrafões e espaço físico;
• No verão os caminhões destes distribuidores ficam nas filas das fontes por um longo
período para carregar. Algumas vezes os distribuidores ficam sem água para atender seus
clientes em virtude dessa demora nas fontes;
• A grande maioria não trabalha com o sistema antiderrame na tampa;
• Todos os entrevistados não agendam hora para entrega;
• Não possuem uma rotina de limpeza dos bebedores dos clientes, e quando existe
cobram pelo serviço.

5.4

Análise Ambiental

5.4.1 Análise dos Fatores Externos

5.4.1.1

Oportunidades:

• A qualidade da água distribuída na rede pública está cada vez mais precária. Não
existe uma previsão de melhorias neste setor, principalmente porque os pontos de coleta da
água tratada estão cada vez mais poluídos.
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• As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde e o bem estar. Procuram
com mais freqüência produtos naturais, que não sofrem processos químicos.
• O aumento do poder aquisitivo da população brasileira aumenta o consumo de
produtos como a água mineral.
• Crescente profissionalização do setor através da ABINAM. A associação criou o selo
de qualidade para distribuidores que adotem uma série de procedimentos para assegurar a
qualidade do serviço e do produto entregue aos consumidores.

5.4.1.2

Ameaças

• O serviço de tele entrega de garrafões está marcado perante os consumidores como
um serviço de baixa qualidade, o que compromete a qualidade do produto e a confiança do
consumidor.
• Aumento considerável no número de novas distribuidoras. Embora o mercado esteja
diminuindo percentualmente, cada vez mais pessoas abrem suas próprias distribuidoras
devido a problemas como o desemprego.
• Lançamento de águas com sabor como opção de consumo para os consumidores a
preços bem competitivos. Grandes empresas estão lançando no mercado águas com sabor,
que são na verdade refrigerantes com nome de água.
• Fontes de água natural adicionada de sais continuam atuando no mercado com
preços muito baixos. Este fator interfere diretamente no mercado de água mineral porque
alguns consumidores não atentam para a diferença entre o controle de qualidade das águas.
• A sazonalidade, conforme informações coletadas de clientes da fonte, reduz as
vendas em 50% durante os meses de junho, julho e agosto. Isto caso não for bem
administrado e planejado pode ser um fator de risco para o empreendimento. Análise dos
Fatores Internos .

5.5

Preço

O preço a ser praticado pela empresa será baseado na concorrência que atua no
mesmo segmento de mercado de garrafões de 20 litros. Apesar do preço de muitos

16

concorrentes serem muito baixo, a empresa definirá um preço para seus produtos que
possibilite uma excelente prestação de serviço. Portanto a empresa buscará ser competitiva
através da qualidade dos seus serviços, atendimento e apresentação da empresa em geral. A
empresa terá como política de preços a abertura à negociação, desde que os vendedores
consigam um preço médio final estipulado pelos sócios. Este preço deve ser alcançado na
média do mês corrente e não poderá ser compensado em outros. Para os primeiros três anos
estimou-se um preço médio de R$ 9,80 nos garrafões, como estratégia para conseguir um
percentual significante de mercado. Será concedido prazo de pagamento de até 21 dias
apenas nas empresas. Os clientes pessoas físicas serão cobrados a vista. Preços finais a
definir.

5.6

Distribuição

O público alvo da distribuidora serão as empresas e licitações (empresas públicas) e
ocorrerão de forma direta, através de um vendedor funcionário da empresa. Ele visitará as
empresas com o objetivo de fechar contratos de vendas que garantam um volume constante
de faturamento durante o ano. A empresa participará das licitações pela Internet, com a
assessoria do SEBRAE.
As vendas para consumidores pessoas físicas serão feitas pelo telefone e pelo balcão
de atendimento. As entregas ocorrerão através de um caminhão MB 709 com capacidade
para 6.700 kilos. Além do caminhão, será adquirida uma moto para entregas em menores
quantidades em curtas distâncias e uma camionete pick-up. O caminhão fará as entregas
para as empresas que normalmente pedem grande quantidade.

5.7

Propaganda/Comunicação

Neste caso a empresa deverá ter um plano de comunicação muito bem estruturado
para obter o melhor retorno sobre o investimento em comunicação. Como forma de
comunicação, a empresa distribuirá folders nos bairros das cidades onde pretende atuar.
Serão feitos imãs de geladeira e capas para os garrafões com o telefone da empresa. Além
disso, o vendedor fará contato por telefone e pessoal nas empresas com o intuito de divulgar
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a marca e também de efetuar vendas. Os veículos da empresa também serão identificados
com adesivos. Observa-se que o papel da comunicação é fazer o cliente conhecer o produto,
e convencê- lo de que o produto em questão é o melhor para satisfazer suas necessidades.
Contudo surge um momento em que a comunicação necessita uma “ajuda”. Neste momento
surge a promoção, que em certos momentos chega a confundir-se com a comunicação. Como
forma de promoção pretende-se fazer degustações de água mineral, e distribuição de garrafas
de 500ml. Principalmente em dias de verão, nos lugares de maior movimento das cidades
atendidas. Para isto será necessário comprar uma tenda e no mínimo dois bebedores
elétricos. Além disso, será necessário contratar uma pessoa para ajudar no atendimento aos
consumidores. Outra maneira de promoção sem grandes custos será presentear o cliente
pessoa física com uma água no dia do seu aniversário, ou em datas especiais, distribuindo
brindes personalizados da distribuidora. Pretende-se, em longo prazo, fazer uma página na
Internet com o intuito de expandir as vendas e o conhecimento dos consumidores para com a
empresa.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi muito importante para analisar o mercado de distribuição de água
mineral identificando assim uma oportunidade para empreender e trabalhar com a finalidade
de sanar as deficiências das empresas do ramo, bem como suprir as necessidades do
consumidor. Conforme estudo, o preço tem um destaque importante dentro deste mercado,
mas a prestação de um serviço com qualidade e organização fará a empresa ter um
diferencial no mercado, visto que a água mineral é considerada com um alimento. Ao analisar
a concorrência vimos poucas empresas com a preocupação da prestação de serviços com
qualidade e eficiência, tornando-se uma ótima oportunidade a ser explorada mesmo em um
mercado altamente competitivo.
A pesquisa para a busca dos dados foram primárias e secundárias. Para busca dos
dados primários utilizou-se da técnica do cliente oculto, entrevistado assim as algumas
distribuidoras e buscando as informações básicas para utilização neste trabalho. Os dados
secundários foram buscados pela internet, acessando por diversas vezes a ABINAN e DNPM,
SEBRAE e outros artigos acadêmicos.
A elaboração desta análise passando pela revisão da literatura foi de grande
importância para nortear o autor de como funciona este mercado e para confirmar que é viável
a implantação de uma empresa de distribuição de água mineral na cidade de Porto Alegre.
Após a análise de mercado é indicada a elaboração de um plano de negócio para sanar
quaisquer dúvidas ou algo não analisado neste trabalho.
Este trabalho contribuiu muito para a formação acadêmica do autor, fazendo com que
fizesse a aplicação na prática dos conhecimentos e técnicas desenvolvidas ao longo do curso
de Administração e servindo como instrumento para conclusão do curso.
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA (CLIENTE OCULTO)

Quais as marcas de água mineral de 20 litros vocês trabalham?

Trabalham com garrafas de 500 ml?

Possuem contrato de exclusividade com alguma fonte envasadora?

Qual o prazo médio de pagamento do fornecedor?

Qual o prazo médio de pagamento dos clientes que comprar em grande quantidade?

Existe demanda sazonal? Qual época do ano?

Qual a marca de maior aceitação pelos consumidores?

Como é a prestação do serviço de entrega?

Como o estoque é armazenado e para quanto tempo possuem estoque?

Quais benefícios os consumidores tem ao adquirir água mineral junto ao seu
estabelecimento?
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ANEXO B – SISTEMA ANTI-DERRAME

