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RESUMO 

 

COSTA NETO, Sardinha Da. MARKETING: A evolução comercial e industrial do mix 
de produtos LACBOM. 2015. 39 fls. Trabalho de conclusão de curso: Curso de 
Administração, Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 
 

Esta pesquisa teve como objetivo levantar a opinião dos consumidores sobre os 

diferentes níveis de qualidade dos produtos LACBOM, analisado percentualmente 

seu pontos fortes e fracos, e quais funcionalidades os mesmos agregam para os 

consumidores. A pesquisa também aborda a opinião dos gestores das áreas 

comercial e P&D (planejamento e desenvolvimento) buscando identificar os 

fenômenos gerenciais que promovem a gestão do produto como: saber seus 

objetivos quanto a retirada ou inclusão de produtos ao mercado, o crescimento das 

vendas, criação de novos produtos, entre outros. Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa com traços qualitativos pois os dados recolhidos foram exibidos em 

tabelas e gráficos percentuais. Foram utilizados como instrumento de coleta de 

dados questionários fechadas com dois gestores das respectivas áreas (comercial e 

planejamento) na sede da empresa LACBOM, situada em Araputanga MT, e foi 

desenvolvido um formulário no qual vinte consumidores foram abordados 

aleatoriamente e direcionados a responder um formulário sobre livre aceitação, a 

pesquisa foi desenvolvida na filial loja de conveniência LACBOM também situada na 

cidade de Araputanga MT. Os sujeitos que contribuíram para pesquisa foram dois 

gestores e vinte consumidores, no caso dos gestores levou em consideração sua 

função dentro da empresa e seu tempo de trabalho na mesma, pois a essa pesquisa 

foi desenvolvida baseada em um período de cinco anos. Na pesquisa com os 

consumidores não tinha um tempo especifico, pois as questões abordavam 

diferentes tipos de segmentos e os produtos ao longo dos anos foram mudando, 

portanto foi necessário saber através dos mesmos sobre a atual situação dos 

produtos para levantar sua qualidade em diferentes aspectos. Portanto o presente 

trabalho cumpriu todas suas expectativas e objetivos estipulados. 

 

Palavras-chaves: Gestão. P&D (planejamento e desenvolvimento). Mix de produtos. 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

COSTA NETO, Sardinha De MARKETING:. Commercial and industrial evolution of 

the mix of products LACBOM. 2015. p. 39. Course completion work: Administration 

Course, Faculdade Católica Rainha da, 2015. 

 

This research aimed to raise consumers' opinions about the different levels of quality 

of products LACBOM a percent analyzed their strengths and weaknesses, and what 

features they add to consumers. The survey also addresses the opinion of managers 

from the commercial and R & D (planning and development) seeking to identify the 

managerial phenomena that promote product stewardship as: know your goals as the 

withdrawal or inclusion of products to market, sales growth, creation of new products, 

among others. This is a quantitative research with qualitative traits for the collected 

data were shown in tables and graphs percentage. They were used as questionnaire 

data collection tool closed with two managers of the respective areas (commercial 

and planning) at the headquarters of LACBOM company, located in Araputanga MT, 

and we developed a form in which twenty consumers had been approached at 

random and targeted to complete a form on free acceptance, the research was 

developed at the branch LACBOM convenience store is also located in the city of 

Araputanga MT. The subjects that contributed to research were two managers and 

twenty consumers in the case of managers took into account their role within the 

company and their working time on it, because this research was developed based 

on a period of five years. In research with consumers did not have a specific time 

because the issues addressed different segments and products over the years have 

changed, so it was necessary to know through them about the current situation of 

products to raise their quality in different aspects. So this study fulfilled all your 

expectations and goals stipulated. 

 

Keywords: Management. R & D (planning and development). Mix products. 

  



 

LISTAS DE GRÁFICOS  
 

Gráfico 1 -  Nivel de satisfação dos clientes.................................................23 

 

Gráfico 2 - Tipo de utilização dos produtos ................................................. 23 

 

Gráfico 3 - Produtos de maior consumo ...................................................... 24 

 

Gráfico 4 - Produtos de menor consumo ..................................................... 25 

 

Gráfico 5 - Itens a serem melhorados .......................................................... 25 

 

Gráfico 6 - Produtos a serem melhorados  consumidores......................... 26 

 

Gráfico 7 - Nivel de evolução dos produtos ................................................. 27 

 

Gráfico 8 - Produtos a serem acresentados ao mix .................................... 27 

 

Gráfico 9 - Tipos de problemas apresentados nos produtos.......................28 

 

Gráfico 10 - Nivel de produtos que apresentam problemas ....................... 28 

 

Gráfico 11 - Nivel de frequência dos problemas nos produtos .................. 29 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................11 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO.........................................................................................14 

2.1 História da LACBOM.........................................................................................14 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA.............................................................................157 

3.1 Conceito de marketing......................................................................................17 

3.2 Conceito de produto..........................................................................................17 

3.3 Conceito de produtos e serviços.....................................................................18 

3.4 Ideias de novos produtos.................................................................................19 

3.5 Conceito de mix de produtos...........................................................................19 

3.6 Estratégia de produção.....................................................................................20 

3.7 TQM - Administração de qualidade total.........................................................20  

 
4 METODOLOGIA.....................................................................................................22 
 
5 DESCRIÇÃO E ANALISE DOS DADOS...............................................................23 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................30 
 
REFERÊNCIAS.........................................................................................................32 
 
APÊNDICES..............................................................................................................33 
 
ANEXOS.................................................................................................................. 36 
 
  

 
 
 
 

 
 
 



11 

1 INTRODUÇÃO  
 

  

 Há anos o segmento de produtos lácteos vem trazendo o que há de melhor 

na mesa de seus consumidores, fundada em 1975, a COOPNOROESTE 

Agropecuária do Noroeste do Mato Grosso Ltda., mais conhecida como LACBOM, é 

uma indústria especializada na fabricação de produtos derivados do leite, 

preocupada com a qualidade e a gestão das vendas de seus produtos a empresa 

investiu fortemente em tecnologia para ampliar e criar novos produtos do gênero, o 

que anos mais tarde, mais necessariamente em (1997), a LACBOM inaugurou o 

park industrial longa vida, fabricante do item mais conhecido que compõe seu mix, o 

Leite UHT (Utra high temperature) se tornando o principal produto comercializado. 

A escolha do campo de estudo motivou-se por se tratar de uma área onde os 

interesses acadêmicos, profissional e pessoal prevaleceram, sendo assim resolvi 

fazer um estudo de caso sobre a evolução comercial e industrial dos produtos 

LACBOM, no qual o interesse pelo tema surgiu mediante o campo de estudo ser 

inédito perante a outros temas atribuídos ao longo dos anos, tomando como base na 

busca por esclarecer os fenômenos. Delimitamos o presente Trabalho de Curso da 

área de marketing para um estudo de caso sobre a evolução comercial e industrial 

do mix de produtos LACBOM. A escolha do tema foi do próprio autor com a 

abordagem de estudo de caso sobre sua empresa de atuação profissional, 

procurando esclarecer os fenômenos e abordagens gerencias, que promoveram 

fenômenos que levaram a fatores como satisfação de consumidores, qualidade do 

produto, funcionalidade do produto entre outros, o fato é que desde o inicio, mas 

precisamente em 1975, a realidade não era essa, com isso o desdobramento de 

eventos que promoveram a evolução da marca tanto em aspectos comercias, 

quanto em aspectos de planejamento e elaboração dos produtos, foram transcritos 

de forma clara. 

A principal questão do projeto foi saber se a diversificação dos produtos 

Lácteos influenciou de forma direta no avanço comercial da empresa LACBOM.   

As contribuições para esse projeto são de cunho profissional, pois ele 

destacou principalmente a opinião dos consumidores, quanto a qualidade atual dos 

produtos em relação a um período de cinco anos , identificando possíveis falhas em 

alguns componentes dos produtos, o trabalho também buscou a necessidade dos 
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consumidores de novos produtos no objetivo futuro de possivelmente orientar os 

gestores quanto á ampliação e melhoramento de seu mix. 

Objetivo geral do trabalho foi compreender de forma especifica a evolução do 

mix de produtos, dentre eles compreender quanto aos gestores na ampliação do 

leque de mercadorias, levantar a opinião dos consumidores quanto a qualidade dos 

produtos, analisando os produtos de maior aceitação.    

Portanto, com a conclusão da pesquisa foi possível identificar algumas falhas 

encontradas nos produtos em aspectos físicos, mas também encontramos muitos 

pontos fortes com a pesquisa, baseados na opinião de consumidores da loja de 

conveniência filial da empresa LACBOM, situada no município de Araputanga. A 

pesquisa ajudou a refletir o nível de satisfação dos consumidores, o nível de 

produtos de maior comercialização e até mesmo o nível de qualidade de alguns 

produtos, entre outros aspectos.   

A metodologia utilizada no trabalho foi trabalhada com ambas as abordagens 

qualitativa e quantitativa. 

Á princípio foram elaboradas duas entrevistas padronizadas para os gestores 

de P&D (planejamento e desenvolvimento) e comercial, empregados como 

instrumento de coleta de dados, no entanto por motivos profissionais os gestores 

resolveram que fosse mais viável se  aplicasse  um questionário escrito para que 

eles pudessem responder, feito isso foram aplicados os questionários, para 

compreender os objetivos dos gestores quanto aos aspectos de gestão de suas 

respectivas áreas no âmbito administrativo, obtendo assim o esclarecimento sobre 

os fenômenos que englobam o universo da pesquisa, que são os produtos 

LACBOM. O método científico se apoiou no método dialético, pois foi o se encontrou 

mais evidente com presente proposta, como classificação segundo os objetivos a 

pesquisa se classifica como descritiva pois descreveu o processo já existente e 

explicativa pois explicou todo esse processo,  

Na pesquisa quantitativa foram feitas a análise dos dados por meio de um 

formulário em que 20 consumidores foram abordados de forma aleatória sob 

aceitação voluntaria de livre e espontânea vontade na loja de conveniência 

LACBOM, no qual foi levantada percentualmente a opinião dos consumidores sobre 

os produtos. O universo da pesquisa esta na empresa COOPNOROESTE, estando 

sua delimitação na loja de conveniência LACBOM, tendo como população e amostra 



13 

dois gestores da empresa COOPNOROESTE, e vinte consumidores da loja de 

conveniência. 

A Estrutura do Trabalho encontra-se dividida em seis etapas, a primeira é 

refere-se introdução do trabalho, demonstrando como foi realizada a etapa inicial, 

justificando a escolha do tema, a importância do tema e sua contribuição, a 

metodologia utilizada na pesquisa, o objetivo geral da pesquisa, a delimitação do 

trabalho, Na segunda etapa o trabalho apresenta á contextualização que pode ser 

exibida com mais precisão em informações detalhadas sobre os universos das 

pesquisas que foram realizadas, no intuito de agregar mais assuntos 

correspondentes a ideia principal do trabalho. Na terceira etapa foi realizada o 

referencial teórico, de forma cientifica com conceitos sobre o assunto, de grandes 

autores renomados da área de administração, mas especificamente o marketing. Na 

quarta etapa do trabalho apresentamos a metodologia na qual aborda os métodos e 

técnicas de pesquisa, metodologia quanto à forma de abordagem, classificação de 

acordo com os objetivos, procedimentos técnicos e técnica coletas de dados, 

métodos e instrumentos de coletas de dados, formulário, delimitação do universo a 

ser pesquisado e população e amostra. A quinta etapa é especialmente utilizada na 

descrição, análise e interpretação dos dados obtidos com as pesquisas e expostas 

em gráficos ou tabelas. A sexta e ultima etapa apresenta as considerações finais e 

completa-se a pesquisa com referências bibliográficas e apêndice utilizada na coleta 

de dados. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

2.1 História da LACBOM 

 

A COOPNOROESTE Agropecuária do Noroeste de Mato Grosso Ltda. é uma 

empresa mato-grossense especializada em fabricar produtos derivados de leite, 

fundada em 19 de outubro de 1975, porém só recebendo autorização legal para seu 

funcionamento apenas no dia 12 de dezembro do mesmo ano, a LACBOM como é 

conhecida, possui sua sede no mesmo local de sua inauguração, situada na Av 

Sebastiao Francisco de Almeida, n 45 Bairro São Sebastião, Atualmente a empresa 

é administrada pelo Diretor Presidente, Sr. Ademar Furtado da Silva. 

A ideia de uma cooperativa no município de Araputanga nasceu das mãos do 

Pe. Ermínio Celso Duca, que juntamente com um grupo de produtores rurais tinham 

como principal foco em valorizar a principal atividade econômica da época, a 

produção de arroz, no entanto com a grande dificuldade em comercializar o leite que 

era produzido na época surgiu a necessidade de um implemento que beneficiasse 

as partes envolvidas, foi aí que o então sócio fundador monsenhor Pe. Ermínio 

Celso Duca com seu espirito empreendedor trouxe a uma região pouco 

desenvolvida, o que anos mais tarde se tornaria uma grande empresa atuante no 

ramo de produtos lácteos no estado de Mato Grosso. 

 

Figura1: Pedra Fundamental dos Projetos da Indústria de Laticínios 

  

Fonte: Portal LACBOM - 2015 
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Além da indústria de laticínios, a COOPNOROESTE conta com uma fábrica 

de rações, loja agropecuária com assistência médica veterinária, agrônomos, 

técnicos agropecuários e mais recentemente uma loja de conveniência. 

 

Figura 2: Foto da inauguração da Conveniência LACBOM 

 

                                     Fonte: Folha de Araputanga - 2014 

 

 

Inaugurada em 17/10/2014, no centro comercial da cidade, a conveniência 

LACBOM é uma loja com toda linha de produtos LACBOM.  

A conveniência LACBOM é uma extensão de um projeto antigo que a 

empresa COOPNOROESTE possuía: era uma pequena loja na proximidade da 

indústria, longe do centro e de difícil acesso aos pedestres.  Além da oferta de todos 

os produtos LACBOM, há diversificação de produtos agregados como: lanches, 

sucos, bebidas, doces entre outros. Conta com nove colaboradores, visando 

qualidade no atendimento aos consumidores. 
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Figura 3: Foto de Mix de produtos LACBOM  

 

Fonte: Antônio Sardinha – Arquivo Pessoal - 2014 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

3.1 Conceito de marketing 

 

Ao longo dos anos o marketing vem mudando seus conceitos a fim de buscar 

novas estratégias de interação ao cliente para compreender de que forma, a 

satisfazer suas necessidades, conquistando assim sua confiança criando um laço 

baseado na troca de valores. 

De acordo com KOTLER (2007, p.3), “Marketing é administrar 

relacionamentos lucrativos com cliente. Os dois principais objetivos do marketing 

são: atrair novos clientes, prometendo-lhes valor superior, e manter e cultivar os 

clientes atuais, propiciando-lhes satisfação”. 

 Já de acordo com Las Casa, a Associação Americana de marketing em 2004, 

redefiniu o marketing como:  

 

O marketing e uma função organizacional e um conjunto de processos que 
envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para o cliente, bem 
como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie 
a organização e seu público interessado. Uma das principais fases do 
processo de marketing e o planejamento de produtos, que envolvam as 

características dos consumidores que vão adquiri-los (LAS CASAS, 2009, 

p.7). 
 

3.2 Conceito de produto 

 

De acordo com KOTLER (2007, p. 201), ao projetar produtos, os profissionais 

de marketing devem primeiro definir os benefícios ou serviços centrais, ligados a 

solução de problemas, que os consumidores procuram, os produtos são um dos 

principais componentes do marketing, pois são eles que agregam valor na hora da 

compra.  

De acordo com NEVES (2012, p. 91), no composto de marketing, a variável 

produto assume um papel fundamental, pois representa o conjunto de atributos, 

funções e benefícios que os clientes compram.   

Já de acordo com KOTLER (1996, p. 240), nas condições modernas, está 

cada vez mais arriscado não se inovar. Os consumidores e os clientes necessitam e 

esperam um concorrente de produtos novos e aprimorados. A concorrência fará o 
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melhor possível para preencher esses desejos. A inovação continua parece ser a 

única maneira de se evitar obsolescência da linha de produto da empresa. Sendo 

assim, 

 Para que uma linha de produtos obtenha maior sucesso e necessário uma 

inovação que adequasse o produto as exigências e padrões dos diferentes tipos de 

mercado, na qual motivaria o interesse do consumidor pelo produto. 

 

 

3.3 Conceito de produtos e serviços 

 

De acordo com SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON (2009, p.120) [...] a 

palavra produto sugere um objeto físico, como um carro, uma maquina de lavar ou 

um relógio, e a palavra serviço significa uma experiência mais intangível, como uma 

noite em um restaurante ou um clube noturno. Sendo assim 

Os produtos são tangíveis e exigem qualidade em aspectos que envolvam 

embalagem, funcionalidade e eficiência, no que difere a serviço que e classificado 

por intangível no qual é de grande responsabilidade para quem o presta, pois pode 

afetar no conceito do cliente. 

 De acordo com SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON (2009, p.120): 

 
[...] pode se considerar que todos os produtos e serviços têm três aspectos: 

 Um conceito que é o entendimento da natureza, do uso e do valor do 
serviço ou produto; 

 Um pacote de produtos e serviços “componentes” que proporcionam os 
benefícios definidos no conceito; 

 O processo que define a forma como os produtos e serviços componentes 

serão criados e entregues. SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON (2009, p. 

120) 
 

Sendo assim, os três aspectos que definem produtos e serviços preenchem 

as lacunas necessárias para uma melhor aceitação do produto ou serviço ao 

conceito de consumidores que buscam qualidade.  

Ainda de acordo com SLACK. et all, (2010,p.116): 

 

Em nossa definição ampla, um produto ou serviço é qualquer coisa que 
possa ser oferecida aos consumidores para satisfazer suas necessidades e 
expectativas. Pode-se considerar que todos os produtos e serviços têm três 
aspectos: 
Um conceito, que é o conjunto de benefícios esperados que o consumidor 
esteja comprando; 
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Um pacote de produtos e serviços “componentes” que proporcionam 

os benefícios definidos no conceito; 

O processo pelo qual a operação produz o pacote de produtos e serviços 
“componentes”. 
Neste conceito os aspectos de produtos e serviços mudam ao longo do 
tempo, pois busca novas formas de obter êxito na satisfação do cliente, 
trazendo em si um conjunto de benefícios que agreguem valor na hora da 
aquisição do produto ou serviço. SLACK. et all (2010, p. 116) 

 

 

3.4 Ideias de novos produtos 

 

 Segundo SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON (2009, p.122):“ As ideias para 

conceitos de novos produtos ou serviços podem vir de fontes internas à 

organização, como o pessoal (por exemplo, o pessoal de vendas e da linha de 

frente) ou o departamento de P&D (pesquisa e desenvolvimento).” 

As ideias de conceitos de novos produtos pode ser algo que engloba todos os 

departamentos da empresa, normalmente é do ser humano querer experimentar 

tudo que é de novo avaliando as tendências de mercado as preferencias e a 

qualidade, para que possa estabelecer os anseios de novos produto ao mercado.  

 

 

3.5 Conceito de mix de produtos 

 

Segundo PRIDE (2007, p.209): “Uma empresa desenvolve novos produtos 

como um meio de aprimorar seu mix de produtos e adicionar variedade a uma linha 

de produtos. O desenvolvimento e a introdução de novos produtos são quase 

sempre caros e arriscados”. 

Sendo assim, o desenvolvimento de um mix de produtos proporciona mais 

opções de compra para consumidores que procuram diversificações, no entanto 

deve-se envolver um planejamento bem estruturado e analisado para que a empresa 

não corra riscos e nem tome prejuízos futuros, assim possibilitando em uma melhor 

inserção de um novo produto ao mercado.       

Segundo GOBE (2007, p. 11): “... mix de produtos [...] permite maior 

oportunidade de escolha na hora da compra. Muitas vezes, esse é um fator decisivo 

na escolha do fornecedor, pois tudo indica que, quanto mais completo o mix de 

produtos oferecidos, melhor”. 
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O mix de produto é o que garante a competitividade da empresa de modo que 

permita sua permanência no mercado, e de mais opções de compra para o 

consumidor.  

 

3.6 Estratégia de produção 

 

Estratégia de produção posiciona a indústria e seus componentes de modo 

que estes focalizem em resultados para atingir seus objetivos, assim estratégia de 

produção é uma das ferramentas mais essenciais na gestão do produto, pois é ela 

quem define ações de planejamento nas áreas de produção. 

Segundo Slack,  

 

 [...] a estratégia de produção pode ser dividida como: A estratégia de 
operações e o padrão global de decisões e ações que define o papel, os 
objetivos e as atividades da produção de forma que estes apoiem e 
contribuem para a estratégia de negócios da organização. A estratégia de 
(micro) operações e o padrão global de decisões e ações que definem o 
papel, os objetivos e atividades de cada parte de produção de forma que 
apoiem e contribuam para a estratégia de produção do negocio. (SLACK. et 
al 2010, p. 75) 
 

Sendo assim a estratégia de produção é o que define como será a relação 

entre produto e indústria no momento de adaptação de uma fabrica na hora de 

iniciar suas atividades de um novo produto, ela orienta o setor produtivo com 

ferramentas como: (just in time) desperdiço de tempo, Administração de produção, 

tempos e movimentos, entre outros. 

 

 

3.7 TQM - Administração de qualidade total 

 

Um dos principais focos na produção da era moderna em que os gestores 

estão realmente preocupados em satisfazer as necessidades e exigências do 

mercado consumidor e a qualidade do produto pensando nisso a um mecanismo de 

responsabilidade, comprometimento, eficácia, que formam (TQM) Administração 

Total de Qualidade. 

Ainda mesmo autor,   
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 [...] TQM é uma filosofia, uma forma de pensar de trabalhar, que se 
preocupa com o atendimento das necessidades e das expectativas dos 
consumidores. Tenta mover o foco da qualidade de uma atividade 
puramente operacional, transformando-a em responsabilidade de toda a 
organização. (Ibidem, 2010, p 506). 
 

A TQM envolve a responsabilidade de toda empresa em se tratando de 

qualidade, pois não só seria culpa da fabrica um produto mal elaborado, mais sim 

uma falha cometida em outros departamentos.  
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4 METODOLOGIA  

 

Segundo Richardson, (2012, p.79-80) a metodologia é: “a busca por uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais dos 

fenômenos”.  

A abordagem utilizada nesta pesquisa foi qualitativa e quantitativa. Utilizou em 

sua forma de abordagem a pesquisa quantitativa, mas com traços qualitativos, pois 

retirou informações transcrevendo-as em dados quantificáveis exibidos em formas 

de gráficos. 

Quanto ao método científico se apoiou no método dialético buscando 

descrever fenômenos situacionais gerados pela pesquisa focando nos fenômenos, 

através do diálogo para se chegar a uma ideia concreta e provida de detalhes 

possibilitando compreender os significados dos fatos investigados. 

A pesquisa também pode ser classificada segundo objetivo na forma 

descritiva e explicativa. Na pesquisa descritiva foi pesquisado o que já estava 

presente, no qual a principal função foi apenas retirar e descrever os dados, já na 

explicativa foi dar conclusão à primeira explicando a tabulação da análise dos dados. 

A presente pesquisa utilizou as seguintes ferramentas de coleta de dados: 

pesquisa de campo pois foi realizada na conveniência LACBOM com a aplicação do 

formulário e questionários.  

 O instrumento de coleta de dados desta pesquisa foi realizado em formulário 

e questionário. Dois questionários com questões fechadas e padronizadas para dois 

gestores á nível gerencial aos quais foram respondidas textualmente, e um 

formulário  aplicado pessoalmente pelo autor, constituído por 11 questões também 

fechadas e padronizadas, sob convite aleatório, a qual vinte consumidores foram 

abordados para a pesquisa no objetivo de obter dados sobre a qualidade do mix de 

produtos LACBOM. 

O universo da pesquisa foi realizado na empresa COOPNOROESTE, e na 

loja de conveniência LACBOM. 

Quanto a população e amostra foi adotado o seguinte critérios: probabilística 

para com os gestores das área comercial e P&D (planejamento e desenvolvimento). 

Para questionários-formulário o critério foi não probabilístico, ou seja, sem qualquer 

critério de seleção ou escolha, utilizando como população vinte consumidores da loja 

de conveniência.  
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5  DESCRIÇÃO E ANALISE DOS DADOS 

 

Para a obtenção de uma melhor compreensão da fundamentação deste 

presente trabalho, foi aplicado um formulário para os consumidores dos produtos 

LACBOM, cuja as questões foram tabuladas e transformadas em gráficos com base 

nas informações coletadas, as quais serão apresentadas de forma sequencial. De 

acordo com Beuren (2013, p. 117) “o processo de coleta, analise e interpretação dos 

dados busca regularidades ou padrões de associação de dados que não sejam 

idiossincráticos aos fatos que estão sendo examinados, mas comuns a toda 

categoria de fatos semelhantes.”  

 

                       Gráfico 01- Nível de satisfação dos clientes  

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

No gráfico 1 podemos identificar o nível de satisfação dos clientes, 80% dos 

clientes abordados responderam ótima enquanto que 20% ficou com bom e 0% com 

regular. Portanto, os produtos LACBOM satisfazem as necessidades do consumidor.    

 

                Gráfico 2- Tipos de ultilização dos produtos 

 

                

 

 

 

    

                                                    

 

                                             Fonte: Estudo de campo, 2015. 
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 No gráfico de numero 2 aborda a forma em que os clientes utilizam os 

produtos, no caso dos consumidores frequentadores da loja de conveniência são 

vários os tipos de clientes e varias as formas de aquisição desde um dono de 

lanchonete, padaria ou pizzaria, até outros estabelecimentos comercias como 

supermercados, ou outras lojas de conveniência, ou mesmo os consumidores 

padrões, que são aqueles que adquirem o produto para consumo próprio, portanto 

20% corresponde a consumidores que utilizam os produtos como forma de 

comercialização enquanto que 80% são de consumidores que os utilizam para para 

fabricação de lanches, pizzas e salgados, e também para consumo próprio.  

 

                         Gráfico 3: Produtos de maior consumo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 Fonte: Estudo de campo, 2015. 

 

No gráfico 3, está a representação dos produtos de maior consumo 

levando em consideração não apenas produtos que são comercializados na loja 

de conveniência LACBOM, mas sim toda a rede de comercialização onde se 

encontram os produtos. 

O gráfico apresenta percentualmente todos os produtos, demonstrando 

quais os de maior comercialização, no qual o Leite UHT corresponde a 40% do 

total. Outros produtos de maior consumo são: a manteiga com 20%, requeijão 

culinário com 15%, doce pastoso, requeijão cremoso e agua mineral 

correspondem a 5%, já o Lacbinho, Mussarela e Queijo de coalho não obterão 

preferência dos consumidores segundo a pesquisa. 
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Gráfico 4: Produtos de menor consumo 

 

                                         Fonte: Estudo de campo, 2015. 

 

Já no gráfico 4 podemos observar os produtos de menor consumo em que o 

Lacbinho e água mineral dividem 25% da porcentagem total, já o doce está com 

15% e a manteiga e o queijo prato estão com 5%. O restante dos produtos como o 

Leite UHT e a mussarela não tiveram nenhum preenchimento portanto sua 

porcentagem é referente a 0% nessa pesquisa quanto aos produtos de menor 

consumo.  

 

Gráfico 5- Itens a serem melhorados 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                          Fonte: Estudo de campo 2015. 

 

No gráfico 5 estão representados os itens a serem melhorados nos produtos 

LACBOM, nos quais foram baseados em necessidades e algumas deficiências que 

foram identificadas com o tempo, portanto a necessidade com sabor representa 35% 

da porcentagem total, enquanto 25% ficam com embalagem, 20% responderam 

textura e durabilidade ou validade e armazenamento ficaram com 10%. 
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Gráfico 6- Produtos a serem melhorados segundo os consumidores 

 

Fonte: Estudo de campo, 2015. 

 

No gráfico 6 está representada percentualmente a relação dos produtos que 

deveriam passar por mudanças, é uma continuação da pesquisa do gráfico anterior 

– 5, pois o mesmo apresenta a proposta de alternativas de itens que deveriam sofrer 

mudanças, já neste gráfico representa os produtos escolhidos para tais mudanças. 

Com 42% do total, o Lacbinho foi o produto em que se encontrou mais 

evidente na pesquisa, já com 16% o requeijão culinário é o segundo produto mais 

indicado, dividindo a terceira colocação o Leite UHT e o Queijo prato com 11% cada, 

com 5% os produtos doce, queijo de coalho e mussarela se encontram em quarto 

lugar, já a manteiga e a água mineral não tiveram porcentagem nessa pesquisa, 

ficando assim com um feedback positivo em relação a qualidade dos demais 

produtos. 

Esta parte da pesquisa teve apenas como objetivo identificar possíveis falhas 

ou necessidades dos consumidores, em momento algum a pesquisa menciona 

qualquer informação de caráter a jugar a qualidade ou a eficiência dos produtos, ao 

contrário a pesquisa ajuda a melhorar, pequenas falhas fornecendo um feedback de 

informações uteis geradas através da pesquisa. 
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Gráfico 7- Nivel de evolução dos produtos 

  

                                     Fonte: Estudo de campo, 2015. 

 

No gráfico 7, consta a evolução dos produtos no período de 5 anos, 85% dos 

consumidores disseram que sim e 15% disseram mais ou menos. Sendo assim, a 

melhora constante deve ser mantida e perceptível aos consumidores.  

 

Gráfico 8- Produtos a serem acrescentados ao mix

 

Fonte: Estudo de Campo, 2015. 

 

No gráfico 8 está representado os produtos que poderiam englobar o mix do 

LACBOM, com predominância do leite condensado com 40%, margarina cremosa 

com 15%, os demais produtos: creme de leite, queijo gorgonzola, queijo provolone e 

queijo parmesão dividem a preferência dos consumidores com 10% e 5% para leite 

em pó.  
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Gráfico 9- Tipos de problemas apresentado nos produtos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudo de campo, 2015. 

No gráfico 9 estão representados problemas em que os produtos LACBOM já 

apresentaram, são problemas reais e que ocorreram, as quais são baseados em 

reclamações que são imediatamente substituídos. Vale destacar que em alguns 

casos são problemas oriundos da embalagem, transporte e outras condições de 

manuseio.  

Na presente pesquisa 35% disseram apresentar produto azedo, já 20% 

disseram ocorrer vencimento do produto ou próximo da data de vencimento, 15% 

dos consumidores disseram apresentar a falta de vácuo na embalagem do produto, 

já 10% dos consumidores disseram apresentar: produto com manchas, corpo 

estranho encontrado no produto e produto com rompimento ou quebrado. 

         
               

Gráfico 10- Nível de produtos que apresentam problemas 
 

 

 

                                         

 

 

 

 

                                     Fonte: Estudo de campo, 2015 
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No gráfico 10, está o nível de problemas que apresentaram nos produtos no 

qual o queijo de coalho apresenta maior nível de problemas com 30%, mussarela 

com 25%, Leite UHT com 15%, já o lacbinho e requeijão apresentam 10%, manteiga 

e requeijão cremoso 5%, doce, queijo prato e agua mineral ficaram com 0%. 

 

Gráfico 11- Nível de frequência dos problemas nos produtos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: Estudo de campo, 2015. 

 

No gráfico 11, podemos observar o nível de frequência dos problemas 

ocasionados nos produtos, onde 65% dos clientes responderam ter tido mais de 2 

vezes, 30% responderam apenas 1 vez e 5% responderam com maior frequência. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A principal preocupação do trabalho foi saber como o processo comercial e 

industrial da empresa LACBOM obteve sucesso na ampliação e inovação de sua 

linha de produtos. O presente trabalho foi fundamento e sistematizado através do 

pré projeto de pesquisa onde o roteiro das etapas foram previamente estabelecidas 

e redigidas como objetivos, fundamentação. Foram utilizados artigos científicos para 

revisar o assunto abordado no trabalho, para melhor compreensão e adequação dos 

dados da pesquisa, que foram direcionando-os com mais eficiência. As atividades da 

pesquisa do trabalho não foram postas em operação, no entanto ela serve como 

uma ferramenta útil para indicadores de qualidade fica a critério da gestão utiliza-la, 

portanto fica como ponto mais importante do presente trabalho. 

Os dados foram levantados através de um estudo de caso, por meio de uma 

pesquisa de campo onde foi realizada na loja de conveniência, dadas as 

informações, foram tabuladas e redigidas em gráficos percentuais, que foram 

concluídos na pesquisa. Este trabalho teve como objetivo compreender a opinião 

dos gestores sobre os diferentes aspectos qualitativos da linha de produtos 

LACBOM visto de um ângulo administrativo, no objetivo de compreender os 

fenômenos que puseram o mix em sua atual fase. O trabalho também desenvolve 

uma abordagem á consumidores dos produtos em um olhar visto de quem consome 

no intuito levantar através dos clientes a real situação em que os produtos LACBOM 

se encontram, no qual possibilitou a identificação de pequenos problemas 

ocasionados ao mix de produtos. 

No entanto ressalto que de acordo com os dados coletados foram possíveis 

de identificar, pontos fortes no mix como, por exemplo, os produtos de maior 

consumo e a satisfação do cliente em relação ao mix de produtos. Houve aspectos 

que não foram concluídos em minha pesquisa nos quais gostaria de ter trabalhado 

nos quais eram aprofundar mais a pesquisa, explorando áreas e aspectos comercias 

de diversos níveis. Ao longo da pesquisa forma encontradas muitas dificuldades 

dentre elas estava em aplicar o questionário para os gestores, que dispunham de 

pouco tempo para concluir o mesmo e em aplicar o formulário aos consumidores, 

pois dispunha de poucas oportunidades para abordar clientes por estar 

desempenhando trabalho na loja o que impossibilitava nas maioria das vezes 

realizar a pesquisa. 
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 Por fim de acordo com os estudos realizados, pode se concluir que os produtos 

estão em uma ótima fase tanto industrial e comercial, e que aumentaram muito o 

valor que o cliente possui sobre os produtos, no entanto houveram diversas 

deficiências que se tendem a resolverem segundo os dados levantados pelos 

clientes. 

Portanto quero agradecer a participação dos consumidores e dos gestores que 

participaram da pesquisa, o trabalho correspondeu todas minhas expectativas, 

atingindo os objetivos geral e específico esperado. 
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APÊNDICE A - QUESTIONARIO 01 GESTOR DA AREA COMERCIAL. 
 
1) Como você define hoje a atual fase, onde as comercializações dos produtos 

LACBOM, se encontram? 

 
2) Em sua opinião a qualidade participativa dos produtos LACBOM, no mercado 

consumidor obteve avanço nos últimos cinco anos, e quais aspectos influenciaram 

para esse avanço? 

 

3) Atualmente os produtos LACBOM são exemplo no segmento do gênero, e seu 

produto vem a cada vez mais ganhando destaque no mercado consumidor, discorra 

sobre a amplificação e a evolução do mapeamento de vendas que os produtos 

LACBOM conquistaram nos Últimos anos em se tratando de locais de demanda? 

 

4) Em sua opinião, como você vê a retirada de alguns produtos da linha LACBOM, 

e como isso afeta na gestão comercial dos produtos? 

 

5)    Em sua opinião como a abertura de um comercio especializado, em vender 

produtos LACBOM, ajudou na evolução comercial da marca? 
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APÊNDICE B- Questionário 02 gestor área de planejamento e desenvolvimento 

 

1) Qual o objetivo na ampliação do mix de produtos LACBOM? 

 
2) Por qual motivo é retirado um produto da linha LACBOM do mercado? Justifique. 

 

3) Na sua opinião, a criação de novos produtos para o mercado seria uma boa 

opção no momento? Defina os riscos e benefícios dessa tomada de decisões  para a 

marca? 

 

4) Como você vê a modificação  que os produtos LACBOM sofreram nos últimos 

anos em se tratando dos aspectos  de design, tamanho , formato e embalagem, isso 

ajudou a se tornar mais atrativo para o consumidor? Justifique. 

 

5) Qual o objetivo da criação das novas embalagens de Leite UHT Integral,  numa 

perspectiva de mercado? , e de que forma isso agrega na qualidade e no conceito 

dos consumidores? 
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APÊNDICE C- Formulário dos consumidores 

 

1) Qual sua satisfação em relação aos produtos LACBOM? 
 (  ) Regular   (  ) Bom  (  ) Ótima 
 
2) Quando você adquire produtos LACBOM, como você utiliza-os? 
 ( ) Consumo  ( ) comercialização 
 
3) Que produto LACBOM você mais consome no seu dia a dia? 
 ( ) Leite UHT  ( ) Lacbinho  ( ) Doce pastoso ( ) Manteiga  ( ) Requeijão cremoso 
 ( ) Requeijão culinário  ( ) Mussarela  ( ) Queijo prato  ( ) Queijo de coalho   
 ( ) Agua mineral 
 
4) Que produto LACBOM você menos consome no seu dia a dia? 
     ( ) Leite UHT  ( ) Lacbinho  ( ) Doce pastoso ( ) Manteiga  ( ) Requeijão cremoso 
     ( ) Requeijão culinário  ( ) Mussarela  ( ) Queijo prato  ( ) Queijo de coalho   
     ( ) Agua mineral 
 
5) Qual dos itens abaixo devem ser melhorados nos produtos LACBOM? 
   ( ) Embalagem  ( )  Textura  ( )  Sabor  ( )  Durabilidade ou Validade  
     ( ) Armazenamento 
 
6) Qual produto deveria ser mudado? 
     ( ) Leite UHT  ( ) Lacbinho  ( ) Doce pastoso ( ) Manteiga  ( ) Requeijão cremoso 
     ( ) Requeijão culinário  ( ) Mussarela  ( ) Queijo prato  ( ) Queijo de coalho   
     ( ) Agua mineral 
 
7) Na sua opinião, os produtos LACBOM, nos últimos 5 anos, apresenta melhoria? 
  ( ) Sim   ( ) Não   ( ) Mais ou menos 
 
8) Que produto  LACBOM abaixo você gostaria que fosse acrescentado? 
 ( ) Leite condensado  ( ) Creme de leite  ( ) Queijo provolone  ( ) Queijo Parmesão 
 ( ) Queijo gorgonzola   ( ) Margarina cremosa   ( ) Leite em pó  
 
9) Quais desses problemas os produtos LACBOM já apresentaram? 

( ) Produto azedo  ( ) Sem vaco na embalagem  ( ) Produto com rompimento ou 
Quebrado  ( ) Corpo estranho encontrado no produto      ( ) Produto com manchas  
( )  Produto vencido ou próximo da data de vencimento. 

 
10)  Qual desses produtos apresentou o problema? 
      ( ) Leite UHT  ( ) Lacbinho  ( ) Doce pastoso ( ) Manteiga  ( ) Requeijão cremoso 
      ( ) Requeijão culinário  ( ) Mussarela  ( ) Queijo prato  ( ) Queijo de coalho   
      ( ) Agua mineral 
 
11)  Com que frequência isso ocorreu? 
   ( ) 1 vez  ( ) mais de 2 vezes  ( ) com maior frequência  
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ANEXO A- Transcrição do questionário gestor área comercial 

 

1) Como você define hoje a atual fase, onde as comercializações dos produtos 

LACBOM, se encontram? 

R: O mercado em que atuamos sempre foi bastante concorrido, uma vez que somos 

uma cooperativa agropecuária que disputamos na gôndola dos supermercados com 

multinacionais, observando que somos lideres de venda no mercado em que 

atuamos. Sendo assim definimos que estamos em ótima fase comercial. A nossa 

comercialização é feita 80% em nosso estado de origem que é Mato Grosso e 20% 

em outros estados da federação, como: Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do 

Sul, Rondônia e Acre.  

 

2) Em sua opinião a qualidade participativa dos produtos LACBOM, no mercado 

consumidor obteve avanço nos últimos 5 anos, e quais aspectos influenciaram para 

esse avanço? 

R : Sim. Observamos que somos todos os anos premiados por sermos a marca mais 

lembrada pelos nossos consumidores. Em Mato Grosso, por exemplo, temos mais 

de uma década de premiação do TOP of Mind.  Poderíamos citar vários aspectos 

para o avanço, porém destacaremos a qualidade dos nossos produtos e o 

fortalecimento da marca realizado através de ações de Marketing que fortaleceram a 

marca no mercado em que atuamos. Agregamos a qualidade dos nossos produtos 

“leite” a marca e layout das nossas embalagens, mostrando ao consumidor que 

produzimos produtos com qualidade, hoje tão exigida no mercado e assim 

agregando valor de mercado, principalmente nas vendas. 

 

3) Atualmente os produtos LACBOM são exemplo no segmento do gênero, e seus 

produtos, vem a cada vez mais ganhando destaque no mercado consumidor, 

discorra sobre a amplificação e a evolução do mapeamento de vendas que os 

produtos LACBOM conquistaram nos Últimos anos em se tratando de locais de 

demanda? 

R: Observamos alguns pontos: É necessário fazer um trabalho com os produtores, 

incentiva-os a produzirem em suas propriedades maior volume de leite, e isso ocorre 

através de um planejamento com programa de educação continua, desenvolvida 

através de profissionais qualificados. Posteriormente o investimento em tecnologia 
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na Indústria de Laticínios. Posterior a esses trabalhos o departamento comercial 

realiza um trabalho eminente de mercado, identificando os anseios dos 

consumidores e consequentemente colocando tudo isso em prática. Nos últimos 

anos foram possíveis realizar na LACBOM todas essas etapas, hoje somos uma 

cooperativa estruturada com capacidade de produção de média de 300 mil dia.  Hoje 

os nossos consumidores encontram em pequenos, médios e grandes mercados os 

nossos produtos. Temos uma carteira de clientes que vem aumentando ano a ano. 

Nos últimos cinco anos tivemos aumento de 40% em nossa carteira de clientes. 

 

4)    Na sua opinião como a abertura de um comercio especializado, em vender 

produtos LACBOM, ajudou na evolução comercial da marca?  

R: Primeiramente temos consumidores fidelizados que os nossos  cooperados hoje 

cerca de 1200 nos vale do Jauru, Guaporé e Cabaçal sendo assim temos uma 

clientela regional. sendo assim a melhor forma de comercializarmos os nossos 

clientes foi a abertura de uma CONVINIÊNIENCIA em Araputanga, na qual os 

produtos comercializamos na sua grande maioria são da LACBOM. Além disse 

temos a oportunidade de mostrar aos nossos cooperados clientes que a margem 

maior do produto industrializado acaba sendo dos supermercadistas, pois basta que 

ele faça suas compras na Conveniência e perceberam a diferença de preços 

praticados. Para a conveniência no centro de Araputanga implantamos um modelo 

diferenciado desse ramo de atividade, principalmente no atendimento e preço. 

Regionalmente afirmamos que agregou sim evolução e fortalecimento da nossa 

marca, além de outras vantagens que citamos acima. Encerrando destacamos que 

nossa conveniência hoje se tornou ponto de referencia para aquelas pessoas que 

veem de outros municípios e até mesmo um cartão postal da cidade, pois é 

costumeiro vermos famílias reunidas em nosso espaço. 
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ANEXO B- Transcrição do questionário gestor planejamento e 

desenvolvimento 

 

1) Qual o objetivo na ampliação do mix de produtos LACBOM? 

R: Somos uma cooperativa do ramo agropecuária, com 40 anos de fundação e com 

a marca LACBOM consolidada no mercado, sendo assim a ampliação do mix de 

nossos produtos tem maior valor agregado. 

 

2) Por qual motivo é retirado um produto da linha LACBOM do mercado? Justifique. 

R: Por termos em nosso planejamento de venda os produtos prioritários, sendo 

assim um produto somente são retirados da nossa linha quando o mesmo não gera 

bons resultados agregados e consequentemente afetam suas vendas. 

 

3) Em sua opinião, a criação de novos produtos para o mercado seria uma boa 

opção no momento? Defina os riscos e benefícios dessa tomada de decisões para a 

marca? 

R: Sim.  Os riscos são principalmente pela situação financeira em que passa o país 

e consequentemente a economia brasileira que tem diminuído o seu poder de 

compra. O nosso maior beneficio é justamente a força da marca. Observamos que 

nossa empresa sempre faz pesquisa de mercado para conhecer o anseio dos 

consumidores no mercado. 

 

4) Como você vê a modificação  que os produtos LACBOM sofreram nos últimos 

anos em se tratando dos aspectos  de design, tamanho , formato e embalagem, isso 

ajudou a se tornar mais atrativo para o consumidor? Justifique. 

R: Sim. Tornamos efetivamente a marca LACBOM através das mudanças citadas 

acima para os nossos consumidores além de um produto de qualidade, também 

uma marca com novo conceito de marketing. Principalmente para a nossa linha de 

leite, que hoje se destacam no mercado. Transmitindo ao consumidor além da 

excelência em qualidade de nossos produtos, também a qualidade no design e 

formato. Nos demais produtos também tivemos a mesma ação. “Usar” a força da 

marca agregado a um layout atrativo aos consumidores. 
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5) Qual o objetivo da criação das novas embalagens de Leite UHT Integral,  numa 

perspectiva de mercado? , e de que forma isso agrega na qualidade e no conceito 

dos consumidores? 

 

R: Como estamos inseridos em um mercado totalmente concorrido se faz necessário 

que façamos a mudança de nossas embalagens. Por exemplo, na última mudança 

ocorrida tornamos pratico para os nossos consumidores “colocando” leite com 

tampinha. O que trás maior comodidade e facilidade para os consumidores. Na 

mudança de embalagens realizamos uma campanha comemorativa dos 40 anos de 

fundação da LACBOM no mercado, mostrando aos consumidores que temos uma 

história de sucesso e automaticamente de muito trabalho.  Porém para o mercado 

tão concorrido que atuamos ressaltamos que a marca LACBOM é reconhecido pela 

sua excelência em produzir produtos de qualidade, sendo assim promovemos a 

mudança das embalagens tornando-as mais atrativas no mercado, agregado ao 

valor do selo comemorativo de 40 anos de fundação, produzindo produtos com 

qualidade. 

 

 


