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Dados de mercado 
como fortes aliados 
para negociações 
efetivas com o varejo 
Entenda como um fabricante 
brasileiro aumentou sua presença no 
varejo e incrementou suas vendas 

História de sucesso 

Resumo 
executivo:

Em meio a uma negociação com um varejista, um fabricante 
brasileiro de produtos de giro rápido (FMCG), que chamaremos 
aqui de Fabricante A, não contava com as informações e 
ferramentas necessárias para justificar seus preços aos 
varejistas nos quais distribuía seus produtos. Percebeu 
também que seus concorrentes locais vinham apresentando 
um desempenho melhor do que o seu. 

Ao recorrer à NielsenIQ, nossas soluções de varejo, inteligência 
de mercado e análise orientada ajudaram o Fabricante A a
evoluir sua análise de dados para: 

Melhorar suas ofertas de produtos e 
informações acionáveis para 
negociação com os varejistas

Comprender com clareza seu
posicionamento no mercado versus o 
da sua concorrência

Ajustar sua estratégia de preços, 
com base em análise de dados reais, 
para se adaptar mais facilmente às 
flutuações do mercado.

Aumentar significativamente suas 
vendas e, portanto, sua participação 
no mercado regional
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Os desafios e 
objetivos: 

No dia-a-dia do Fabricante A, o objetivo sempre foi vender mais, 
considerando sua capacidade de produção. Para ele, fazia pouca 
diferença ganhar ou perder participação de mercado pois, por 
ser um fabricante regional, sabia que sua participação era 
pequena, comparada às grandes multinacionais.

Porém, em uma reunião com um varejista da sua região, foram 
apresentados ao fabricante dados da NielsenIQ, que mostravam 
que alguns produtos do seu concorrente giravam mais do que 
os seus. O varejista contava não apenas com suas próprias 
informações de desempenho, como também os do mercado 
regional em que atuava. 

E, por não contar com informações para defender suas 
estratégias de preço, o Fabricante A não conseguia  sustentar 
seu preço frente aos concorrentes regionais e solicitar espaço na 
gôndola do varejista. 

O cliente: Fabricante A, um importante fabricante regional brasileiro da 
indústria alimentícia 
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Os resultados: Ao agregar valor, o Fabricante A:

▪ Reajustou preços acima da inflação

▪ Ganho +1,8 pontos de participação de mercado em sua 
região

▪ Isto representou mais de meio milhão de reais em vendas 
adicionais

Quando o fabricante começou a utilizar as informações da 
NielsenIQ em suas negociações diárias com os varejistas e 
descobriu que tinha uma base muito melhor para discussões, 
especialmente em relação à concorrência emergente.

Desde o ano passado, ele tem sido capaz de oferecer um 
portfólio de produtos muito mais apropriado ao varejista em 
questão, tirando o foco único em produtos básicos e inserindo 
produtos premium, de maior valor agregado. O que somente foi 
possível, após identificar tal demanda, que ainda que pequena, 
era crescente no mercado.

Melhore a cultura de dados do seu negócio com a NielsenIQ, com 
um investimento que cabe no seu bolso.
Marque uma reunião conosco hoje!

https://go.nielseniq.com/l/271912/2021-06-30/2d8pkw

