


Tendencias para agregar valor 
en los productos pesqueros y acuícolas 
en los mercados latinoamericanos



Para Philip Kotler, "Tendência é uma direção ou sequência de eventos que ocorre em algum 
momento e promete durabilidade”.

Tendência, não é modismo, nem modernidade, é um processo contínuo.

Tendência é um caminho para o futuro, fator fundamental paradeterminar o sucesso ou
fracasso de uma organização.

Uma grande mudança histórica no mundo ocorreu após a Crise Financeira Mundial de agosto
de 2008. Vivemos uma contradição entre os desejo de consumo de artigos de luxo e uma
consciência ambiental e de comunidade.

O QUE SIGNIFICA A PALAVRA “TENDÊNCIA”?



• Crise financeira Global;

• Preocupação com a saúde pelas 
Mulheres; 

• “Novos velhos”; 

• Análise critica sobre o consumo;

• Maior acesso à informação;

• A percepção das mudanças climáticas

AS MOTIVAÇÕES 

• Conveniência e Praticidade

• Confiabilidade e Qualidade

• Sensorialidade e Prazer

• Saudabilidade e Bem-Estar
& Sustentabilidade e Ética

OS “CAMINHOS”



O QUE SIGNIFICA A PALAVRA “VALOR AGREGADO”?

Valor pode ser definido segunda 3 perspectivas: preço, comportamento do consumidor
e estratégia.

Preço é o percebido pelo consumidor entre o valor pago e o benefício recebido.
Segundo o comportamento, refere-se à satisfação e necessidades do consumidor.
Estratégia, refere-se a liderar em custos (vender mais barato), reduzir custos,
ou diferenciação (melhorando o desempenho do produto edescommoditização).

Objetivo: diferenciar um produto em relação aos produzidospelos demais produtores.
O Valor é uma característica intangível subjetiva do cliente.

Podemos classificar de 4 formas a agregação de valor para os produtos rurais:

• De acordo com os regulamentos (fazer parte do grande jogo) – padronização 
• Utilização de embalagens adequadas 
• Industrialização de produtos
• Desenvolvimento de uma marca – diferenciação (denominação de origem, orgânicos)

















COMO FAZER? ATRAVÉS DA “CONSTRUÇÃO DE MERCADOS”

Em geral, os enfoques econômicos convencionais baseiam-senuma concepção
de “acesso a mercados” supostamente pré-existentes, sendoa capacitação empresarial
(“empresarialização”) do aquicultor/pescador a premissado desenvolvimento
dos trabalhos.

Como nós consideramos os mercados como construções sociais, ganham relevância
elementos do próprio processo de construção do valor do produto, são estabelecidas
relações personalizadas entre os agentes, isto é valor agregado.

Este estabelecimento das relações possibilita o aproveitamento de eventuais vantagens
de aglomeração (clustering), podendo dá origem na geração edifusão de inovações,
ganhos de escala, qualificação do trabalho, dentre outros.É necessário, relações
horizontais de cooperação, reciprocidade e ação coletiva.

Além disso, as unidades familiares rurais são compostas poruma conjunto
de atividades complementares, substituindo a avaliação individual de cada produto. v



ASPECTOS TERRITORIAIS DA “CONSTRUÇÃO DE MERCADOS”

A agregação de valor, esta muitas vezes vinculada à construção de uma identidade 
territorial de onde deriva boa parte do próprio valor atribuído ao bem. Ex: chapéu 
Panamá – produto equatoriano. Ex: denominações de origem e produtos típicos de 
uma cultura regional. 

A construção de mercados locais, representa uma vantagem competitiva pela redução 
dos custos logísticos e melhor qualidade e confiabilidade dos produtos, além de maior 
identificação com hábitos de consumo locais. 



Dependência dos recursos naturais, 

Da sazonalidade de mercado

Da perecibilidade dos produtos

Do ciclo biológico dos animais 

Do tempo de maturação dos produtos

Dificuldade de mudanças estruturais

na produção (investimento)

Baixo nível de densidade tecnológica

e educacional

Distância entre os produtores

Outros aspectos de mercado, técnica,

economia, política, recursos humanos.

AS DIFICULDADES A SOLUÇÃO 

No meio rural, cada produtor 
isoladamente tem pouca influência
na oferta e procura. 

Tecnologias de Gestão: Coleta
de dados, geração de informações
e tomada de decisões



• Esteja sempre pronto a atender seu cliente, como for. Pense de forma granular.

• Ajude aos seus clientes a mostrar suas habilidades culinárias

• Vá para a rua

• Conecte-os

CONSELHOS



Muchas Gracias!

Abraão Oliveira Neto
www.projepesca.com.br
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abraao@projepesca.com.br


