
  
  

Inteligência de Canais de Vendas e Distribuição 
SILEMG e FIEMG Competitiva juntas 

                            
 
A consultoria de Inteligência de Canais de Vendas e Distribuição tem como objetivo construir e implantar um Plano de Ação de Eficiência em 
Vendas, focada no cliente, mercado e fornecedores. 

 
Carga Horária: 60 Horas, realizada em até quatro meses. 
 
A execução será dividida em quatro etapas, da seguinte maneira: 
1ª - ANÁLISE DA GESTÃO ATUAL: autodiagnostico; Diagnóstico da monitoria; Devolutiva 
do diagnóstico com sugestões de melhoria e continuidade dos trabalhos. 
2ª - INTELIGÊNCIA DE MERCADO: elaboração e análise das informações internas; Curvas 
ABC de Vendas por: Cliente | Produtos | Canais (vendedores) | Cidades, com cruzamentos 
de todas as curvas; Relatório de clientes inativos. 
3ª - ROTAS PARA O MERCADO, ATUAIS E NOVOS: conceitos e ferramentas de 
Geomarketing; Análise de atratividade dos mercados; Utilização de indicadores de 
atratividade; Orientação por mesorregião. 
4ª - ESTRATÉGIAS ÁGEIS: novas oportunidades de mercados; Diferenciais competitivos da 
empresa para aproveitar as oportunidades; Direcionamento; Definição, implantação e 
acompanhamento de ações de desenvolvimento de mercados. 
 
Os grandes resultados esperados com essa consultoria são: 

 Melhorar o acesso a mercados e frequência de vendas dos clientes e produtos; 

 Definir os canais para melhorar a cobertura de mercado; 

 Acelerar a recuperação de clientes inativos; 

 Identificar novos mercados e clientes; 

 Realizar vendas melhores e mais rentáveis. 
 
Adquirindo essa solução até 11/06, você contará com 100% de desconto na nossa solução 
Campus (https://www7.fiemg.com.br/publicacoes-internas/campus). A modalidade 
consiste em: Aulas ao vivo + aulas gravadas + conteúdos digitais extras para atualização e 
desenvolvimento de gestores e colaboradores. Ambiente virtual de acesso a conteúdos 
exclusivos, rápidos e práticos acerca de temas relevantes e atuais voltados ao 
desenvolvimento de competências, atitudes e habilidades. 
 
Todos os conteúdos são produzidos por especialistas com experiência empresarial, unindo 
conhecimento e didática para oferecer orientação clara e assertiva para sua empresa. 
 
Link para deixar seu contato e saber mais: https://forms.office.com/r/UMrkuuJL7E 
#silemg #fiemgcompetitiva #associadossilemg #benefíciosdoassociado #laticínios 
 

 

  
  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww7.fiemg.com.br%2Fpublicacoes-internas%2Fcampus%3Ffbclid%3DIwAR1GCjAiLtAvQkWdYIKUChAAetGr6mNJ8ybSDDrNtIfaxngsPsJMdJY3jm0&h=AT0eOUoVHRLyKCB0an68SqxGc3Vhs9WcGmvIZRouV13GhOVBFgPPXjt7c4WaEX3QuMsIjBJ5EC1eVVM-iwwO5eiN4zgsD7BxBE1uuX_g9UG6WF_geJr_SEDudH1xLV0SOsQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0RvvcHg_sWM0Rha2XVUlvYqXy4hf9vJeLt6kkCcoNLIwxU-fNQ2DZxv9DkYxzec0bcuXN0mMVtdadnM8HqcKw9OVRnLK9hVsyGD-muxX-iroI-INW2s91ItbCtVRfu1hkUGzjV4l_0r1GTP4jVsdxfJ6kkPracNkYdnx1T36Vh2js
https://forms.office.com/r/UMrkuuJL7E?fbclid=IwAR1POZGITL3gz7rbJ9XjW2mID3zLq5xAIAXjLmcd7ZVnZ2DHlGpDs9Mt0A0
https://www.facebook.com/hashtag/silemg?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkngw_Nb9DoybBONihsRcV5j47HH6LtY_cAnLjYu8mY9QvAdC6vy7QnnI4AhfoU3gkbSXc2ocvzaVRta5C47ychkK758jTAnUoarAwJdRA7pmqVz-DZJCMw5Htx9SfiKMNOQwvUsNpeDyGz5yO4WaR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fiemgcompetitiva?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkngw_Nb9DoybBONihsRcV5j47HH6LtY_cAnLjYu8mY9QvAdC6vy7QnnI4AhfoU3gkbSXc2ocvzaVRta5C47ychkK758jTAnUoarAwJdRA7pmqVz-DZJCMw5Htx9SfiKMNOQwvUsNpeDyGz5yO4WaR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/associadossilemg?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkngw_Nb9DoybBONihsRcV5j47HH6LtY_cAnLjYu8mY9QvAdC6vy7QnnI4AhfoU3gkbSXc2ocvzaVRta5C47ychkK758jTAnUoarAwJdRA7pmqVz-DZJCMw5Htx9SfiKMNOQwvUsNpeDyGz5yO4WaR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/benef%C3%ADciosdoassociado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkngw_Nb9DoybBONihsRcV5j47HH6LtY_cAnLjYu8mY9QvAdC6vy7QnnI4AhfoU3gkbSXc2ocvzaVRta5C47ychkK758jTAnUoarAwJdRA7pmqVz-DZJCMw5Htx9SfiKMNOQwvUsNpeDyGz5yO4WaR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/latic%C3%ADnios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkngw_Nb9DoybBONihsRcV5j47HH6LtY_cAnLjYu8mY9QvAdC6vy7QnnI4AhfoU3gkbSXc2ocvzaVRta5C47ychkK758jTAnUoarAwJdRA7pmqVz-DZJCMw5Htx9SfiKMNOQwvUsNpeDyGz5yO4WaR&__tn__=*NK-R
https://www7.fiemg.com.br/publicacoes-internas/campus

