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1.  ENQUISA

No mes de xaneiro do 2014 procedeuse ao estudo de mercado. Puxémonos en contaco

cos restaurantes,  hoteis,  tendas  de produtos  ecolóxicos e herbolarios da comarca de

Ferrolterra. Explicamoslles o tema da enquisa, e pedimoslles a súa direción de correo

electrónico.

A continuación preséntase o cuestionario para a investigación:

A presente enquisa ten como obxectivo recadar información acerca do consumo e compra

das especies e hortalizas orgánicas utilizadas na elaboración de alimentos. Deste xeito,

coñecerase a demanda neste sector. 

Nome: __________________________________________________

Empresa: __________________________________________________

1.  Que herbas destas que a continuación se presentan, consume para a elaboración

dos seus produtos e en que cantidade? 

Produtos Frescos Cantidade

Alfábega

Camomila

Caléndula

Herba de San Xoan

Melisa

Menta piperita

Milfollas

Ourego

Pirixel

Romeu

Sarxa

Stevia

2. Ao momento de adquirir o producto, quen decide a compra?

a) O chef  b) Xerente c) Depto. de Compras/Encargado de almacén
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3. Con que frecuencia o adquire?

a) 1 vez ao mes.  b) Cada quince días. c) Cada semana. 

4. En que tempada do ano consume estes produtos?

a) Primavera. b) Verán.  c) Outono. d) Inverno. e) Todas as anteriores.

5. De onde provén as especias que adquire para os seus produtos?

a) Importadas . b) Nacionais c) Ambas

6. Aos cales lle compra actualmente?

__________________________________________________________________

7. Por que as adquire nese lugar? ALGUNHA CARACTERÍSTICA ESPECIAL

__________________________________________________________________

8. Que beneficios adicionais lle ofrecen actualmente os seus provedores?

a) Garantías que se ofrecen. b) Facilidades de pagamento. c) Formas de entrega.

9. Que é o que máis valora?

a) Prezo . b) Calidade. c) Deseño. d) Prestancia e presentación

10. Canto inviste na adquisición destes produtos?

__________________________________________________________________

11. Que problemas enfrontou ao adquirir estes produtos? 

        a) Tempo de entrega.  b) O custo.  c) A falta do produto. d) Outros.
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12. Interesaríalle que existise un provedor na rexión?

a) Si b) Non c) Por que?____________________________________.

13. Considera factible o uso de ingredientes orgánicos nos seus pratos como 

estratexia de venda?

a) Si b) Non

14. Como cualificaría o interese dos seus clientes no consumo de alimentos 

orgánicos?

a) Ningún b) Pouco  c) Regular d) Normal  e) Moito

1.1    POBOACIÓN E MOSTRA

A mostra que se tomará para a investigación de mercado é a do sector hosteleiro  e

establecementos  de produtos ecolóxicos na rexión. As empresas que se seleccionaron

para ser enquisadas por medio dunha mostra, foron un total de 43 restaurantes e hoteis, 5

tendas  de  produtos  ecolóxicos e  15  herbolarios,  os  cales  se  elixiron  polo  nivel  de

importancia na comarca de Ferrolterra.

1.2 CÁLCULO DA MOSTRA

Ao realizar a enquisa analizouse cada unha das preguntas tomando en conta todas as

necesidades e o obxectivo de cada unha delas. 
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2.  CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS.

2.1      COMENTARIOS ADICIONAIS

Durante  a  realización  da  aplicación  das  enquisas  houbo  comentarios  dos  cales  se

consideraron de grande importancia para o estudo de mercado do proxecto. Dos máis

importantes foron que durante a entrevista houbo empresarios que dixeron que sería de

grande utilidade que existise unha produtora de menta pois teñen problemas para atopar

a herbaboa, que se utilza para a preparación da bebida "mojito".

2.2.      CONCLUSIÓNS

Chegouse á conclusión de que o proxecto de produción de PAMC é viable. Isto debido a

que  ao  realizar  o  estudo  previo  da  oferta  e  a  demanda  destes  produtos  na  rexión

observouse unha necesidade de mercado na produción destes cultivos para o sector

hosteleiro  e das tendas de produtos  ecolóxicos.  Así  tamén, recompilouse información

requirida para coñecer a situación actual sobre o consumo e produción das especies que

se incluían na enquisa.

Ao analizar estes resultados podemos concluír que actualmente a demanda existente non

foi satisfeita ao 100% polos provedores da rexión, e esta ten que ser cuberta por outros

provedores que se encontran fóra da nosa rexión, o cal representa un custo extra pola

adquisición destes e unha vantaxe competitiva en prezos se se implementan no proxecto.

Isto dános como resultado unha demanda que cumprir e as determinantes que poderán

colocar vantaxes na implementación deste proxecto.

2.3      RECOMENDACIÓNS

Polo tanto pódese dicir que o noso proxecto conta co capital necesario e requirido para a

elaboración de produtos de calidade e así a nosa empresa  entrará ao mercado como

unha grande competidora e consolidarase como un das mellores produtoras de especies

e hortalizas en ecolóxico locais.  Promoveremos a elaboración de produtos con bases

artesáns que satisfarán as necesidades de calidade dos clientes. Deste xeito poderemos
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asegurar  mais  dispoñibilidade  de  produtos,  o  que  será  un  valor  engadido  contra  a

competencia. Por último, contarase co beneficio ao consumidor, xa que mercar os nosos

produtos sairalle mais rentable. 

De  cara  ao  vindeiro  ano,  visitaremos cada  un  dos  establecementos  que  contestaron

afirmativamente ao permiso de elaboración da enquisa. Deixarémoslles unha mostra de

cada un dos nosos productos e o cabo dunha semana voltaremos para manter  unha

pequena  entrevista  cos  donos  dos  establecementos.  Isto  permitiranos  coñecer  a  súa

opinión sobre estes, poder gañar a súa confianza e mostrarlles que a nosa cooperativa

conta coa facultade de poder producir as especies que precisan.
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