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RESUMO

LUCCA, Fabricio. Projeto de viabilidade econômico-financeira de uma indústria de
suplementos para nutrição esportiva na Area industrial de Sao José -SC. 2004. 288f.
Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
0 presente trabalho teve como objetivo geral a elaboração de um projeto de viabilidade
econômico-financeira para a implantação de uma indústria de suplementos para nutrição
esportiva na área industrial de Sao José. 0 projeto constitui-se, inicialmente, de
fundamentação teórica que construiu as bases de reflexão do projeto, com relação aos
aspectos mercadológicos, administrativos, técnicos, jurídicos, legais e financeiros. A
metodologia utilizada foi do tipo exploratória e descritiva. A pesquisa foi baseada em dados
primários, com a aplicação de questionários no público-alvo do empreendimento, bem
como, em dados secundários com pesquisa em livros. 0 modelo de plano de negócios
utilizado teve como base os modelos de plano de Domelas e Dolabela tendo como objetivo
verificar a viabilidade financeira e mercadológica do negócio. O público-alvo do negócio
formado por praticantes de atividades fisicas do sexo masculino, que possuem de 21 a 30
anos, solteiros, com nível superior incompleto, estudantes e funcionários de empresas
privadas. No tocante aos resultados financeiros, foi projetado um investimento inicial de
R$ 198.639,51. Considerando as expectativas para o cenário realista do projeto, o período
de recuperação do investimento será de 1 ano e oito meses, a taxa interna de retomo de
4,92% ao Ines e o ponto de equilíbrio ocorre quando a empresa atinge 78,33% das
operações projetadas (R$ 50.636,29) demonstrando a viabilidade do negócio.
Palavras-chave: projeto viabilidade, análise de mercado, nutrição esportiva.
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1. INTRODUÇÃO

No atual ambiente caracterizado pela alta flexibilidade, bem como, pela intensa
competição, faz com que as organizações necessitem de ferramentas para aumentarem a
probabilidade de sucesso. Com isso, um elevado grau de especialização e conhecimento são
pré-requisitos mínimos para sobreviverem no mercado. Um produto inovador envolve risco
mais elevado ainda, mas possibilita a reinvenção de um negócio ou a criação de um
mercado novo.
Para um empreendedor ter sucesso ele precisa de ferramentas para visualizar melhor
seu empreendimento num contexto macro. Saber se uma idéia é uma oportunidade
necessita de análises, e o projeto de viabilidade econômico-financeira indica o potencial
dessa idéia transformar-se em um negócio de sucesso.
0 projeto de viabilidade econômico-financeira da "Biomax Nutrition" funcionou
como uma bússola e traz para reflexão aspectos consideráveis para a decisão de implantar
ou não este empreendimento.

1.1Tema e problema

0 uso de suplementos alimentares vem sendo extensamente utilizado com o
objetivo de corrigir as falhas na alimentação já que são uma maneira pratica, simples e
eficaz de dar ao organismo todas as vitaminas, micro e macro-nutrientes que ele precisa
para se manter saudável. É ainda mais importante para atletas e pessoas que praticam
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qualquer atividade fisica regularmente, já que esse tipo de atividade estimula o organismo a
consumir ainda mais nutrientes e vitaminas.
A suplementação alimentar vem corno alternativa para auxiliar a nutrição completa
do ser humano e suas necessidades biológicas e, conseqüentemente, ter uma vida saudável.
0 tema deste trabalho despertou curiosidade tendo em vista a idéia de criar uma
empresa de suplementação alimentar diferenciada que tivesse em sua linha de produtos,
soluções diferenciadas e personalizadas em função de diferentes faixas etárias e tipo de
atividades físicas realizadas ou não pelo consumidor, bem como uma linha tradicional de
altíssima qualidade e eficácia com garantias de padrões de qualidade, o que não ocorre hoje
nas empresas nacionais. A criação de um novo negócio visando A qualidade de vida e a
longevidade da população se torna mais interessante quando esta idéia possa se concretizar
em um empreendimento inovador que auxilie a manutenção de praticas saudáveis e traga o
bem estar da humanidade.
0 mercado de suplementos alimentares no Brasil é um segmento ainda muito
recente. Sabe-se que o consumo deste tipo de produtos vem aumentando consideravelmente
tendo em vista a preocupação da humanidade com a estética, o aumento do número de
academias e conseqüentemente aumento de praticantes de atividades físicas.
A empresa inicialmente objetiva se consolidar no mercado catarinense e se expandir
progressivamente de acordo com a demanda dos produtos e sua capacidade de produção. A
pesquisa realizada neste trabalho aconteceu em academias de Florianópolis como amostra e
teve um resultado bastante satisfatório tendo em vista que os atletas vêm aumentando o
consumo de suplementos.
A escolha do município de São José como local de instalação do empreendimento se
deu pelo fato da região já possuir uma área industrial e, assim sendo, a "Biomax Nutrition"
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ser á inserida em um ambiente favorável sem causar transtornos à população. A
proximidade da BR-101 e a política de seus governantes em incentivar a implantação de
indústrias visando geração de empregos também foi de suma importância.
Com isso, a participação no mercado mesmo não sendo a atividade fim da empresa
onde atua, despertou o interesse do autor do projeto para abrir este novo empreendimento
focado no mercado de suplementação mais especificamente. A afinidade com o ramo, o
conhecimento técnico, a visualização de um nicho de mercado e a possibilidade de verificar
a viabilidade econômico-financeira levam o trabalho ao seu problema de pesquisa.
Diante do tema exposto, tem-se como pergunta central:

"É viável econômica e financeiramente a implantação de uma indústria de

suplementação alimentar em Si') José (SC)?"

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Elaborar um projeto de viabilidade econômico-financeira para implantação de uma
indústria de suplementos alimentares em São José (SC).

1.2.2 Objetivos específicos

a) Caracterizar a empresa definindo os aspectos técnicos;
b) Descrever aspectos legais relacionados aos tipos de negócio;
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c) Apresentar aspectos administrativos necessários;
d) Identificar os aspectos mercadológicos;
e) Relacionar e avaliar os aspectos econômicos e financeiros.

1.3 Justificativa

Para construir um empreendimento de sucesso, no caso uma indústria de
suplementos alimentares, o projeto de viabilidade econômico-financeira funciona de
maneira a reunir todas as questões relevantes ao assunto e traz um feedback do mercado e
do público alvo a ser atingido esclarecendo e definindo a continuidade ou não desse novo
conceito do negócio, ao qual, os empreendedores objetivam.
Devido ao excesso de industrialização e agentes químicos aplicados aos alimentos
que ingerimos somados com o stress e desgastes diários que todos nós passamos com
longas jornadas de trabalho, a grande maioria da população sofre de deficiências
nutricionais consideráveis que, em longo prazo, trarão problemas ainda mais sérios à saúde.
No caso de pessoas que realizam exercício físico isto se toma mais critico, pois, sem um
acompanhamento de um profissional pode levar o seu organismo a lesões.
0 conhecimento do assunto e a possibilidade de transformá-lo numa solução para a
humanidade num produto inovador, bem como, o retomo financeiro potencializa e justifica
este empreendimento.
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1.3.1 Importância

A possibilidade da abertura de um negócio construindo um empreendimento de
sucesso ao término de um curso de graduação, se torna mais confidvel quando conta com o
suporte de ferramentas que foram expostas durante o curso de Administração.
A razão pelo qual o aluno se propôs a enfrentar todos obstáculos necessários a
realização do projeto se fez pelo interesse concreto em transformar essa idéia em um
empreendimento de sucesso.
A organização tem em sua visão um empreendimento inovador que vai mudar
totalmente o conceito que se tem quando o assunto é a suplementos alimentares. Uma
empresa diferenciada que busca a saúde e o bem estar dos consumidores com produtos
específicos e direcionados a pessoas que queiram viver bem e melhor.
A justificativa quanto A. importância se resume a identificação que tais ferramentas
proporcionam sobre a entrada ou não no mercado de uma nova empresa.

1.3.2. Oportunidade

A oportunidade surge a partir do momento que uma necessidade foi detectada e
aspirações pessoais e profissionais, bem como, habilidades técnicas e práticas surgem
unidas num conceito de negócio inovador que entra para competir em um mercado
relativamente novo, mas que tende a ser um negócio viável e interessante em longo prazo.
Os atuais laboratórios e indústrias de suplementação alimentar não possuem a visão
de negócio que este empreendimento tem por objetivo. Elas trabalham com linhas de
produtos tradicionais e não usam de princípios éticos na recomendação e comercialização
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desses produtos. Recentemente empresas internacionais foram impedidas de comercializar
no Brasil por não terem registro no ministério da saúde, e em contrapartida, produtos
nacionais não tam níveis de qualidade recomendáveis para um consumo legal e saudável.

1.3.3.Viabilidade

Refletir sobre a viabilidade do trabalho é um fator crucial para não causar
frustração. Nessa etapa a decisão de continuar ou não o projeto desejado é revista. Por isso
tem-se a necessidade de fazer uma análise de alguns aspectos relevantes ao processo.
Analisando o custo de implantação, sabe-se que os valores são um pouco altos, mais
como o projeto já tem definido as origens de investimentos este aspecto não inviabilizará.
Tendo em vista o conhecimento do negócio, a busca por informações e a constante
atualização, bem como, o conhecimento técnico dos produtos e por já trabalhar com ele,
mesmo não sendo a atividade fim da empresa já dá uma noção desse mercado e sabe-se que
é um mercado em expansão com um potencial elevado.
As informações são capturadas e analisadas por intermédio da empresa e por
networking construido no amadurecimento da idéia e no percorrer da construção do
projeto.Outras informações importantissimas foram coletadas da pesquisa mercadológica.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A revisão da literatura é fundamental para adquirir conhecimento necessário para
desenvolver o tema, bem como à justificativa da respectiva realidade prática.
Assim sendo, serão abordados os principais pontos de elaboração deste trabalho e
definindo aspectos relevantes ao alcance do objetivo.

0 referencial teórico: a. permite que o autor tenha maior clareza na formulação
do problema de pesquisa; b. facilita a formulação de hipóteses e de suposiço3es;
c. sinaliza para o método mais adequado A solução do problema; d. permite
identificar qual o procedimento mais pertinente para a coleta e o tratamento dos
dados, bem como o conteúdo do procedimento escolhido; e. é a sua luz que,
durante o desenvolvimento do projeto, são interpretados os dados que foram
coletados e tratados. ( TRIVINOS,1987, p. 34).

Assim sendo, pode-se perceber que o referencial teórico traz razões e
justificativas para o trabalho, funcionando como uma espécie de bússola que orienta e
justifica os passos a serem dados. Com isso, "se não quisermos que as categorias

analíticas que adotamos permaneçam estranhas ao objeto", diz Demo, "devemos aceitar
a existência de noções prévias" Demo (apud Minayo, 1996, p.93).

2.1 Empreendedorismo

Atualmente as pessoas vêm buscando alternativas para conviver com a instabilidade do
emprego e da economia, bem como, a busca em conquistar a sensação de ser líder e poder
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gerenciar seu próprio tempo. Isso faz com que cada vez mais as pessoas empreendam e
tenham seu próprio negócio.

Na visão de Mori (1998, p.39),

empreendedores são pessoas que perseguem o beneficio, trabalham individual e
coletivamente. Podem ser definidos como indivíduos que inovam, identi fi cam e
criam oportunidades de negócios, montam e coordenam novas combinações de
recursos (funções de produção), para extrair os melhores beneficios de suas
inovações num meio incerto.

Segundo Drucker (1998), inovação é: "o esforço para criar mudanças intencionais e
focalizadas no potencial econômico ou social do empreendimento".
Assim sendo, a criatividade e o desejo por uma sociedade cada vez melhor faz com
que, os empreendedores, buscam trazer produtos inovadores benéficos a humanidade bem
como retorno financeiro

e pessoal. Drucker (1998) comenta,

empreendedores de sucesso que conheci tern em comum não

"o que todos os
é um certo tipo de

personalidade, mas um compromisso com a pratica sistemática da inovação".
Segundo Degen (1989, p.15), são variados os motivos que fazem com que alguns
indivíduos desejem ter seu próprio negócio: vontade ganhar dinheiro, desejo de sair da
rotina, vontade de ser seu próprio patrão, entre outros.
0 sucesso de um novo negócio depende não só da criatividade de um empreendedor,
mas de algumas características fundamentais.

a iniciativa na busca de oportunidades; capacidade de correr riscos; persistência ;
comprometimento; objetividade no estabelecimento de metas; capacidade de
buscar e valorizar as informações; persuasão e redes de contatos; independência
e autoconfiança; exigência na qualidade.MC CLELLAND (1999, P.12).
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Muitos não consideram as características citadas por Mc Clelland (1999), visando
apenas o lado positivo e são atraidas pelo empreendedorismo devido à busca de lucro,
independência e um estilo de vida prazeroso.
0 lucro 6 o retomo financeiro que deve compensar o proprietário por investir seu tempo
pessoal no negócio, bem como os riscos e a iniciativa que assumiu. A independência é a
liberdade para trabalhar, tendo a satisfação de tomar suas próprias decisões dentro de

restrições impostas por fatores econômicos e por outros fatores ambientais. 0 estilo de vida
prazeroso, para um empreendedor, é a libertação da rotina, monotonia e empregos nãodesafiadores (LONGENECKER, 1997).
Segundo Drucker (1997), o que caracteriza a capacidade empreendedora, é justamente o
saber tirar vantagem da mudança. O empreendedor sempre está buscando a mudança, reage
a ela e a explora como sendo uma oportunidade.
A idéia de criação de um novo empreendimento surge de um idealizador que tem esse
projeto paralelo ao seu pessoal.Conforme (DEGEN, 1989, p.48), cada um de nós se realiza
e se satisfaz de forma diferente. Por isso, cada um tem de fazer sua escolha na procura de

um negócio, pelo qual sinta atração pessoal. Sem essa atração

e entusiasmo, o

empreendimento não tell sucesso.
Segundo Degen (1989) é através da predisposição que o empreendedor aprende a
observar e avaliar negócios e através da criatividade ele associa as observações dos mais
diversos tipos e formas de empreendimentos. Essa criatividade vai fazer com que ele possa
se espelhar no sucesso de um tipo de negócio e transformar seu empreendimento em
sucesso.
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No caso do empreendedor, geralmente a identidade da empresa se confunde com a do
fundador. Ele estabelece valores e objetivos transmitidos pela proximidade de sua presença
física e de suas atitudes, conforme Kaufmann (1990).

Para Chiavenato (1995, p.23),
o sucesso de qualquer negócio depende de várias decisões que o empreendedor

deve tomar antes de iniciá-lo, como:
•
Identificar e tentar potencializar as oportunidades do mercado e todos os
aspectos que poderão aumentar as chances de dar certo;
•
Identificar e tentar neutralizar as ameaças do mercado e todos os aspectos
que poderão reduzir as chances de dar certo;
•
Descobrir como criar valor para o cliente e como gerar riqueza para a
empresa.

De acordo com Degen (1989), a avaliação mais objetiva do nosso preparo para
empreender um negócio próprio é a percepção que temos de nós próprios, que se reflete em
nossa autoconfiança.
Ser empreendedor também apresenta esforços necessários a realização, como a longa
jornada de trabalho e a falta de tempo principalmente com o lazer e a família. Isto ocorre
porque o empreendedor utiliza ao máximo seu tempo, na busca incessante do atingimento
de seus objetivos. O medo da derrota auxilia neste aspecto, pois ninguém entra numa luta
para perder.
Kischel (1994, p. 02), apresenta algumas desvantagens para o empreendedor, como
risco de investimento, longas horas de trabalho, oscilações salariais, responsabilidade,
pressão, normas, leis federais, estaduais e locais.
Se o empreendedor superar estes aspectos e acreditar no potencial de sua idéia,
provavelmente terá sucesso.
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Todo empreendedor bem-sucedido acompanha atentamente as tendências e os ciclos de
negócios que influenciam sua empresa, para aproveitar ao máximo o seu potencial e evitar

surpresas (DEGEN, 1989, p.26).
Assim sendo, a necessidade de estar atento ao ambiente macro pode definir o seu
sucesso.
Neste sentido, Chiavenato (1995, p.14) afirma que:
na verdade, o melhor negócio é aquele que consegue juntar a experiência e

conhecimentos do empreendedor com as necessidades do mercado. De nada
adianta o empreendedor se meter a fazer algo que conhece profundamente, mas
que apresenta saturação no mercado ou concorrentes que já o fazem melhor.
Assim além do conhecimento técnico do produto ou serviço a ser produzido, o
empreendedor deve também reunir o conhecimento sobre o mercado onde irá
atuar.

DRUCKER (1998) afirma,

análise cuidadosa das necessidades e, acima de tudo, os recursos do usuário
pretendido, também sic) essenciais. Pode parecer um paradoxo, mas a inovação

baseada no conhecimento depende mais do mercado do que qualquer outra
espécie de inovação.

Por isso, a necessidade do uso de ferramentas para detectar o comportamento do
mercado. Nesse caso será utilizada a pesquisa de mercado, que tem como principio detectar
tendências e ou comportamentos em um dado período de tempo deste ramo de negócio.
De acordo com Chiavenato (1995), o estudo de mercado, ou pesquisa de mercado, é o
levantamento e a investigaçao dos fenômenos que ocorrem no processo de trocas de
mercadorias do produtor ao consumidor. Também representa a coleta de informações úteis
para que se possa conhecer o mercado, seja para comprar matérias-primas ou mercadorias,
seja para vender produtos ou serviços.
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Com isso, o empreendedor é peça fundamental para o desenvolvimento de um pais,
conforme coloca Degen (1989, p.9) que afirma que "...a riqueza de uma nação é medida por
sua capacidade de produzir, em quantidade suficiente, os bens e serviços necessários ao
bem-estar da população".
Contudo, pode-se perceber a importância que os empreendedores tem para com
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desenvolvimento da nação, e sua prosperidade pode resultar numa mudança no quadro atual
da nossa economia em relação ao mundo.
E uma ferramenta que auxilia os empreendedores a detectar a viabilidade de um

empreendimento é o projeto de viabilidade econômico- fi nanceira.

2.2 Projeto

0 projeto de viabilidade econômico-financeira e mercadológica de um empreendimento
consiste em estudo e análise de informações que possibilitam estimar os custos e beneficios
de um determinado investimento, ou seja, vantagens

e desvantagens de utilizar

determinados recursos no processo produtivo e de implantação do empreendimento,
minimizando riscos inerentes à decisão de investir.
Segundo WOILER & MATHIAS (1996, P. 34), "um projeto pode ser entendido
como um conjunto de informações, que são coletadas e processadas, de modo que simulem
uma dada alternativa de investimentos para testar sua viabilidade".
Segundo HOLANDA (1975) a técnica de projetar envolve a elaboração do projeto e
sua avaliação, sem dissociar estes dois aspectos, pois a elaboração do projeto é uma simples
ordenação de dados para a sua avaliação. A análise das variáveis que compõem um estudo
de viabilidade econômico-financeira de um empreendimento visam o mercado.
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Ainda segundo HOLANDA (1975, p.28):

0 projeto é como uma caixa mágica, onde através de um fluxo fisico, alguns
insumos sio transformados em produtos novos. Esses fluxos fisicos têm
necessariamente uma contrapartida financeira, onde aos insumos comprados e is
máquinas usadas correspondem saídas de dinheiro (custos), e aos produtos que
são produzidos correspondem entradas de dinheiro (receitas).

Dentro deste contexto, HOLANDA (1975, p.98), afirma que em uma estrutura de
planejamento, é o processo de elaboração do projeto que "assegura ou viabiliza a
concretização das metas ou diretrizes estabelecidas no plano de desenvolvimento".
Com isso, percebe-se a importância de reunir e coletar todos os dados relevantes
para levantar as quantidades de recursos necessários para obter um empreendimento de
sucesso.
HOLANDA (1975) ressalta que, os projetos surgem em resposta a dois estimulas;
necessidade de acompanhar o mercado em constante crescimento e aos estímulos
financeiros, fiscais e cambiais em beneficio de algumas areas para o investimento. Portanto,
o autor classifica a origem dos projetos como sendo:

1) Derivados de planos de desenvolvimento;
2) Decorrentes de estudos de mercado;
3) Induzidos pela abertura de oportunidades para exploração de recursos ociosos;
4) Associados ao processo de inovação tecnológica;
5) Decorrentes de pressões políticas ou de consideração de natureza estratégica ou
militar.
0 projeto em questão através de um estudo de mercado objetiva, identificar a
viabilidade desse empreendimento inovador que é direcionado a um segmento ainda não
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atendido no mercado de forma especifica e personalizada. Drucker (1998), ressalta a
possibilidade de utilizar a estratégia de ataque ao espaço vazio, onde, "Empresas
estabelecidas, concentrando-se em defender aquilo que já têm, tendem a não contra-atacar
quando um recém chegado a desafia".
De acordo com WOILER & MATHIAS (1996, p.38) "... a elaboração e a análise de
um projeto envolvem uma série de etapas interativas, que podem ser ordenadas segundo
certo critério".
HOLANDA (1975) distingue cinco etapas principais:
1) Estudos preliminares;
2) Anteprojeto;
3) Projeto final ou definitivo;
4) Montagem e execução;
5) Funcionamento normal.

Os estudos preliminares "são considerados como as investigações exploratórias, em
torno da idéia inicial do projeto. Tem por objetivo o equacionamento geral do problema,
fornecendo subsídios para a orientação de pesquisas futuras, procurando identificar de
imediato fatores que inviabilizam o projeto". (HOLANDA 1975, p.102).
0 autor afirma que o anteprojeto pode ser considerado como um estudo mais
sistemático de todas as variáveis que constituirão o projeto final. Essa etapa permite avaliar
vantagens e desvantagens de uma decisão de investimento.
0 projeto final, alem de abranger o anteprojeto, indica todos os demais dados
técnicos e de engenharia necessários à instalação da organização. De acordo com
HOLANDA (1975), na fase do projeto final, todos esses aspectos devem ser esclarecidos,

31

tornando-se necessário organizar a empresa, definir a responsabilidade pela realização do
capital, especificar os equipamentos e contratar sua fabricação, ou, pelo menos, definir a
responsabilidade pelo projeto técnico final.
"A etapa de montagem e execução corresponde à fase de execução dos
investimentos previstos, além da realização de testes de funcionamento, recrutamento

e

treinamento de pessoal, etc, até que o conjunto produtivo esteja em condições de
funcionamento normal". (HOLANDA, 1975, p.2'7).
Sendo assim, o projeto de estudo e análise em questão, trata de verificar a viabilidade
de implantação de uma indústria de suplementação alimentar no município de São José
(SC).

2.3 Aspectos mercadológicos

O diagnóstico e análise do mercado informarão elementos que definirão a

viabilidade desse produto e o público-alvo a ser atingido. 0 Plano de marketing é
constituído pela análise de mercado que aborda o tocante a clientes, concorrência e do
ambiente que a empresa irá atuar, para detectar a viabilidade do negócio, e pela estratégia
de marketing, aonde é feito o roteiro de como a empresa irá concretizar a sua proposta de
entrar no mercado. Sua função é oferecer uma ferramenta de orientação ao processo
decisório no marketing e assemelha a um mapa, que mostra onde a empresa está indo e
como pretende chegar la, de acordo com Dolabela, (1999).
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2.3.1 Pesquisas de Marketing

Conforme GIL (1991, p.19), de fine-se pesquisa como "procedimento racional
sistemático que tem como objetivo proporcionar resposta aos problemas que são
propostos". Ela é utilizada quando a informação existente não é adequada para a resolução
do problema encontrado.
Segundo KOTLER (1994, p.145), a pesquisa de marketing é "o planejamento
sistemático, coleta, análise e relatório de dados e descobertas relevantes de uma situação de
marketing especifica ou problema enfrentado por uma instituição".
Por conseqüência do ambiente altamente flexível a necessidade de identificar nos
consumidores a sua real necessidade em momentos diferentes se tornou vital, a pesquisa de
marketing, pois possibilita através dela respostas e com isso a chance de sucesso aumenta.
De acordo com MATTAR (1999), a pesquisa de marketing:

é a investigação sistemática, controlada, empírica e critica de dados com o
objetivo de descobrir e (ou) descrever fatos ou de verificar a existência de
relações presumidas entre fatos referentes ao marketing de bens, serviços e
ideias, e o marketing como área de conhecimento de administração. Essa função
que liga o consumidor, o cliente e o público ao marketing através da informação
- informação usada para identificar e avaliar a ação de marketing; monitorar o
desempenho de marketing, e aperfeiçoar o entendimento de marketing como um
processo. Pesquisa de marketing especifica a informação necessária destinada a
estes fins; projeta o método para coletar informações; gerencia e implementa o
processo de coleta de dados; analisa e comunica os achados e suas implicações.

Para se obter uma eficaz pesquisa de marketing deve-se passar por quatro fases,
conforme MATTAR (1999), o reconhecimento do problema que se pretende resolver, o
planejamento de suas etapas definindo qual o curso que ela deverá tomar, a execução da
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pesquisa, recolhendo os dados e tabulando-os, e a comunicação dos resultados, escrita ou
verbal, das principais informações a respeito do problema.
KOTLER (1994) alerta que, uma pesquisa de marketing bem conduzida poderá ser
o inicio da solução de um problema; se mal conduzida ou indevidamente interpretada,
poderá levar a resultados desastrosos.
Pesquisa de Marketing deveria ser mudado para "informação de negócio" pois
possibilita que a empresa identifique situações e traga informações para o desenvolvimento
de todas as partes da empresa.

2.3.2 Conceitos de mercado e marketing

Mercado é uma palavra de extrema grandiosidade para a humanidade em todo sua
história.
De acordo com KOTLER (1980, p.33), "um mercado é uma arena para trocas
potenciais... onde quer que exista um potencial para o comércio, existe um mercado".
Conforme MATTAR (1999), o marketing, para seu melhor entendimento foi
dividido em três dimensões:
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A dimensão fi losófica do marketing afirma que, a venda se concentra nas
necessidades do vendedor e o marketing nas necessidades do comprador. A
venda se preocupa com a necessidade de o vendedor converter seu produto em
dinheiro, o marketing com a idéia de satisfazer is necessidades do cliente por
meio do produto e de todo o conjunto de coisas ligadas a sua fabricação, a sua
entrega, finalmente, ao seu consumo.
0 marketing, em sua dimensão funcional diz respeito a troca.Trabalha como
uma relação de troca entre empresa e clientes no sentido do ganha X ganha.
Nessa dimensão o marketing representa uma atividade que estimula e promove
trocas, e para realizá-la baseia a sua atuação em três pontos fundamentais. 0
primeiro é que toda a operação da empresa deve voltar-se para a satisfação das
necessidades dos consumidores / clientes; segundo, que um faturarnento
lucrativo deve ser a meta da empresa; e, terceiro, que todas as atividades e
setores da empresa, em todos os níveis organizacionais, devem estar integradas,
coordenadas e direcionadas para atingir os dois pontos anteriores.
A dimensão operacional diz respeito ao que precisa ser feito em termos de
administração para promover as trocas que visam a satisfação das necessidades e
dos desejos dos consumidores e que, se realizar, permitirão à empresa atingir
seus objetivos de permanência, lucro e crescimento. Aqui, o conceito de
Marketing enfatiza a importância do planejamento e controle das áreas
estratégicas de marketing no sentido de tornar lucrativas as oportunidades
existentes no mercado. Sob essa dimensão, marketing é conceituado como o
processo de planejamento e controle das variáveis: produto, preço, praça e

promoção.

NICKELS; WOOD (1999) ressaltam que o marketing evoluiu dos 4 P's originais (
produto, prep, praça e promoção ) para construir uma nova abordagem que é universal e
pode ser aplicada a qualquer empresa e qualquer produto, são estes os 8 processos
universais de marketing:
1. Busca e análise ambiental;
2. Pesquisa e análise de marketing;
3. Segmentação, seleção de grupo-alvo e posicionamento;
4. Desenvolvimento de produto e diferenciação;
5. Determinação de valor e preps;
6. Gerenciamento de canais e da cadeia de valor;
7. Comunicação integrada de marketing;
8. Construção de relacionamentos.
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Marketing é a ciência e a arte de conquistar e manter clientes e desenvolver
relacionamentos lucrativos com ele. Numa organização, é a Area responsável pelo elo entre
o produto e o cliente, que se utiliza de arte, ciência, lógica, análise e criatividade.
De acordo com (KELLY& KELLY, 1995, pg.89), para obter um estilo de
Marketing agressivo: "necessita-se uma análise judiciosa como capacidade de julgamento
maduro".
Ainda segundo KELLY& KELLY (1995), o marketing é a essência do negócio.As
boas empresas vão ao encontro das necessidades; as ótimas empresas criam mercados.

2.3.3 Análise de mercado

A análise do mercado é o ponto de partida para qualquer negócio. Ela permite o estudo
da oferta e da demanda, o perfil dos consumidores, as necessidades, fraquezas e pontos
fortes dos prováveis concorrentes.
De acordo com WOILER e MATHIAS (1996), a análise de mercado não só é o ponto
de partida para a elaboração do projeto, como também é um de seus aspectos mais
importantes. A análise de mercado envolve outros subitens, tais como:
oportunidades e ameaças, clientela, segmentação e concorrência.

2.3.3.1 0 setor

Refere-se ao ambiente externo da empresa, através de vários aspectos:

o setor,
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a) aspectos demográficos, que abordam as características gerais da população, como:
idade, sexo, estado civil, distribuição geográfica, profissão, escolaridade, entre
outras. Tais dados podem ser encontrados no Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE);

b) aspectos econômicos, como inflação, taxa de juros, PIB (Produto Interno Bruto),
distribuição de renda, onde os jornais e revistas que abordam a economia são as
melhores fontes de pesquisa;
c) aspectos legais e politicos, relacionados ao governo vigente, legislação, incentivos
criação de empresas, leis ambientais, impostos, código do consumidor, etc;
d) aspectos tecnológicos, que determina se as mudanças tecnológicas que vem
acontecendo com as empresas influenciam as empresas;
e) aspectos culturais, como sociologia, principio éticos e morais, tradições, valores do
local em que a empresa será instalada. Se esse aspecto não for abordado, pode se
transformar num impedimenta à abertura da empresa, tendo em vista a rejeição do
consumidor frente a algum produto ou serviço que não se enquadra nos valores
incrustados na sociedade.

2.3.3.2 Oportunidades e ameaças

Segundo Dolabela (1999), quando um empreendedor resolve aproveitar uma
oportunidade para criar um negócio, deve ficar atento a alguns fatores que podem, ou não,
torná-lo mais atraente, tais como: sazonalidade, efeitos da situação econômica,
lucratividade, grau de imunidade

a

concorrência, potencial de lucro e crescimento. Tais

fatores podem fazer com que, as vezes, o empreendedor pode ficar cego devido a paixão e a
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entrega que tem pelo negócio e privá-lo de urna análise mais critica e fria, podendo causar
insucesso.

2.3.3.3 A clientela

0 mercado consumidor é formado por pessoas que buscam bens ou serviços para
satisfazer suas necessidades. Entretanto ao se elaborar um projeto deve-se saber quem sera
o consumidor, obtendo informações importantes como: idade, sexo, tipo de trabalho, nível
de renda e escolaridade, gastos e hábitos.
A coleta de dados para a análise de informações do mercado consumidor 8 feita através
de uma pesquisa de marketing, onde Kotler (1998, p.114) diz que "d o planejamento,
coleta, análise e apresentação sistemática de dados e descobertas relevantes sobre uma
situação especifica de marketing enfrentada por uma empresa".

Atualmente, as empresas bem-sucedidas são aquelas que possuem como
foco central o cliente. Já antigamente, as informações necessárias estavam
dentro das organizações, hoje as informações estão fora da empresa, seja
na base de clientes ou na concorrência. Os clientes são de grande
importância para um negócio em formação, pois orientam o empreendedor
sobre as suas necessidades.

Existe uma verdadeira batalha entre as empresas para atrair e descobrir as necessidades
dos consumidores. Por isso Kotler (1998, p. 37) afirma que "nenhuma empresa pode operar
em todos os mercados e satisfazer todas as necessidades. (...) as empresas trabalham melhor
quando definem cuidadosamente seu(s) mercado(s)-alvo(s) e preparam um programa de
marketing sob medida".
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A clientela potencial de um empreendimento se define pelas pessoas que conhecem o
produto, tem disponibilidade para usá-lo e possuem condições financeiras para tal. Alia-se a
esses requisitos, a identificação com o produto e a qualidade reconhecida.

2.3.3.4 Segmentação

Conforme Dolabela (1999), segmentação de mercado é o processo mediante o qual
uma empresa divide o mercado em parcelas mais homogêneas possíveis, com o objetivo de
formular suas estratégias de marketing.
Para Kotler (1998, p. 225), a segmentação de mercado consiste em "identificar e
classificar grupos distintos de compradores que podem exigir produtos e/ou compostos de
marketing separados".
A segmentação de mercados de consumidores se fundamenta em duas bases: as
características dos consumidores e as respostas dos consumidores sendo que as principais

variáveis de segmentação para

o

mercado

dos consumidores são:

geográficas,

demográficas, psicogrificas (estilo de vida e personalidade) e comportamentais.

A empresa deve fazer uma pesquisa com os consumidores para identificar onde eles
estão localizados, qual o estilo de vida, suas preferências quanto a preço ou características
do produto e verificar qual o meio mais adequado de fornecer os produtos a eles.
Mas o mais importante é pesquisar aquele cliente que não conhece o serviço e
descobrir quais motivos podem levá-lo a se tomar um consumidor potencial.
Segundo Kotler (1998, p.242), os clientes que ainda não conhecem os serviços da
empresa. Desejam usufruir serviços prestados por uma empresa que conheça seu negócio,
saiba orientá-los e seja digno de confiança.
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A avaliação de diferentes segmentos de mercado deve ser baseada em dois fatores: a
atratividade global do segmento (tamanho, crescimento, rentabilidade, economia de escala,
risco baixo, entre outros) e os objetivos e recursos da empresa. Após a análise dos
diferentes segmentos a empresa deve decidir quais visar, focalizando seus esforços nos
segmentos escolhidos.

2.3.3.5 Concorrência

No concorrido mercado o empreendedor não deve estar atento somente As
necessidades dos clientes, mas também ao crescimento e A diversificação dos concorrentes.
0 mercado concorrente é formado pelas empresas que prestam serviços ou oferecem
mercadorias similares do empreendimento em questão.
Para Kotler (1998, p.208), "parece ser tarefa simples uma empresa identificar seus
concorrentes. (...), mas a faixa de concorrentes reais e potenciais de uma empresa é muito
mais ampla".
mais provável que uma empresa seja destruída por seus concorrentes emergentes ou
por novas tecnologias do que pelos concorrentes atuais.
as empresas devem monitorar três variáveis dos concorrentes: 1) qual a
participação

do concorrente no mercado-alvo,

2) porcentagem

de

consumidores que lembra o nome do concorrente quando lhes é solicitado e

que nomeie a primeira empresa do setor que vem a sua mente, 3)
porcentagem de preferencia dos consumidores em comprar algum produto em
determinada empresa. Kotler (1998).
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Monitorando essas três variáveis, a empresa tem dados que podem auxiliá-la no
processo decisório observando aquelas que já estão no mercado atuando, servindo como
modelo para novos empreendimentos.

2.3.4 Estratégia de marketing

Para traçarmos uma estratégia para o futuro, o primeiro passo é definir quais serão os
objetivos da empresa.
Segundo Dolabela (1999), objetivos são definições daquilo que deve ser realizado pela
empresa nas areas principais, durante períodos específicos de tempo.
Tais objetivos devem ser definíveis e quantificáveis, para que após o projeto
implantado, possa se comparar os resultados obtidos com os objetivos previamente
traçados.

2.3.4.1 Produto

Produto 6 um termo genérico que designa o que satisfaz a necessidade e o desejo do
cliente, seja um bem tangível (alimento, roupa, carro), um bem intangível (serviço) ou
outro meio de satisfação (pessoas, idéias, emoções, por exemplo).
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2.3.4.2 Preço

Após determinar a concepção do produto, é necessário estabelecer o preço a ser
praticado, conforme Dolabela (1999).
A análise de Dolabela (1999), confirma que a determinação do prep afeta a posição da
empresa, no que diz respeito ao seu faturamento e rentabilidade, bem como h. sua
participação no mercado.
Devem ser considerados al guns fatores quando do estabelecimento do preço do produto:
a) custos: A determinação do preço do produto ocorre após a identificação dos custos
fixos e variáveis da empresa. Depois de identificados e confrontados com a receita
projetada, é encontrado o ponto de equilíbrio, que determina o prego minima a ser
praticado pela empresa, evitando o resultado negativo (DOLABELA, 1999).
b) consumidor: 0 preço é calculado a partir da percepção do valor do produto para o
consumidor. Tal percepção sera detectada através de pesquisa de mercado.
c) concorrência: Analisando os preços praticados pela concorrência através de
pesquisa, pode-se estabelecer um parâmetro de preço.

2.3.4.3 Distribuição

De acordo com Dolabela (1999, p.191), a distribuição envolve todas as
atividades relacionadas à transferência do produto do fabricante para o consumidor.São
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utilizados canais de distribuição, que se encarregam de tornar o produto disponível ao
consumidor.

2.3.4.4 Promoção e publicidade

Todo e qualquer esforço que seja realizado para convencer as pessoas a utilizarem
um produto é considerado promoção, afirma Dolabela (1999).
Pode ser feita através de propaganda, que é uma forma paga e impessoal de
apresentação de produtos por um patrocinador identificado, através de publicidade, que é
uma maneira não paga e impessoal de divulgação de produtos, geralmente noticias
comercialmente significativas, através da amostra direta do produto ao consumidor em
potencial, através de uma promoção de vendas, como por exemplo, descontos, amostra
gratis, prêmios, etc.
A venda pessoal que se trata de uma apresentação oral em um diálogo com
um ou mais compradores em perspectiva, com o propósito de realização de uma venda
se aplica bem as especificidades da empresa em questão.

2.4 Aspectos administrativos

Para definir a estrutura administrativa da empresa é necessário que se tenham
objetivos claros e missão bem definida para poder selecionar uma equipe de acordo com o
que se pretende atingir, pois quando as pessoas que são o capital intelectual da organização
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não são devidamente recrutadas e capacitadas adequadamente, as conseqüências podem ser
a ineficiência ou fracasso da equipe.
e embora a empresa seja dotada de máquinas, equipamentos, prédios,
instalações, tecnologia e uma porção de outros recursos fisicos, na realidade
somente estas coisas concretas não fazem funcionar nem atingir os seus
objetivos. Todos os recursos fisicos e financeiros que a empresa refine precisam
ser ativados para que se consiga operar. (...) são as pessoas que proporcionam a
excelência, a qualidade, a produtividade e a competitividade da empresa.
Chi avenato (1995, p.67).

fundamental que a empresa valorize sua equipe de trabalho, pois o reflexo se da na
qualidade dos produtos oferecidos, e conseqüente satisfação do cliente e o retorno

financeiro para a organização.
toda organização deve prover-se de uma estrutura organizacional que seja
compatível com seus objetivos. A estrutura é o arranjo dos elementos
consecutivos de uma organização, ou seja, é a forma mediante a qual estio
integrados e se apresentam os elementos componentes de uma empresa. Cury
(1990, p.169).

Por se tratar de uma indústria de pequeno porte, a estrutura administrativa ser á
acumulada pela diretoria em função da falta de recursos financeiros e habilidades e
competências que os diretores possuem.
"No caso da estrutura simples não há a utilização de todos estes mecanismos. Segundo

Mintzberg (1995, p. 158), a estrutura simples "possui pequena ou nenhuma tecnoestrutura,
poucos assessores de apoio, reduzida divisão do trabalho, diferenciação minima entre suas

unidades e pequena hierarquia administrativa".

2.4.1 Negócio

O negócio dentro de uma organização existe para estruturar a empresa e suas
atividades.
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De acordo com (PAGNONCELLI, VASCONCELOS FILHO, 2001), Negócio é o
principal beneficio esperado pelo cliente, ajuda a focar no diferencial competitivo, orienta
os investimentos, orienta o Marketing, orienta o treinamento, orienta o posicionamento,
ajuda a identificar quem é concorrente, ajuda a conquistar o mercado, ajuda a criar mercado
futuro e evita a miopia estratégica.

2.4.2 Missão

A missão incorpora e demonstra a empresa para o consumidor, bem como orienta as
atividades da empresa.
Conforme, (PAGNONCELLI, VASCONCELOS FILHO, 2001),
Missão nada mais é do que, a razão de existir da empresa no seu negocio, traz
uma série de beneficios para a organização. Ela assegura um propósito único
dentro da organização, serve como referência para aloes* de recursos,
estabelece uma orientação para a empresa, serve como ponto focal para os
funcionários se identificarem com o propósito da organização facilita a tradução
dos objetivos em uma estrutura de trabalho definindo a responsabilidade de cada
um da equipe e facilita a definição dos parâmetros de controle do custo, tempo e
performance no atingimento dos objetivos.

2.4.3 Princípios

Os princípios trazem a tona a identidade da empresa.
0 que define uma empresa são seus valores. Em cima deles é que se constroem
as competências que a empresa precisa ter. Por isso, sua necessidade. Os valores
da organização necessitam ser claros e estar ao alcance de todos. Para facilitar a
visualização deve se estabelecer os Princípios da organização. Eles criam um
diferencial competitivo, balizam o processo decisório, orientam o
comportamento, balizam as estratégias, orientam o recrutamento, a seleção e o
treinamento
e
fundamentam a avaliação.
(PAGNONCELLI,

VASCONCELOS FILHO, 2001).
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2.4.4 Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional deve sustentar as atividades da organização de maneira a
maxim izar o desempenho de suas atividades.
Já afirmava CHANDLER (1962) "a estrutura de uma organização deve seguir sua
estratégia".
CHIA VENATO (1994) afirma que, "As organizações de acordo com suas
características em estrutura organizacional se dividem em três, são elas: organização linear,
organização funcional e a organização linha-staff'.
Segundo HALL (1972),

a estrutura organizacional atende três funções básicas. Em primeiro lugar, as
estruturas são concebidas para possibilitar a realização de produtos e atingir
metas organizacionais. Em segundo lugar, as estruturas se destinam a minimizar
ou pelo menos regulamentar a influencia das variações individuais sobre a
organização. Em terceiro lugar, as estruturas expressam o contexto em que o
poder é exercido (as estruturas também estabelecem ou determinam quais
posições tern poder sobre quais outras), em que decisões são tomadas (fluxo de
informação que entra numa decisão é basicamente determinada pela estrutura) e
onde são executadas as atividades das organizações.

1-1ALL (1972) classifica ainda a estrutura organizacional de uma empresa como
formal e informal. Para o autor, a estrutura informal é aquela rede de relações sociais que
não está relacionada em documentos ou reconhecidos oficialmente entre os membros da
organização. Surge inevitavelmente em decorrência da necessidade de relacionamento de
pessoas e grupos. Desenvolvem espontaneamente quando as pessoas se reimem entre si.
Portanto, apresenta relações que usualmente não aparecem nos organogramas. A
abordagem na estrutura informal está nas pessoas e em suas relações no ambiente de
produção.
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Já a estrutura formal, objeto de grande parte dos estudos empresariais, di ênfase a
posições em termos de autoridade e responsabilidade.t aquela deliberadamente planejada e
formalmente representada, em alguns aspectos, pelo organograma. Uma organização formal
tenta regular o comportamento humano para o alcance eficiente dos objetivos explícitos,
tomando-se um caso de estudo especial.

2.4.4.1 Comunicação

A comunicação nas organizações é uma pratica vital para o bom desempenho e
disseminação de informações.
CHESTER BARNARD (1971) concentrou seus esforços em difundir o papel do
executivo e o valor da comunicação dentro das organizações. Para ele, um bom
administrador é aquele que dirige uma empresa trabalhando com a cooperação dos
membros em função de um objetivo comum, transmitindo os valores organizacionais pelos
canais informais e sistemas formais estruturados pela cultura empresarial. 0 executivo deve
abandonar sistemas autoritários e defender a lealdade à organização.
"A comunicação, segundo NEWPORT (apud Chiavenato, 1963), é um meio de
obter ação dos outros - é o processo de transmitir e entender informação".
Segundo CHARLES E. REDFIELD (1980), o tamanho da organização e a
especialização reduzem as oportunidades de troca de informações, ao mesmo tempo que
fazem aumentar a sua necessidade. Onde quer que seja necessário um trabalho de grupo
coordenado, há, concomitantemente, necessidade de comunicação horizontal.

E

complementa, "A comunicação horizontal 6 um campo mais novo e menos nitidamente
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demarcado que os das comunicações ascendentes e descendentes, e é, essencialmente um
subproduto da comunicação vertical".
No sentido de calcular tanto os impactos da interação exercida entre a personalidade
individual e a personalidade da empresa, J.R. WHITAKER PENTEADO (1982) faz em
sua obra: A Técnica da Comunicação Humana, um comentário interessante sobre as
atividades exercidas na profissão

e as inclinações naturais do trabalhador no

desempenho de suas ocupações. Ele comenta sobre as tendências mundiais nas quais,
onde se inclui também o Brasil, no que tange a diminuição da organização, porque
precisa trabalhar, e somente a prática irá demonstrar se o que vai fazer corresponde A sua
vocação". E complementa:
A competição acirrada pela conquista de mercados, a aceitação universal da
motivação humana no sucesso da empresa, e toda urna biblioteca moderna sobre
novas concepções de administração contribuíram para que o individualismo
venha desaparecendo nas empresas. Hoje existe um esforço de integração de
indivíduos de personalidades diversas em objetivos comuns. Esse esforço vai ao
extremo de modificar certos aspectos da personalidade individual; o empregado
vai aprendendo a conviver com seus companheiros. 0 indivíduo passa a ser
aceito pelo grupo, na medida em que vai aprendendo a interagir-se melhor. J.R.

WHITAKER PENTEADO (1982).

2.4.4.2 Pessoas nas Organizações

0 ser humano é um dos diferenciais mais significativos que uma empresa pode ter.
DRUCKER (1975, p. 339) afirma que "otimizar os recursos é trabalho do
administrador. E a colocação de pessoal é o meio de otimizar o recurso mais caro de todos:
o ser humano".
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FLIPPO (1978, p 73) diz que "a função de organizar 6, por conseguinte, o processo
de estabelecer relações entre funções, pessoal e fatores fisicos, para que todo o trabalho
feito possa ser conjugado e dirigido A realização do objetivo comum"

2.4.4.3 Cultura da Organização

A cultura exerce influencia marcante na conduta da organização, visto que as
pessoas agem de acordo com as concepções e percepções que têm da realidade, que é
relativa e existe em função da imagem que as pessoas fazem a seu respeito. Essas
concepções e percepções sofrem influência do ambiente social que estão inseridas e valores
formados ao longo da vivência.
"Cultura é o conjunto de valores, pontos de vista, conhecimentos e modo de pensar
compartilhado pelos membros da organização e transmitidos aos novos membros como
sendo o mais adequado". (DAFT, 1999).
"As decisões éticas e socialmente responsáveis reconhecem que a organização faz
parte de uma comunidade maior e considera o impacto de uma decisão ou de uma ação
sobre todos os interessados".(DAFT, 1999).
A cultura tem a função de integrar os membros da empresa desenvolvendo uma
identidade coletiva e trabalhando juntos com eficácia. Além disso, alinha a maneira como
se relaciona com as pessoas de fora da organização e a maneira como atinge as metas.
Quando todos os participantes da organização entram num consenso sobre a
importância dos valores utilizados na empresa, a cultura, então, é forte. Porém, isso não

quer dizer que a empresa terá sucesso. A cultura de uma organização deve ser adaptável As
circunstâncias para que não se torne intransigente e passe a focalizar mais a si próprio que
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os outros, ou vice-versa. Culturas que estimulem o respeito pelos empregados, que os
integrem no processo decisório e que lhes dêem autonomia no planejamento e execução de
tarefas, encorajam um desempenho melhor que as culturas altamente regimentadas. A
cultura organizacional deve privilegiar e valorizar a iniciativa e a inventividade das
pessoas, à vontade de mudar o que deve ser mudado e a coragem de ousar e de arriscar.

2.4.4.4 Administração de recursos humanos

O processo de administração de Recursos Humanos é constante, pois as pessoas

sempre farão parte das organizações.
As máquinas trabalham, muitas vezes muito melhor do que qualquer ser humano
poderia trabalhar, mas no criam. No entanto, pensar e criar so os ativos fixos
dos quais depende o trabalho do conhecimento. E fundamental para atrair e reter
talentos que, além de programas de gestão de pessoal modernos, flexíveis e
ajustados a nova realidade, a empresa mantenha um clima de trabalho sadio,
motivador, voltado ao progresso, de continuo desenvolvimento das pessoas e
que reconheça as que fazem diferença. A gerência de recursos humanos atual
trata com seriedade a maneira como atrair, desenvolver e motivar pessoas, e
como utilizá-las eficientemente. (PONTES, 2001).

Stoner; Freeman, (1999) classificam o processo de ARH em sete atividades básicas:
planejamento de recursos humanos, recrutamento, seleção, socialização, treinamento

e

desenvolvimento, avaliação do desempenho e promoções, transferências, rebaixamentos e
desligamentos.

2.4.4.5 Planejamento de Recursos humanos

"0 planejamento de recursos humanos tem quatro aspectos básicos: planejamento
para necessidades futuras, decidindo de quantas pessoas, com que tipo de habilidades, a
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organização vai precisar; planejamento para o equilíbrio futuro, comparando o número de
empregados necessários com o número de empregados atuais que se espera que fiquem na
organização; o que leva ao planejamento do recrutamento ou da dispensa dos funcionários;
e planejamento do desenvolvimento dos empregados, para garantir que a organização tenha
um suprimento regular de pessoal experiente e capaz". (STONER; FREEMAN, 1999).

2.4.4.5.1 Recrutamento

0 recrutamento é onde começa a busca de valores.
PONTES 2001, afirma que:
o recrutamento é a etapa inicial do processo de busca e atração da mão-de-obra
para a organização, procurando prover o número adequado de candidatos para as
posições em aberto. E o processo de encontrar e atrair candidatos potencialmente
qualificados e capazes de ocupar funções dentro da organização. Refere-se
procura de um grupo de empregados em potencial, dos quais você escolhe os
que são precisos para satisfazer as necessidades da empresa. Portanto o
recrutamento envolve a atração do número certo de pessoas com a capacidade de
desempenhar as tarefas. Para ser eficaz, o recrutamento deve atrair um
contingente de candidatos suficiente para abastecer adequadamente o processo
de seleção. Pode ser tanto interno como externo.

2.4.4.5.2 Seleção

"0 processo de seleção é uma série de passos específicos, para decidir que
recrutados devem ser contratados", PONTES (2001).
"A escolha do homem certo para o cargo certo, ou, mais amplamente, entre os
candidatos recrutados aqueles mais adequados aos cargos existentes na empresa, visando
manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal" (CHIAVENATO, 1994).
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BARROS, (Santos apud PONTES) afirma, "t o processo pelo qual são escolhidas
as pessoas adaptadas a uma determinada ocupação ou esquema operacional".
PONTES (2001), coloca que, "Seleção nem sempre significa escolher os que
revelam aptidões ou capacidades nos seus indices mais elevados, e sim, os mais adequados
a uma situação predeterminada. A seleção de pessoal não é unilateral e não devem levar
em conta apenas a qualificação e o potencial", por isso a definição de, LOBOS apud
PONTES, "o processo de administração de recursos humanos, escolhendo aqueles que
melhor ocupariam determinado cargo na organização, com base em uma avaliação de suas
características pessoais (conhecimentos, habilidades etc) e de suas motivações"

Eld certos fatores que tendem a afetar o desempenho dos empregados, por isso é
interessante que sejam analisados, são eles: antecedentes da pessoa, aptidão e interesses,
atitudes e necessidades, habilidade analítica e de elaboração, habilidades técnicas e de
destreza, e saúde, energia e resistência. (MEGGINSON; MOSLEY; PIETRI, 1998).

2.4.4.5.3 Treinamento e desenvolvimento

As operações da empresa só acontecem eficientemente quando as pessoas sabem
qual a melhor maneira de desempenhar determinada função.
Uma organização necessita de pessoas qualificadas para exercer funções. "Os
programas de treinamento são destinados a manter e a melhorar o desempenho no trabalho
atual, enquanto os programas de desenvolvimento buscam desenvolver habilidades para
trabalhos futuros".(STONER; FREEMAN, 1999).

2.4.4.5.4 Avaliação de desempenho
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A avaliação de desempenho é vital para que a manutenção das pessoas
dentro da organização seja realizada corretamente.Conforme, MEGGINSON; MOSLEY;
PIETRI, 1998.

A avaliação de desempenho 6 o processo que o empregador usa para determinar
o grau de eficácia na realização do trabalho".0 empregador tem suas qualidades
pessoais que levam a comportamentos no trabalho, que por sua vez olio origem
ao desempenho no trabalho. Portanto, deve ser feita uma avaliação das
qualidades e comportamentos para chegar a uma estimativa do desempenho
como base para o departamento de pessoal agir.

2.4.5.5.5. Promoções, Transferências, Rebaixamentos e Desligamentos.

0 bom ou mau desempenho dos empregados definirá sua situação na empresa. "As
transferências são usadas para dar As pessoas experiências mais amplas de trabalho, como
parte de seu desenvolvimento e para preencher as vagas que surgem. Também são usadas
para deixar abertas as rotas de promoção e para manter os indivíduos interessados no
trabalho".(STONER; FREEMAN, 1999).
Os rebaixamentos e desligamentos são punições que são administradas quando um
empregado viola a política da empresa ou fica abaixo das expectativas de trabalho, e tornase necessário agir para remediar a situação.
2.5 Aspectos técnicos

Os aspectos técnicos incluem a descrição das máquinas, dos equipamentos, das
instalações, do fluxo de trabalho e das tarefas a serem executadas para o funcionamento
do negócio (HOLANDA, 1968).
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Para Woiler e Mathias (1996, p.35), "os aspectos técnicos envolvem as
considerações referentes à seleção entre os diversos processos de produção, à engenharia
do projeto, ao arranjo físico dos equipamentos (...)".
Para a elaboração do arranjo físico, segundo Buarque (1984), é necessário a lista
completa dos equipamentos com suas dimensões e a descrição do processo de produção em
cada uma de suas seqüências.
Neste projeto serão considerados os seguintes aspectos técnicos: a localização e o
layout.

2.5.1 Localização

Uma boa localização é fator determinante para o sucesso de um negócio.

A localização da empresa refere-se ao local especifico escolhido para as
instalações da empresa, seja ela uma fábrica, uma oficina, unia loja ou escritório
de serviços. A escolha de um local para situar as instalações depende de vários
fatores, os quais variam se a empresa é produtora de bens ou prestadora de
serviços, se é industrial ou comercial, etc. (CHIAVENATO, 1995, p.77).

Segundo Pereira (1995), existem alguns aspectos que você deve analisar ao escolher
o local onde instalará o seu negócio:
a) a proximidade dos consumidores ou facilidade de acesso;
b) as atitudes e hábitos dos clientes;
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c) a localização em uma Area onde há muitas empresas do ramo, já que essas Areas
atraem os clientes, por serem áreas tradicionais de vendas de determinados
produtos ou serviços;
d) as características ambientais da Area que possam ser atrativas para os clientes,
como segurança, limpeza, fácil estacionamento etc;
e) a compatibilidade do local com o tipo de produtos ou serviços que serão
oferecidos.

2.5.2 Lay-out

0 lay-out é o produto do estudo do arranjo físico. Assemelha-se a uma planta baixa,
e é o projeto da Area de trabalho, ou seja, o planejamento do espaço físico a ser ocupado.

De acordo com Chiavenato (1995, p.'78), o layout:

Representa a melhor disposição possível das maquinas e equipamentos, das
mesas e móveis, enfim de todos os recursos materiais ao longo do processo de
produção, para implementá-lo e facilitá-lo. Assim, geralmente é o fluxo do
trabalho que determina qual o melhor arranjo das coisas e pessoas ao seu redor. 0
arranjo fisico é retratado por meio do layout, que significa dispor, ordenar,
esquematizar.

Para a preparação de um bom layout deve-se levar em conta alguns fatores, como:
iluminação, ventilação, tipo de piso mais apropriado, cor de paredes e de móveis. Deve-se
aproveitar o máximo o espaço disponível.
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2.6 Aspectos jurídicos e legais

Ao decidir abrir algum negócio, o empreendedor precisa providenciar algumas
formalidades para que a empresa seja estabelecida.
Segundo Chiavenato (1995), Para que possa desenvolver suas atividades e operações, a
empresa precisa ser legalmente estabelecida e constituída.

Sao imprescindíveis ao projeto todas as certificações, alvarás e demais documentações
que se fizerem necessárias para a abertura do negócio.
Os aspectos jurídicos referem-se A. composição da forma societária da empresa, tipo da
empresa, quem são os sócios e qual a participação acionária de cada um. Já os aspectos
legais relacionam-se com as exigências e/ou incentivos legais fornecidos pelos governos
(WOILER e MATHIAS, 1996).

2.6.1 Constituição jurídica

As empresas podem assumir tamanhos e formas diferentes, podendo ser classificadas,
de três formas: a firma individual, a sociedade de pessoas e a sociedade anônima. A
primeira é representada por um (mico proprietário, enquanto as duas Ultimas são
decorrência da associação de duas ou mais pessoas que formando uma empresa com
personal idade jurídica.
Segundo Coelho (1997, p.141),

a definição da sociedade por cotas de responsabilidade limitada deve considerar a
natureza da responsabilidade dos sócios pelas obrigações. Limitada, obviamente,
não é responsabilidade da sociedade pelas obrigações que assumir. Por estas
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responderá, sempre ilimitadamente, a sociedade comercial, posto cuidar-se de
obrigações pessoais dela. Limitada é a responsabilidade subsidiaria dos sócios
pelas obrigações sociais. Nas sociedades limitadas, os sócios respondem apenas
pelo que falta para a integralização do capital social". A gerência na Sociedade
Limitada não pode ser exercida por quem não tenha contribuído para a formação
do capital social da empresa.

A natureza da sociedade limitada pode ser de pessoas ou de capital dependendo do que
estará previsto no contrato social. Coelho (1997, p. 143) declara que:

em uma sociedade de pessoas o sócio somente poderá ceder suas cotas sociais a
terceiro, estranho ao quadro associativo, se os demais sócios, unanimemente,
concordarem com o ingresso deste adquirente na sociedade (...) Já numa
sociedade de capital o sócio poderá ceder suas cotas a quem se propuser a
adquiri-las sem que se faça necessária a anuência dos demais sócios.

2.6.2 Registro da empresa

Conforme o Sebrae, devem ser seguidos os seguintes passos para registro da Biomax
Nutrition:
1° PASSO: Consulta de Viabilidade — Prefeitura Municipal em que for instalada a sede do
estabelecimento. Prefeitura Municipal de São Jose.
2° PASSO: (Facultativo) — Consulta Prévia na Receita Federal.

3° PASSO: Registro da empresa — Junta Comercial do Estado — JUCESC.
- Requerimento (Capa do Processo) com a assinatura (art. 1.153) do administrador,
sócio, procurador, com poderes específicos, ou terceiros interessados (art. 1.151), (vide
tabela de atos e eventos para preenchimento do requerimento). Se assinado por procurador
deverá ser anexada procuração com firma reconhecida, se por instrumento particular. 1 Via.
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- Contrato Social assinado pelos sócios ou seus procuradores. Neste Ultimo caso,
deverá ser exigida a respectiva procuração com poderes específicos e firma reconhecida ou

Certidão de inteiro teor do contrato social, quando revestir a forma pública. 3 Vias.
- Declaração de desempedimento para exercício de administração de sociedade
empresária, assinada pelo(s) administrador (es), se não constar no contrato, em clausula

própria (art. 1.011, §1° CC/2002). I Via.
- Original ou cópia autenticada (3) de procuração, com poderes específicos e se por
instrumentos particular, com firma reconhecida, quando o requerimento, o contrato social
ou a declaração de que trata o item anterior for assinada por procurador. Se o delegante for
analfabeto, a procuração deverá ser passada por instrumento público 1 Via.
- Cópia autenticada de identidade dos administradores e do signatário do requerimento
1 Via.
- Aprovação prévia de órgão governamental, quando for o caso I Via.
- Ficha de Cadastro Nacional — FCN fls. 1 e 2.
- Documentos Admitidos: células de identidade, certificado de reservista, carteira de
identidade profissional, carteira de trabalho e previdência social ou carteira nacional de
habilitação (modelo com base na Lei n° 9.503, de 23/09/97). (Vide Instrução Normativa
DNRC n° 76, de 28/12/1998).
4° PASSO: Obtenção do CNPJ — Receita Federal — Via Internet. 0 cadastro no CNPJ
poderá ser feito pela Internet através de um programa com a ficha de inscrição. Preenchido
o cadastro, sera fornecido um número de protocolo. A partir dai, deverá ser enviado a

Receita Federal, por meio dos Correios, via sedex, o número do protocolo e toda a
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documentação exigida para a abertura da empresa. Caso os sócios sejam considerados aptos
para fazer a operação, conseguirão o registro provisório em até dez dias, também via
Internet. 0 registro provisório terá validade de 60 dias. A estimativa é de que o número
definitivo do CNPJ chegue ao endereço fornecido pelo contribuinte em até 20 dias após a
análise da documentação.
OBS: Todos os atos junto a Receita Federal terão que ser promovidos pelo representante
legal da empresa.
5° PASSO: Obtenção da Inscrição Estadual — Corfe — Secretaria da Fazenda.
- (*) FAC — Ficha de Atualização Cadastral ( 2 Vias).
- (*) DAR — Documento de Arrecadação (3vias — código 2119).
- Fotocópia do Contrato Social, com número de registro JUCESC autenticada.
-Fotocópia de ficha de CNPJ, com o respectivo número.
- Fotocópia da Declaração de ME ou EPP.
- Fotocópia de CPF, inclusive do cônjuge, se for o caso autenticada.
- Fotocópia da Carteira de Identidade autenticada, inclusive do cônjuge.
- Fotocópia do Comprovante de residência (conta de luz/telefone), dos sócios.
- Fotocópia autenticada Escritura/Contrato de lam* do imóvel/Croqui de localização.
Alvará de Licença da Prefeitura Municipal. (xerox).
- Etiqueta de Contador, fone e assinatura.
- Certidão Negativa dos Sócios junto ao Estado.
- Preencher Campo 90 da FAC — (guarda de documentos)
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6° PASSO: Obtenção de Alvará e Inscrição no Cadastro Fiscal — Prefeitura Municipal,
Secretaria de Finanças.
- Contrato Social original, registrado na JUCESC.
- CNPJ.
- Vistoria do Corpo de Bombeiros.
- Alvará Sanitário da Div. De Vigilância Sanitária, se for o caso.(Para empresas do
ramo de alimentação é na Vigilância Sanitária do Município).
- Consulta de viabilidade (requerida no 10 Passo — original)
- Escritura/Contrato de locação do imóvel.
- CMC — Cadastro Municipal de Contribuintes (Ficha Recadastramento Pessoa/jurídica
— formulário fornecido pela prefeitura).
- Recolhimentos: taxa de expediente: consultar prefeitura; taxa de licença para
localização - TLL, cujo valor é calculado de acordo com o número de empregados e o ramo
de atividade; taxa de licença para publicidade — (*) Formulário adquiridos em papelarias.
De acordo com a legislação, as empresas com faturamentos pré-estabelecidos tem o
direito em optar pelo simples. Sistema integrado de pagamentos de impostos

e

contribuições das microempresas e das empresas de pequeno porte instituído através da Lei
n° 9317, de 05/12/96, cuja redação foi alterada pela Lei n° 9.732/98 citadas em ANEXO A.
A abertura da empresa dar-se-á após registro na Junta Comercial de Santa Catarina —
JUCESC, sob um Código de Atividade Econômica — CNAE, que corresponderá ao ramo de
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atividade do empreendimento, e constará no cartão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
— CNPJ.

2.6.3 Constituição Legal

2.6.3.1 Regulamento Técnico
A ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) é o órgão regulamentador
das atividades que norteiam uma indústria de suplementos para nutrição esportiva. Através
de Portaria ela criou o "Regulamento Técnico referente a Alimentos para Praticantes de
Atividade Física". Este regulamento está em ANEXO B.

2.6.3.2 Registro de produtos alimentos para praticantes de atividade fisica

Para obter os registros necessários para comercializar legalmente os suplementos
alimentares, a empresa necessita estar em conformidade com o Regulamento Técnico de
Alimentos para Praticantes de Atividades Físicas. Além disso, a ANVISA criou uma
Resolução para formalizar os procedimentos de registro, conforme ANEXO C.

2.7 Aspectos financeiros

Os aspectos financeiros se constituem na quantidade dos recursos necessários para
desenvolver a atividade pretendida e seus riscos assumidos.
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Estes riscos financeiros são extremamente relevantes para determinar a viabilidade
de um empreendimento. Como risco, entende-se a falta de precisão de que haverá retorno
de um investimento e fi nanciamentos realizados pela organização. "0 risco existe quando
quem toma a decisão pode estimar as probabilidades relativas a vários resultados".
GITMAN (1987, p.131).
Esses riscos variam de acordo com o ramo do empreendimento, sua localização,
público-alvo, etc. Para WOILER, MATHIAS (1996, p.154), é tido como "...qualquer
aplicação de recurso de capital com vistas fi obtenção de um fluxo de beneficios, ao longo
de um determinado período futuro".
No ponto de vista de Holanda (1987, p.321) "análise financeira de um projeto ou de
uma empresa tem por objetivo, fundamentalmente, avaliar os riscos do empreendimento e
estimar a sua rentabilidade".
Em qualquer negócio deve ser feito um projeto de viabilidade econômico-financeira
para saber a partir de que volume de atividade econômica a empresa se torna viável e
lucrativa, sendo que a primeira etapa do estudo de viabilidade econômica é a definição dos
custos da empresa, os custos fixos e variáveis, sendo estes custos que estão diretamente
relacionados com o volume de produção ou com o nível de atividade da empresa, e aqueles
custos que independem do volume de produção ou do nível de atividade da empresa.

2.7.1 Investimentos iniciais

Tres tipos de gastos comptiern os investimentos iniciais:

62

a) despesas pre-operacionais: Sao gastos que o empreendedor efetua antes de sua
empresa começar a funcionar (DOLABELA, 1999);
b) investimentos fixos: Gastos referentes a compra e instalação de móveis e utensílios,
obras e reformas, aparelhos eletrônicos e de informática. Constituem também o
patrimônio da empresa que podem ser vendidos e transformados em dinheiro
(DOLABELA, 1999);
c) capital de giro inicial: Gastos operacionais necessários para iniciar as atividades da
organização, que serão posteriormente cobertos pelas receitas (DOLABELA, 1999).

2.7.2 Receitas

As receitas são provenientes do estudo do mercado e de projeções de vendas onde são
determinadas as quantidades e o preço unitário de cada produto a ser oferecido. A
realização da receita ocorre no momento em hi a transferência do serviço para terceiros, ou
seja, para os clientes.
Por sua vez, Longenecker (1997, p.333) define que "a receita de uma pequena empresa
é um reflexo direto de dois componentes: volume de vendas de preço do produto. Então, na

realidade, o prego do produto é um dos lados da equação de receita. Uma pequena
mudança no preço pode influenciar drasticamente a receita total".

2.7.3 Deduções
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Numa empresa prestadora de serviços, as deduções da receita ocorrem quando da
tributação dos impostos que incorrem na atividade por ela exercida.
De acordo com Dolabela (1999), os impostos que incidem sobre as indústrias são:
a) IPI: Impostos sobre produtos industrializados;
b) PIS/COFINS: (Programa de Integração Social / Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social).

2.7.4 Custos

Atualmente uma empresa bem sucedida, deve determinar o preço de seu serviço de
modo que ele seja suficiente para cobrir o custo total mais uma margem de lucro. 0 lucro é
a receita menos a despesa.
Custo é um gasto reconhecido quando da utilização dos fatores de produção, bens ou
serviços, para execução de um serviço ou fabricação de um produto. Conforme a idéia de
Martins (1998, p.25) "custo é um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção
de outros bens ou serviços".
Do ponto de vista econômico, custo é todo e qualquer sacrificio para prestar um
serviço, sendo possível atribuir um valor monetário a ele. Existem dois tipos de custos:
a) custo fixo — é aquele que se mantém constante independente da variação na
prestação de serviços como aluguéis, seguro, juro sob empréstimos em longo prazo,
despesas de manutenção, depreciação das instalações e outros;
b) custo variável — é aquele que varia em função prestação de serviços.
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Gitman (1985, p.174), ainda enumera uma terceira categoria de custos "semivariáveis"

ou "semifixos", que podem ser fixos até um certo volume de vendas e variar a níveis mais
altos para volumes maiores, como por exemplo, a comissão de vendedores.

2.7.5 Despesas

Dolabela (1999) cita que despesas são gastos que não estão diretamente ligados a

atividade fim da empresa (custos), mas que são necessários para a sobrevivência da
empresa.
Podem ser:
a) administrativas: correspondentes A. parte da gerência da empresa como, material de
escritório, limpeza, água, luz, telefone, correios, etc;

b) comerciais: são as despesas que são incorridas da venda do produto como:
propaganda, publicidade, fretes, comissão sobre vendas, etc;
c) financeiras: juros incorridos quando da tomada de empréstimos;
d) manutenção: gastos com reparos, pequenos consertos e outros gastos para preservar
o patrimônio da empresa;

f) seguros: pagamento das anuidades das apólices de seguro dos equipamentos e das
construções civis e outros bens.

2.7.6 Ponto de equilíbrio
0 ponto de equilíbrio corresponde ao nível de faturamento que a empresa possa cobrir

os seus custos (lucro zero).
Acima desse ponto a empresa obterá lucro e abaixo dele incorrerá em prejuízo.
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A forma de cálculo do ponto de equilíbrio é dada pela divisão dos custos fixos pela
receita total menos os custos variáveis, segundo Dolabela (1999).

2.7.7 Análise de investimento

Os indices financeiros consistem em ferramentas de comparação e investigação das

relações entre diferentes informações financeiras. Apesar de existirem vários tipos, neste
trabalho foram utilizados os indices de rentabilidade, que visam medir o quão eficiente a
empresa usa seus ativos e administra suas operações.
Existe uma infinidade de medidas de rentabilidade, sendo que cada uma delas
relaciona os retornos da empresa, as suas vendas e seus ativos ao seu patrimônio liquido.
Porém, os indices devem ser analisados em conjunto, pois a análise de índice isolado não é

suficiente para retratar a situação financeira da empresa.
Os indices que foram utilizados nesse plano de negócios: payback, valor presente

liquido e taxa interna de retorno.

2.7.7.1 Payback

Segundo Dolabela (1999, p,240), é o tempo necessário para o empreendedor recuperar

o dinheiro aplicado em um novo negócio.
0 método de payback trata do período de recuperação de capital. Este método envolve

o calculo do número de anos necessários para que o desembolso correspondente ao
investimento inicial seja recuperado, ou ainda, igualado e superado por meio dos fluxos de
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caixa gerados pelo projeto. E um método de fácil utilização, porém, não mede a
rentabilidade ou valor do investimento.
Os períodos de payback são geralmente usados como critério para avaliação de
investimentos futuros, indicando quanto tempo a empresa precisará operar para recuperar o
seu investimento inicial.
De acordo com Dolabela (1999), o amplo uso do payback nas empresas pequenas,
deve-se a sua facilidade de cálculo. Também é visto como uma medida de risco, pois
muitas empresas o usam como critério de decisão ou complemento para grandes
investimentos.

2.7.7.2 Taxa interna de retorno

a técnica mais usada para avaliação das alternativas de investimentos. Essa taxa
iguala o valor presente liquido ao investimento inicial referente a um projeto
(DOLABELA, 1999).
Segundo Martins (1998, p.440), a taxa interna de retorno, representa a rentabilidade do
projeto expressa em termos de uma taxa de juros equivalente periódica .
Para seu calculo, é necessário conhecer o montante de dispêndio de capital e dos fluxos
de caixa que foram gerados.
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3. METODOLOGIA

A metodologia de um trabalho consiste no conjunto formal de várias normas, métodos,
técnicas e instrumentos utilizados para o seu desenvolvimento, ou seja, compreende passo a
passo os procedimentos necessários para a elaboração do trabalho.
Nesta etapa, enfoca-se a metodologia empregada no trabalho de pesquisa e na coleta de
dados, onde se buscam informações reais, a fim de chegar aos objetivos desejados.

3.1 Tipo de pesquisa

Os métodos de pesquisa social podem ser classificados de varias maneiras, conforme a
natureza do relacionamento entre as variáveis estudadas, enfatizando seu inicio, desde a
referência bibliográfica até o fim pelo qual foram coletados.
Neste estudo usou-se a classificação de pesquisa apresentada por Vergara (1998), que a
qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.
Esta pesquisa sera classificada, no primeiro momento, como exploratória pelo fato dos
dados serem analisados de acordo com pesquisas bibliográficas que segundo VERGARA
(1998), fornecem instrumental analítico para qualquer tipo de pesquisa, através de estudo
sistematizado, desenvolvido a partir de material publicado.
Mattar (1999, p. 80), ressalta que a pesquisa exploratória,
visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema
de pesquisa em perspectiva. Por isso, é apropriada para os primeiros estágios da
investigação quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão dos
fenômenos por parte do pesquisador são, geralmente, insuficientes ou
inexistentes.
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Num segundo momento, a pesquisa pode ser classificada como descritiva e
exploratória. Descritiva, pois teve o propósito de descrever as características do públicoalvo a ser atingido e seu perfil, visando obter respostas para as questões em estudo. Para
Vergara (1998, p. 45): "a pesquisa descritiva expõe características de determinado universo
ou de determinado fenômeno". E segundo BLAU e SCOTT (1979), os estudos descritivos
"definem ou retratam as características do objeto da pesquisa ou determinam a freqüência
de várias ocorrências e examinam suas associações entre si".
Segundo VERGARA (1998) as pesquisas exploratórias, fornecem instrumental
analítico para qualquer tipo de pesquisa, através de estudo sistematizado, desenvolvido a
partir de material publicado.
A natureza das variáveis estudadas terá caráter quantitativo, pois conforme MATTAR
(1999), irá medir o grau em que algo está presente, ou seja, será obtido um grande número
de dados referente a pessoas que realizam atividades físicas e suas necessidades biológicas
nutricionais, sendo os dados submetidos a análises estatísticas. "Os dados serão obtidos de
um grande número de respondentes e submetidos a análises estatísticas formais".
Quanto aos meios, a pesquisa sera bibliográfica e de campo. Bibliográfica porque para
fundamentação teórica do trabalho se fez uso de livros, artigos e rede eletrônica. De campo,
pois incluiu entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou não.
Já quanto aos fins, o escopo, em termos de amplitude e profundidade, denomina-se
de acordo com MATTAR (1999) como, estudo de caso, levantamento arnostral ou estudo
de campo. "Eles diferem entre si em função de suas representatividades em relação
população pesquisada e dos graus de profundidade" MATTAR (1999 p. 78). Será efetuado
um estudo de campo, não havendo preocupação com grandes amostras representativas, e
sim com o estudo medianamente profundo. 0 estudo de campo sera utilizado, pois a
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pesquisa objetiva conhecer o inter relacionamento entre as diversas variáveis estudadas que
apontarão as prioridades em relação à nutrição esportiva.

3.2 Universo e amostra

0 universo da pesquisa 6 formado por amostra probabilísticas da população da Grande
Florianópolis (SC) praticante de atividades físicas e amostra não probabilistica por
tipicidade efetuada nos distribuidores de suplementos para nutrição esportiva. Este universo
foi definido tendo em vista a proximidade do empreendimento e a facilidade para aplicação
dos questionários.
0 universo da amostra pode ser finito ou infinito, nessa pesquisa o universo sera

Então o calculo da amostra fica assim definido:
N = tamanho da amostra;
cr2 = nível de confiança escolhido;
p = proporção, em percentual, da característica pesquisada no universo;
q = proporção, em percentual, do universo que não possui característica
pesquisada;

E2 = erro de estimação permitido.
N=

0-2

E2
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Esta fórmula se localiza em Mattar (1999).
Considerando essas informações e um erro amostra! de 7%, obtém-se o seguinte
tamanho da amostra:
N= 4 x 0,5 x 0,5
0,07 x 0,07

N= 204 elementos

3.3 Técnicas

e instrumentos de coleta de dados

O estudo foi realizado em condições ambientais reais, classificando-se, assim, como
pesquisa de campo.
A pesquisa de campo, segundo BLAU e SCOTT (1979), prestam-se ao uso
combinado de uma variedade de métodos para se colher informações, dentre elas a
observação direta, entrevista e análise de dados e documentos, selecionando o método mais
apropriado ao estudo em questão.
A forma de obtenção de dados da referente pesquisa sera através de fontes primárias
e secundárias. Para MATTAR (1999, p.62),
Os dados primários sic) aqueles que não foram antes coletados,
estão ainda em posse dos pesquisados e são coletados com o
propósito de atender ás necessidades da pesquisa em andamento.
As fontes básicas de dados primários são pesquisadas, pessoas que
tenham informações sobre pesquisado e situações similares.

Os dados primários serão obtidos através da comunicação, de entrevistas, que
segundo GIL (1991, p.90) podem ser entendidas como "técnica que envolve duas pessoas
numa situação, face a face, em que uma delas formula a questão e a outra responde", sendo
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elas individuais, diretas e estruturadas. As entrevistas irão acontecer em lojas especializadas
em suplementos alimentares, bem como, farmácias e possíveis pontos de venda. Serão
entrevistadas também através de questionários, umas amostras da população da grande
Florianópolis (SC) que realiza atividade física.
Os dados secundários, que segundo MATTAR (1999, p.134), "são aqueles que já
foram coletados, tabulados e pesquisados e As vezes até analisados", serão pesquisados em
livros, periódicos e obtenção de estatísticas junto aos órgãos pertinentes.
Pelo fato de a pesquisa ter como objetivo ajudar a resolver um problema especifico,
e por não haver um acompanhamento e controle em outros períodos de tempo, a dimensão
do tempo sera classificada como ocasional. MATTAR (1999, p.91) define uma pesquisa
ocasional "pelo uso de uma amostra de elementos da população de interesse, em que
elementos são submetidos uma única vez no tempo, e visa atender a um objetivo
especifico".
O pesquisador não poderá manipular as variáveis (seja porque suas manifestações já
ocorreram, seja porque as variáveis não são controláveis); assim, será aplicada a pesquisa
ex-post fact. De acordo com GIL (1991, p.55), neste tipo de pesquisa "são tomadas como

experimento situações que se desenvolveram naturalmente e trabalha-se sobre elas, como se
estivessem submetidas a controle".

3.4 Técnica de análise

0 processamento, análise e interpretações dos dados foram apoiados por recursos
computacionais. No caso desta pesquisa, primeiramente, para inclusão dos dados no
computador serão convertidos para a planilha Microsoft Excel, onde foi realizada a

72

tabulação de dados simples e dos resultados de cada variável foram montadas tabelas e
gráficos correspondentes. A análise dos dados pretende verificar a viabilidade de
implantação de uma industria de suplementação alimentar em São Jose, dentre as
informações obtidas com:
a) a observação;
b) o conteúdo dos documentos;
c) o resultado quantitativo da pesquisa;
d)as entrevistas.

3.5 Limitações da pesquisa

A coleta de dados ficou restrita à atletas de Florianópolis, por motivo de viabilidade
de aplicação dos questionários.
0 mercado relativamente novo se apresentou difícil em obter dados.

4. ASPECTOS MERCADOLOGICOS

Esta etapa compreende a identificação e a definição das características do mercado
consumidor ou público-alvo, do empreendimento, obtida através de pesquisa de mercado.
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4.1 Mercado consumidor

0 mercado consumidor foi identificado mediante a aplicação de questionários
autopreenchidos, estruturados e não disfarçados, contendo 14 questões cada, destinados a
atletas de Florianópolis e Sao José.(Apêndice B).
A pesquisa foi realizada entre os dias 01 de Novembro de 2003 e 05 de janeiro de
2004, em período integral. Foram aplicados 204 questionários. Os locais escolhidos para a
sua aplicação foram as academias Light Center, Century, WadoKan, World Gim, Ricardo
Machado, Body Island, Catarinense, Elite, bem como, a lista do grupo da
ACSU(Associação Catarinense de Surf Universitário). Esta amostra foi designada tendo em
vista o potencial destes atletas serem consumidores de suplementos para nutrição esportiva.
Antes dos questionários ser aplicado, foi realizado um pré-teste, pelo qual foram
sugeridas algumas modificações em sua estrutura. Estas alterações são importantes para que
na hora da execução os objetivos do questionário sejam alcançados e o resultado da
pesquisa não seja prejudicado nem alterado.
0 objetivo da utilização deste tipo de instrumento de coleta de dados foi a busca de
informações verídicas sobre o perfil dos consumidores em potencial, além da verificação da
aceitação e satisfação de suplementos alimentares existentes no mercado.
Em relação ao perfil do consumidor, procurou-se levantar dados de suma
importância para se avaliar se existirá demanda para os produtos ofertados, procurando-se
saber, qual o tipo de suplemento mais utilizado, qual as marcas mais utilizadas, a satisfação
com os produtos e com as marcas, o que levou os atletas a consumirem estes produtos, bem
como, o sexo, idade, a renda, os esportes praticados e interesse por suplementos.
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4.1.1 Apresentação dos resultados da pesquisa

Os resultados obtidos pela pesquisa de mercado são apresentados a seguir, na
seguinte ordem: questão, tabela, gráfico e comentário.

Tabela 1 Responderam X Não Responderam
-

RESPOSTAS

cyo

Responderam

116

57,00%

Não Responderam

88

43,00%

204

100%

ALTERNATIVAS

TOTAL

Gráfico 1
Índice Responclentes

43%

111101

,

Responderam
57%

Não Responderam

Fonte: Dados primários
Comentário: Dos 204 questionários aplicados, 116 foram respondidos e outros 88 não.
Pergunta 1 Com o que você relaciona suplementos para nutrição esportiva?
-

Tabela 2 Relação do entrevistado com suplementos para nutrição esportiva
-

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Saúde

18

13,33%

Nutrição completa

36

26,67%

Aumento rendimento em exercícios

69

51,11%

75

Não faz idéia

4

2,96%

Ester6i de anabol i zante

4

2,96%

Outros

4

2,96%

135

100%

TOTAL

Gráfico 2
Relação do entrevistado com suplementos para nutrição
esportiva

• Saúde;

3% 3% 3%

• Nutrição Completa:

13%

o Aumento rendimento em
exercícios;
27%

o Não faz idéia;
• Esterõide anabolizante;
in Outros.

Fonte: Dados primários
Comentário: Dos 116 questionários respondidos, 51% apontaram que relacionam
suplementos alimentares para nutrição esportiva com aumento de rendimento em
exercícios, outros 27% relacionam com nutrição completa, e ainda, 13% relacionam com
saúde. Alguns respondentes (19) apontaram mais de uma alternativa.
Pergunta 2-Você já fez uso de suplementos alimentares para nutrição esportiva?
Tabela 3- JA usaram suplementos para nutrição esportiva
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

°A

Sim

87

75%

Não

29

25%

TOTAL

116

100%

(;r1ifico

3
Já usaram suplementos para nutrição esportiva

Sim

Não

Fonte: Dados primários

Comentário: Essa questão, que divide os atletas que consomem com os que não
consomem, demonstram a aceitação que este tipo de produto vem tendo pelos atletas. Sao
75% que já utilizaram contra 25% que ainda não utilizou.

Pergunta 3 Se não, por que você nunca utilizou?
-

Tabela 4 Motivo de nunca ter usado
-

ALTERNATIVAS
Não precisa de suplementos para garantir a nutrição completa de seu
organismo
Não confia nos produtos existentes no mercado
Relaciona suplementação com "bombas", e isso assusta
Gostaria de contar com uma empresa, altamente qualificada, que
ofereça produtos de qualidade, com preço acessível e com um serviço
de informação sobre o produto completo
Nunca pensou sobre o assunto

RESPOSTAS
07
02
02
01

°A
24,14
%
6,90%
6,90%
3,45%

10

34,48

77

%

Outras razões
Não responderam
TOTAL

04

13,79

03

%
10,34
%

29

100%

Gráfico 4
Motivo de nunca ter usado

El ) Não precisa de suplementos para garantir a nutrição completa de seu organismo;

E Não confia nos produtos existentes no mercado;
o) Relaciona suplementagao com "bombas", e isso assusta;

o Gostaria de contar com uma empresa, altamente qualificada, que ofereça produtos de qualidade, com preço
acessNel e
com um serviço de informação sobre o produto compfeto;
▪ ) Nunca pensou sobre o assunto;
Outras razões
No Não responderam

Fonte: Dados primários
Comentário: Dos entrevistados que nunca utilizaram, percebe-se que 35% nunca pensaram

no assunto, 24% afirmam que não precisam de suplementos para garantir a nutrição
completa de seu organismo. 0 questionário, para atletas que nunca utilizaram suplementos
para nutrição esportiva terminou aqui. As próximas questões são referentes aos que já
utilizaram.
Pergunta 4- -Se utilizou, marque respectivamente os três suplementos mais consumidos (1°
primeiro, 2° segundo e 3° terceiro)? OBS.: Nesta questão, foram considerados todos os
produtos assinalados pelos respondentes.
Tabela 5- Produtos mais consumidos
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

OA

78

Whey Protein

73

26,75%

Creatina Monohidratada

44

15,94%

Albumina

25

9,06%

Termogenicos

21

7,61%

BCAA

19

6,88%

Maltodextrina

15

5,43%

Aminoácido

13

4,71%

Hipercalbricos

12

4,35%

Creatina Micronizada

11

3,99%

Myoplex

07

2,54%

L-Camitina

07

2,54%

Multivitaminico

06

2,17%

L-Glutamina

05

1,81%

Outros

18

6,52%

276

100%

TOTAL

Gráfico 5

Produtos mais consumidos

ID Whey Protein

O Creatina Monohidratada
ii Albumina

u Termogenico
Li BCAA
O Maltodextrina
O Aminoácido

• Hipercalbrico
o Creatina Micronizada
o Myoplex

8%

9%

• L- Carnitina
• Multivitaminico
O L- Glutamina
o Outros

Fonte: Dados primários
( omen ta rio: 0 produto mais consumido entre os entrevistados é o Whey Protein com
25%. A Creatina Monohidratada vem na seqüência com 16%, seguido de Albumina 9%,
Termogênico 8% e BCAA com 7%. As questões 5,6 e 7 que são referentes aos produtos
mais consumidos e são semelhantes, foram tabuladas conforme os produtos que foram mais
citados. Como a Biomax Nutrition irá entrar no mercado inicialmente com seis produtos,
foram feitas as análises de acordo com os seis produtos mais consumidos pelos
entrevistados.

4.1.1.1 Whey Protein

0 Whey Protein (Proteína do Soro de Leite) é o produto mais consumido entre os
praticantes de atividades fisicas entrevistados. De acordo com as entrevistas, obtiveram-se
as seguintes informações.

Tabela 6- Divisão do mercado de Whey Protein
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ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Probiótica

12

16,44%

Optimun

12

16,44%

Prolab

07

9,59%

Universal

08

10,96%

Ultimate

08

10,96%

Max Muscle

07

9,59%

Midway

04

5,48%

Integral Médica

08

10,96%

Outras Marcas

07

9,59%

TOTAL

73

100%

Gráfico 6

Divisão Mercado Whey Protein

o Probi6tica
1 O%

16%

o Optimun
O Prolab
16%

El Universal
la Ultimate

O Max Muscle
o Midway
O Integral Médica
IIE Outras Marcas

Fonte: Dados primários
Comentário: 0 mercado deste produto possui uma concorrência acirrada. As empresas
Optimun Nutrition e Probiótica são as lideres do mercado, tendo 16% cada. Logo atrás,
com 11%, vem a Universal Nutrition, a Ultimate Nutrition e a Integral Médica. Depois
aparecem Prolab e Max Muscle com 10% cada. Em seguida aparece a Midway com 5%.
Whey Protein Nacionais X Importados
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Tabela 7- Whey Protein Nacionais X Importados
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Nacionais

22

31%

Importadas

50

69%

TOTAL

72

100%

Grifico7

Nacionais X Importados

C Nacionais

Importados

Fonte: Dados primários

Comentário: Percebe-se que a demanda por produtos importados é maior. São 69% de

importados contra 31% de produtos produzidos aqui no Brasil.

Pergunta 5.2- Que fator foi determinante na escolha desta marca do produto (aponte
apenas o fator mais significativo)?
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Tabela 8 Fator determinante na escolha da Marca de Whey Protein consumida
-

RESPOSTAS

0/0

Qualidade

24

33,00%

Facilidade de Compra

17

23,00%

Sabor

02

3,00%

Recomendação

24

33,00%

Marca conflivel

04

5,00%

Outros

02

3,00%

TOTAL

73

100%

ALTERNATIVAS

Gráfico 8

Fator Determinante na Escolha da Marca dos
Produtos Whey Protein

5% 3%

[3] Qualidade
it Facilidade de Compra

33%

O Sabor
, o Recomendação
,

3%

23%

• Marca confiável
Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Nesse gráfico foram consideradas as respostas de todos os consumidores de

whey protein independentemente da marca utilizada. Observou-se que, no geral, os
consumidores buscam qualidade e recomendação com 33% cada. Depois aparece facilidade
de compra com 23%.
Whey Protein Probiótica
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Tabela 9- Fator determinante na escolha do Whey Protein da Probiótica

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Qualidade

04

33,33%

Facilidade de Compra

02

16,67%

Sabor

00

0,00%

Recomendação

05

41,67%

Marca confidvel

01

8,33%

Outros

00

0,00%

TOTAL

12

100%

Grille()

9

Fator Determinante na escolha do Whey Protein
Probiotica

8%

0%
33%

E1 Qualidade
• Facilidade de Compra
E Sabor

42%
0%

17%

• Recomendação
o Marca confiável
• Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: Percebe-se, através desse gráfico, que 42% dos clientes da Probiótica
optaram por utilizar Whey Protein desta por motivo de recomendação. A qualidade de seus
produtos, com 33%, também é um fator que determina a compra de seus produtos.
Whey Protein 0 timun Nutrition
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Tabela 10- Fator determinante na compra do Whey Protein da Optimun Nutrition

RESPOSTAS

0/0,

Qualidade

05

42,00%

Facilidade de Compra

01

8,00%

Sabor

00

0,00%

Recomendação

05

42,00%

Marca confiável

01

8,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

12

100%

ALTERNATIVAS

Gráfico 10

Fator Determinanante de compra Whey Protein
Optimun Nutrition

8% 0%

Qualidade
42%

Facilidade de Compra
El Sabor

ci Recomendação

L-_] Marca confiável

0% 8%

O Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: Percebe-se, através desse gráfico, que 42% dos clientes da Optimun Nutrition
optaram por utilizar Whey Protein desta marca por motivo de recomendação, e mais 42%
pela confiança na qualidade dos produtos.
Whey Protein Prolab
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Tabela 11- Fator determinante na compra do Whey Protein da Prolab

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Qualidade

04

57„14%

Facilidade de Compra

00

0,00%

Sabor

00

0,00%

Recomendação

02

28,57%

Marca con fiável

01

14,29%

Outros

00

0,00%

TOTAL

07

100%

Gráfico 11

Fator Determinante na compra Whey Protein Prolab

14%

Li Qualidade

0 0/0

Facilidade de Compra
Sabor

29%

57%

0%

Recomendação
C Marca confiavel

Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: A maioria dos clientes do Whey Protein Prolab, 57%, utiliza seus produtos

pela qualidade. Em segundo, a recomendação com 29%.

Whey Protein Universal Nutrition
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Tabela 12- Fator determinante na compra do Whey Protein da Universal Nutrition

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Qual idade

03

37,50%

Facilidade de Compra

02

25,00%

Sabor

00

0,00%

Recomendação

02

25,00%

Marca confiável

00

0,00%

Outros

01

12,50%

TOTAL

08

100%

Gráfico 12

Fator Determinante na Compra Whey Protein Universal
N utrition

O Qualidade
• Facilidade de Compra
• Sabor

25%

• Recomendação
D Marca confiavel
▪ Outros

Fonte: Dados primários

37% dos entrevistados consumidores do whey protein Universal Nutrition
apontaram qualidade como fator determinante na compra. Recomendação e facilidade de
Comentário:

compra aparecem em segundo com 25% cada.
Whey ProteinUltimate Nutrition

87

Tabela 13- Fator determinante na compra do Whey Protein da Ultimate Nutrition

RESPOSTAS

(v.

Qual idade

03

37,50%

Facilidade de Compra

01

12,50%

Sabor

00

0,00%

Recomendação

02

25,00%

Marca confiável

02

25,00%

Outros

00

12,50%

TOTAL

08

100%

ALTERNATIVAS

Gráfico 13
Fator Determinante na Compra Whey Protein Ultimate
Nutrition

25%

Lii Qualidade

0%

El Facilidade de Compra

Li Sabor
Li Recomendação

0%

13%

IE Marca confiavel
0 Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: O

fator determinante na compra mais apontado foi à qualidade com 37%.
Recomendação e marca confiável vem em segundo com 25% cada.

Whey Protein da Integral Médica
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Tabela 14- Fator determinante na compra do Whey Protein da Integral Médica

ALTERNATIVAS

0/0

RESPOSTAS

Qualidade

00

Facilidade de Compra

03

37,50%

Sabor

02

25,00%

Recomendação

03

37,50%

Marca confiável

00

0,00%

Outros

00

12,50%

TOTAL

08

100%

Gráfico 14

Fator Determinante na Compra Whey Protein
Integral Médica

0%
38%

LI Qualidade

37%

o Facilidade de Compra
El Sabor
LI Recomendação

ID Marca confiavel
25%

E Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: As alternativas mais apontadas foram recomendação

com 37,5% cada. 0 sabor também foi apontado com 25%.

Whey Protein Max Muscle

e facilidade de compra
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Tabela 15- Fator determinante na compra do Whey Protein da Max Muscle

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Qualidade

02

29,00%

Facilidade de Compra

03

42,00%

Sabor

00

0,00%

Recomendação

02

29,00%

Marca confidvel

00

0,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

07

100%

Gráfico 15

Fator Determinante na Compra Whey Protein Max Muscle

0%

El Qualidade
CI Facilidade de Compra
• Sabor

42%

• Recomendação
• Marca confiavel
• Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: A facilidade de compra foi o fator mais apontados pelos clientes da Max

Muscle com 42%. Qualidade e Recomendação aparecem em segundo com 29% cada.

Pergunta 5.3-Você se considera satisfeito com o uso do produto?
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Tabela 16- Nível de Satisfação do produto Whey Protein
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Muito Satisfeito

12

16,00%

Satisfeito

43

60,00%

Regularmente Satisfeito

11

15,00%

Pouco Satisfeito

04

5,00%

Insatisfeito

03

4,00%

TOTAL

73

100%

Gráfico 16
Nível de Satisfação com os Produtos Whey Protein

D Muito Satisfeito
O Satisfeito
• Regularmente
Satisfeito
0 Pouco Satisfeito

60%
El Insatisfeito

Fonte: Dados primários

Comentário:

Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de whey

protein independente da marca. Percebe-se que no geral a maioria está satisfeita com os
produtos consumidos com 60%. Logo depois aparece muito satisfeito com 16% e
regularmente satisfeito com 15%.

Whey Protein Probiótica
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Tabela 17- Nível de Satisfação do Whey Protein Probiótica

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Muito Satisfeito

03

25,00%

Satisfeito

04

34,00%

Regularmente Satisfeito

03

25,00%

Pouco Satisfeito

01

8,00%

Insatisfeito

01

8,00%

TOTAL

12

100%

Gráfico 17

Nível de Satisfação dos Consumidores Whey
Protein Probiótica

171 Muito Satisfeito
El Satisfeito

O Regularmente Satisfeito

25%

O Pouco Satisfeito

34%

• Insatisfeito

Fonte: Dados primários

Comentário: Dos entrevistados consumidores de Whey Protein Probiótica, 34% se
apresentaram satisfeitos, 25% se mostram muito satisfeitos e mais 25% regularmente
satisfeitos.

Whey Protein Optimun Nutrition

92

Tabela 18- Nível de Satisfação do Whey Protein Optimun Nutrition
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Muito Satisfeito

01

8,00%

Satisfeito

09

75,00%

Regularmente Satisfeito

02

17,00%

Pouco Satisfeito

00

0,00%

Insatisfeito

00

0,00%

TOTAL

12

100%

Gráfico 18
Nível de Satisfação Whey Protein Optimun
Nutrition

17%

0% 8%

01 Muito Satisfeito
Ell Satisfeito
0 Regularmente Satisfeito
0 Pouco Satisfeito

75%

El Insatisfeito

Fonte: Dados primários

Comentário: Dos entrevistados consumidores de Whey Protein Optimun Nutrition, 75% se
apresentaram satisfeitos o que consolida a informação de consumo por produtos de
qualidade, 17% se mostram regularmente satisfeitos e mais 8% muito satisfeitos.

Whey Protein Prolab

93

Tabela 19- Nível de Satisfação do Whey Protein Prolab
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Muito Satisfeito

02

29,00%

Satisfeito

05

71,00%

Regularmente Satisfeito

00

0,00%

Pouco Satisfeito

00

8,33%

Insatisfeito

00

8,33%

TOTAL

07

100%

Gráfico 19
Nível de Satisfação Whey Protein Prolab

0%

O Muito Satisfeito

• Satisfeito
• Regularmente Satisfeito
O Pouco Satisfeito
• Insatisfeito

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos clientes deste produto, estão satisfeitos com 71%. Os outros

29% estio muito satisfeitos com o whey protein Prolab. Este produto realmente comprova a
sua qualidade.

Whey Protein Universal Nutrition
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Tabela 20- Nível de Satisfação do Whey Protein Universal Nutrition
RESPOSTAS

0/0

Muito Satisfeito

00

0,00%

Satisfeito

06

75,00%

Regularmente Satisfeito

01

12,50%

Pouco Satisfeito

00

0,00%

Insatisfeito

01

12,50%

TOTAL

08

100%

ALTERNATIVAS

Cnifico 20

Nível de Satisfação Whey Protein Universal
Nutrition

• Muito Satisfeito
O Satisfeito
O Regularmente Satisfeito
• Pouco Satisfeito

• Insatisfeito

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria 74% dos consumidores do whey protein Universal Nutrition está
satisfeita com o seu produto.

Whey Protein Ultimate Nutrition
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Tabela 21- Nível de Satisfação do Whey Protein Ultimate Nutrition
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

o/o

Muito Satisfeito

00

12,50%

Satisfeito

06

87,50%

Regularmente Satisfeito

01

0,00%

Pouco Satisfeito

00

0,00%

Insatisfeito

01

0,00%

TOTAL

08

100%

Gráfico 21

Nível de Satisfação Whey Protein Ultimate
Nutrition

0%

13%

O Muito Satisfeito
O Satisfeito
LII Regularmente Satisfeito

O Pouco Satisfeito

87%

O Insatisfeito

Fonte: Dados primários

Comentário: A qualidade do whey protein da Ultimate é confirmada pelos seus

consumidores com 87% satisfeitos e 13% muito satisfeitos.

Whey Protein Integral Médica
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Tabela 22 Nível de Satisfação do Whey Protein Integral Médica
-

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Muito Satisfeito

00

12,50%

Satisfeito

04

49,00%

Regularmente Satisfeito

02

25,00%

Pouco Satisfeito

01

13,00%

Insatisfeito

01

13,00%

TOTAL

08

100%

Cráfico 22
Nível de Satisfação Whey Protein Integral Médica

13%

0%
0 Muito Satisfeito

LI Satisfeito
0 Regularmente Satisfeito

49%

ID Pouco Satisfeito
1=1 Insatisfeito

Fonte: Dados primários

Comentário: 49% dos clientes do whey protein da Integral Médica estão satisfeitos,
seguidos de 25% regularmente satisfeito.

Whey Protein Max Muscle

97

Tabela 23- Nível de Satisfação do Whey Protein Max Muscle
ALTERNATIVAS

-

RESPOSTAS

Muito Satisfeito

02

29,00%

Satisfeito

04

57,00%

Regularmente Satisfeito

00

0,00%

Pouco Satisfeito

01

14,00%

Insatisfeito

00

0,00%

TOTAL

07

100%

Gráfico 23

Nível de Satisfação Whey Protein Max Muscle

Muito Satisfeito
Satisfeito
El Regularmente Satisfeito

o Pouco Satisfeito

57%

• Insatisfeito

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos consumidores do whey protein da Max Muscle está satisfeito
com seus produtos com 57%, seguido de muito satisfeito com 29%.

Pergunta 5.4-Onde comprou o produto?
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Tabela 24- Local de Compra do Whey Protein

RESPOSTAS

0.70

Loja especializada

53

75,00%

Farmácias e drograrias

06

8,00%

Academias

11

0,00%

Internet

02

0,00%

Telefone

01

0,00%

Outros

01

0,00%

TOTAL

73

100%

ALTERNATIVAS

Gráfico 24

Local de Compra Whey Protein
0% 1%
3%
D Loja especializada

8%

Farmácias e drograrias
fl Academias

CI Internet
Telefone
ICI Outros

Fonte: Dados primários

Comentário:A maioria dos consumidores de whey protein compram seus produtos em
lojas especializadas, 73%. Em seguida o local mais procurado para fazer a compra do
produto são as academias com 15%.

Whey Protein Probiótica
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Tabela 25- Local de Compra do Whey Protein Probiótica

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Loja especializada

09

75,00%

Farmácias e drograrias

01

8,00%

Academias

02

17,00%

Internet

00

0,00%

Telefone

00

0,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

12

100%

Gráfico 25
Local de Compra Whey Protein Probiótica

17%

0%

o Loja especializada

O Farmácias e drograrias
Li Academias
E Internet

o Telefone
E Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: Percebe-se que a maioria dos consumidores de Whey Protein Probiótica, com

75%, compraram seus produtos em lojas especializadas.

Whey Protein Optimun Nutrition
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Tabela 26- Local de Compra do Whey Protein Optimun Nutrition

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Loja especializada

09

75.00%

Farmácias e drograrias

01

8,00%

Academias

02

0,00%

Internet

00

0,00%

Telefone

00

0.00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

12

100%

Gráfico 26

Local de Compra Whey Protein Optimun Nutrition

Li Loja especializada
• Farmácias e drograrias
LI Academias
171 Internet

Telefone
83%

• Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: Percebe-se que 83% dos consumidores de Whey Protein da Optimun
compram seus produtos em lojas especializadas. Outros 17% em academias.

Whey Protein Prolab

I0I

Tabela 27- Local de Compra Whey Protein Prolab
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Loja especializada

07

100,00%

Farmácias e drograrias

00

0,00%

Academias

00

0,00%

Internet

00

0,00%

Telefone

00

0,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

07

100%

Gráfico 27
Local de Compra Whey Protein Prolab

0%

Loja especializada
El Farmácias e drograrias
Academias
O Internet
I Telefone

100%

C Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: Todos os clientes do whey protein Prolab compraram seus produtos em lojas

especializadas.

Whey Protein Ultimate Nutrition
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Tabela 28- Local de Compra Whey Protein Ultimate Nutrition
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Loja especializada

08

100,00%

Farmácias e drograrias

00

0,00%

Academias

00

0,00%

Internet

00

0,00%

Telefone

00

0,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

08

100%

Gráfico 28

Local de Compra Whey Protein Ultimate Nutrition

0 0/0

O Loja especializada
• Farmacias e drograrias
▪ Academias

O Internet

100%

E3 Telefone

O Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: Todos os consumidores do whey protein da Ultimate Nutrition compraram

seus produtos em lojas especializadas I 00%.

Whey Protein Integral Médica
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Tabela 29- Local de Compra Whey Protein Integral Médica
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Loja especializada

04

49,00%

Farmácias e drograrias

00

0,00%

Academias

02

25,00%

Internet

01

13,00%

Telefone

00

0,00%

Supermercados

01

13,00%

TOTAL

08

100%

Gráfico 29

Local de Compra Whey Protein Integral Médica

o Loja especializada
D Farmácias e drograrias
El Academias

49%

o Internet
• Telefone
II Supermercado

Fonte: Dados primários

Comentário: Os locais mais apontados para compra deste produto foram lojas

especializadas com 49%. Outros 25% adquiriram seus produtos em academias.

Whey Protein Max Muscle
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Tabela 30 Local de Compra Whey Protein Max Muscle
-

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Loja especializada

04

57,00%

Farmácias e drograrias

00

0,00%

Academias

03

43,00%

Internet

00

0,00%

Telefone

00

0,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

07

100%

(

; riÍico 30
Local de Compra Whey Protein Max Muscle

0%

!

Farmácias e drograrias
EI Academias
fl Internet

43%

57%
I
0%

• Loja especializada

•
•

Telefone

o Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: Os locais mais apontados para compra deste produto foram lojas

especializadas com 57% e academias com 43%.
Pergunta 5.5 Na opção de uso do produto, qual a referência que você considerou mais
-

importante (aponte apenas o fator mais signi fi cativo)?
Tabela 31 Referência mais importante na opção de uso Whey Protein
-

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

105

Indicação

de

Profissionais

(educ.

fisica,

médicos,

33

57,00%

Indicação de amigos

03

0,00%

Orientação de comerciantes

01

43,00%

nutricionistas, farmacêuticos)

Vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento

0,00%

ff sico

29

Percepção de carências em sua alimentação

07

0,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

73

100%

Gráfico 31
Referência Mais Considerada na Opção do Uso do
Produto

10%

o

Vo

45%

40%
1%

4%

• Indicação de Profissionais (educ. física, médicos, nutricionistas, farmacêuticos)
• Indicação de amigos
I Li Orientação de comerciantes
o Vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento físico
Percepção de carências em sua alimentação
• Outros

Fonte: Dados primários

Comentário:

Nesse gráfico foram considerados todos os consumidores de whey protein

independente da marca. A referencia mais importante para uso deste produto foi indicação
de profissionais com 45% seguido de vontade de aumentar seu desempenho e
condicionamento físico com 40%.
Pergunta

5.6-Quanto tempo faz uso do produto?
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Tabela 32- Tempo de uso de Whey Protein

RESPOSTAS

%

2 semanas

01

1,00%

1 mês

09

12,00%

3 meses

17

24,00%

6 meses

12

16,00%

1 ano

05

7,00%

1,5 anos

03

4,00%

2 anos

05

7,00%

3 anos

04

5,00%

Acima de 3 anos

17

24,00%

TOTAL

73

100%

ALTERNATIVAS

Gráfico 32
Tempo de Uso Whey Protein
Ei 2 semanas
I: 1 mês
CI 3 meses
El 6 meses

Ez 1 ano
24%

Li 1.5 anos

o 2 anos
CI 3 anos
• Acima de 3 anos

Fonte: Dados primários
Comentário: Neste gráfico foram considerados todos os consumidores de whey protein

independente da marca. Entre os consumidores de whey protein 24% utilizam acima de três
anos e mais 24% por 3 meses. Logo após vem 6 meses com 16%, e 1 mês com 12%.
Pergunta 5.7- Qual freqüência utiliza

o produto?
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Tabela 33- FreqUncia de uso de Whey Protein
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

diariamente (3 vezes por dia)

01

1,00%

diariamente (2 vezes por dia)

26

12,00%

diariamente (1 vez por dia)

21

24,00%

5 vezes por semana

14

16,00%

3 vezes por semana

07

7,00%

esporadicamente

04

4,00%

TOTAL

73

100%

Gráfico 33

Freqüência de Uso Whey Protein
o diariamente (3 vezes por
dia)
• diariamente (2 vezes por
dia)
diariamente (1 vez por dia)

19%

o 5 vezes por semana
29%

• 3 vezes por semana
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Fonte: Dados primários

Comentário:A maioria 36% utiliza whey protein diariamente (2 vezes ao dia). Seguido de
diariamente (lvez por dia) com 29%.

4.1.1.2 Creatina Monohidratada
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A Creatina Monohidratada é o segundo produto mais consumido entre os praticantes
de atividades físicas entrevistados. De acordo com a pesquisa, obtiveram-se as seguintes
informações.

Tabela 34 Divisão do mercado de Creatina Monohidratada
-

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Probiótica

08

20,00%

Universal Optimun

08

20,00%

Manipulado em Farmácia

05

12,00%

Prolab

04

10,00%

Integral Médica

03

7,00%

Outras Marcas

10

24,00%

Não Sabem

03

7,00%

TOTAL

41

100%

C r6 fico 34

Divisão Mercado Creatina Monohidratada

7%

• Probibtica
20%

▪ Prolab
10%

• Universal
CI Manipulado em

ID Integral Médica

12%

Fonte: Dados primários

O Outras Marcas

▪ Não Sabem

Farmácia
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Comentário: As empresas que aparecerem como lideres na venda de creatina

monohidratada foram a Probiótica e a Universal Nutrition com 20% cada. Seguida de
manipulada em farmácias com 12%.

Creatina Monohidratada Nacionais X Importados

Tabela 35- Creatina Monohidratada Nacionais X Importados
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Nacionais

18

47%

Importadas

20

53%

TOTAL

38

100%

Gráfico 35

Nacionais X Importados

47%
53%

o

Nacionais

ID Importados

Fonte: Dados primários
Comentário: Percebe - se que a demanda por produtos importados é maior. São 69% de

importados contra 3 1% de creatina monohidratada produzidos aqui no Brasil.
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Pergunta 5.2- Que fator foi determinante na escolha desta marca do produto (aponte
apenas o fator mais significativo)?

Tabela 36- Fator determinante na escolha da Marca de Creatina Monohidratada consumida
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Qualidade

19

46,00%

Facilidade de Compra

06

14,00%

Sabor

00

0,00%

Recomendação

09

21,00%

Marca confiável

05

12,00%

Outros

03

7,00%

TOTAL

42

100%

Gráfico 36
Fator Determinante na Escolha da Marca de
Creatina Monohidratada
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46%
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C Marca confiavel

0%

14%

Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Nesse gráfico foram consideradas as respostas de todos os consumidores de

creatina monohidratada independentemente da marca utilizada. Observou-se que, no geral,
os consumidores buscam qualidade 46% seguido de recomendação com 21%. Depois
aparece facilidade de compra com 14%.

Creatina Monohidratada Probiótica

Tabela 37- Fator determinante na escolha da Creatina Monohidratada Probiótica
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Qualidade

04

49,00%

Facilidade de Compra

03

38,00%

Sabor

00

0,00%

Recomendação

01

13,00%

Marca confidvel

00

0,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

08

100%

Gráfico 37

Fator Determinante na escolha da Creatina
Monohidratada Probiotica
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Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: Percebe-se, através desse gráfico, que 49% dos clientes da Probienica
optaram por utilizar creatina monohidratada desta marca por motivo de qualidade de seus
produtos seguidos de 38% por facilidade de compra.
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Creatina Monohidratada Universal Nutrition

Tabela 38- Fator determinante na escolha da Creatina Monohidratada Universal Nutrition

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Qualidade

05

62,00%

Facilidade de Compra

00

0,00%

Sabor

00

0,00%

Recomendaçâo

00

0,00%

Marca confidvel

03

38,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

08

100%

Gráfico 38
Fator Determinante na Compra Creatina Monohidratada
Universal Nutrition
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• Sabor
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• Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos entrevistados consumidores de creatina monohidratada

Universal Nutrition 62% optou por utilizar este produto pela qualidade. Os outros 38%
consumiram estes pela confiança na marca.
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Creatina Monohidratada manipulada em Farmácias

Tabela 39- Fator determinante na escolha da Creatina Monohidratada manipulada em
Farmácia
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Qualidade

03

60,00%

Facilidade de Compra

00

0,00%

Sabor

00

0,00%

Recomendação

01

20,00%

Marca confidvel

00

0,00%

Outros

01

20,00%

TOTAL

05

100%

Gráfico 39
Fator Determinante na Compra Creatina Monohidratada
manipulada em Farmácia

20%

• Qualidade
E Facilidade de Compra
▪ Sabor

• Recomendação
0%

E Marca confiavel

• Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria 60% optou por consumir creatina monohidratada manipulada em

farmácias pela qualidade.
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Creatina Monohidratada Prolab

Tabela 40- Fator determinante na escolha da Creatina Monohidratada Prolab
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Qualidade

01

25,00%

Faci lidade de Compra

00

0,00%

Sabor

00

0,00%

Recomendação

02

50,00%

Marca confidvel

01

25,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

05

100%

Gráfico 40
Fator Determinante na compra Creatina Monohid ratada
Pro lab

25%

0%

• Qualidade

25%

o Facilidade de Compra
E Sabor
0%

E Recomendação
• Marca confiavel

50%

• Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: Metade dos clientes da Creatina Monohidratada da Prolab 50% optou por seu

produto por recomendação. A outra metade, com 25% iguais se dividiu entre qualidade e
marca confiável.
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Creatina Monohidratada integral Medica

Tabela 41- Fator determinante na escolha da Creatina Monohidratada Integral Médica
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

')/0

Qualidade

00

0,00%

Facilidade de Compra

02

67,00%

Sabor

00

0,00%

Recomendação

01

33,00%

Marca confidvel

00

25,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

03

100%

Gráfico 41

Fator Determinante na Compra Creatina
Monohidratada Integral Médica

0 °A

Qualidade
E Facilidade de Compra
• Sabor

• Recomendação
• Marca confiavel
▪ Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: Os clientes da Integral Médica consumidores de creatina monohidratada
optaram por esse produto na hora da compra, com 67%, pela facilidade de compra. Os
outros 33% optaram por este produto por recomendação.
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Pergunta 5.3-Você se considera satisfeito com o uso do produto?

Tabela 42- Nível de Satisfação do produto Creatina Monohidratada
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Muito Satisfeito

12

16,00%

Satisfeito

43

60,00%

Regularmente Satisfeito

11

15,00%

Pouco Satisfeito

04

5,00%

Insatisfeito

03

4,00%

TOTAL

73

100%

Gnific() 42
Nível de Satisfação com a Creatina Monohid ratada
Utilizada

111 Muito Satisfeito

• Satisfeito
O Regularmente Satisfeito
El Pouco Satisfeito

57%

• Insatisfeito

Fonte: Dados primários
Comentário: Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de

creatina monohidratada independente da marca utilizada. Percebe-se que no geral a maioria
esta satisfeita com os produtos consumidos com 57%. Logo depois aparece regularmente
satisfeito com 24% e muito satisfeito com 17%.
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Creatina Monohidratada Probi6tica

Tabela 43- Nível de Satisfação do produto Creatina Monohidratada Probiótica
RESPOSTAS

0/0

Muito Satisfeito

01

13,00%

Satisfeito

02

25,00%

Regularmente Satisfeito

05

62,00%

Pouco Satisfeito

00

0,00%

Insatisfeito

00

0,00%

TOTAL

08

100%

ALTERNATIVAS

Gráfico 43

Nível de Satisfação dos Consumidores Creatina
Monohidratada Probiótica

0%

1 3`)/0

O Muito Satisfeito

El Satisfeito
25%

El Regularmente Satisfeito
C1 Pouco Satisfeito
O Insatisfeito

Fonte: Dados primários

Comentário: A maioria dos consumidores de creatina monohidratada da Probiótica está
regularmente satisfeito com 62%. Atrás vem satisfeito corn 25%.
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Creatina Monohidratada Universal Nutrition

Tabela 44- Nível de Satisfação do produto Creatina Monohidratada Universal Nutrition
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

%

Muito Satisfeito

02

25,00%

Satisfeito

05

62,00%

Regularmente Satisfeito

01

13,00%

Pouco Satisfeito

00

0,00%

Insatisfeito

00

0,00%

TOTAL

08

100%

C nifico 44
Nível de Satisfação Creatina Monohid ratada
Universal Nutrition
U Muito Satisfeito
1 3%

0%

25%

▪ Satisfeito
O Regularmente
Satisfeito

O Pouco Satisfeito

62%
• Insatisfeito

Fonte: Dados primários

Comentário: 62% dos clientes de creatina monohidratada da Universal Nutrition estão

satisfeitos com o produto. Em seguida vem os muito satisfeitos com 25%.
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Creatina Monohidratada Manipulada em Farmácia
Tabela 45- Nível de Satisfação do produto Creatina Monohidratada manipulada em
farmácia
RESPOSTAS

oyo

Muito Satisfeito

00

0,00%

Satisfeito

04

80,00%

Regularmente Satisfeito

01

20,00%

Pouco Satisfeito

00

0,00%

Insatisfeito

00

0,00%

TOTAL

08

100%

ALTERNATIVAS

Gráfico 45

Nível de Satisfação Creatina Monohidratada
Manipuladas em Farmácia

20%

0 0/0

D Muito Satisfeito
CI Satisfeito

E Regularmente Satisfeito

• Pouco Satisfeito

80%

o Insatisfeito

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria 80% dos consumidores de creatina monohidratada manipulada em

farmácia estão satisfeitas com o produto. Os outros 20% estão regularmente satisfeitos.
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Crcatina Monohidratada Prolab
Tabela 46- Nível de Satisfação do produto Creatina Monohidratada Prolab
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Muito Satisfeito

02

50,00%

Satisfeito

02

50,00%

Regularmente Satisfeito

00

0,00%

Pouco Satisfeito

00

0,00%

Insatisfeito

00

0,00%

TOTAL

04

100%

Grá fi co 46
Nível de Satisfação Creatina Monohid ratada Prolab

I 1 I Muito Satisfeito

0%

E Satisfeito
I II Regularmente

50%

) 5 0 Vo

Satisfeito
E Pouco Satisfeito
E3 Insatisfeito

Fonte: Dados primários

Comentário: A metade dos consumidores de creatina monohidratada está muito satisfeita

com o produto, a outra metade, satisfeita.
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Creatina Monohidratada Integral Médica

Tabela 47- Nível de Satisfação do produto Creatina Monohidratada Integral Médica
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Muito Satisfeito

00

0,00%

Satisfeito

02

67,00%

Regularmente Satisfeito

01

33,00%

Pouco Satisfeito

00

0,00%

Insatisfeito

00

0,00%

TOTAL

03

100%

Gráfico 47
Nível de Satisfação
Creatina Monohidratada Integral Médica

0%
D Muito Satisfeito
D Satisfeito
o Regularmente Satisfeito
o Pouco Satisfeito

O Insatisfeito

Fonte: Dados primários

Comentário: 67% dos consumidores de creatina monohidratada Integral Médica estão
satisfeitos com o produto. Os outros 33% regulamente satisfeitos.
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Pergunta 5.4-Onde comprou o produto?

Tabela 48-

Local de Compra da Creatina Monohidratada

ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

'Yo

Loja especializada

30

72,00%

Farmácias e drograrias

06

14,00%

Academias

05

12,00%

Internet

00

0,00%

Telefone

00

0,00%

Outros

01

2,00%

TOTAL

42

100%

Gráfico 48
Local de Compra Creatina Monohid ratada

0% 2%
0%
12%
14%

El Loja especializada

Farmácias e drograrias
▪ Academias
D Internet

17 Telefone
El Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: A maioria dos consumidores de creatina monohidratada compraram seus
produtos em lojas especializadas, são 72%. Em seguida o local mais procurado para fazer a
compra do produto são as farmácias com 14%, seguidos de academias 12%.
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Creatina Monohidratada Probiótica

Tabela 49- Local de Compra da Creatina Monohidratada Probiótica
RESPOSTAS

on,

Loja especializada

05

62,00%

Farmácias e drograrias

00

0,00%

Academias

02

25,00%

Internet

00

0,00%

Telefone

00

0,00%

Outros

01

13,00%

TOTAL

08

100%

ALTERNATIVAS

Gráfico 49
Local de Compra Creatina Monohidratada Probiótica

O%13%

Ei Loja especializada
• Farmácias e drograrias
El Academias

25%

E Internet
El Telefone
Ei Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: A maioria dos clientes de creatina monohidratada Probiótica, 62%,

adquiriram seus produtos em lojas especializadas.
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Creatina Monohidratada Universal Nutrition
Tabela 50- Local de Compra da Creatina Monohidratada Universal Nutrition
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS

Loja especializada

07

87,00%

Farm ácias e drograrias

01

13,00%

Academias

00

0,00%

Internet

00

0,00%

Telefone

00

0,00%

Outros

00

0,00%

TOTAL

08

100%

Gráfico 50
Local de Compra Creatina Monohidratada Universal

Nutrition

13%

0%

o Loja especializada
o Farmácias e drograrias
LII Academias

ci Internet
87%

D Telefone
C] O utros

Fonte: Dados primários

Comentário: A maioria 87% comprou sua creatina monohidratada Universal Nutrition em
lojas especializadas.
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Creatina Monohidratada Manipulada em Farmácia
Tabela 51- Local de Compra da Creatina Monohidratada manipulada em farmácia
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Loja especializada
00
0,00%
Farmácias e drograrias
05
100,00%
Academias
00
0,00%
Internet
00
0,00%

Telefone
Outros
TOTAL

00
00

0,00%
0,00%

05

100%

Gráfico 51
Local de Compra Creatina Manipulada em Farmácia

0%

LI Loja especializada
El Farmácias e drograrias
171 Academias
CI Internet

100%

El Telefone

0 Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Todos os consumidores de creatina monohidratada manipulada em farmácia
compraram seus produto em farmácias.
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Creatina Monohidratada Prolab

Tabela 52- Local de Compra da Creatina Monohidratada Prolab
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS

Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Internet
Telefone
Outros

04
00
00
00
00
00

TOTAL

04

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Grano:, 52
Local de Compra Creatina Monohidratada Prolab

0%

E=1 Loja especializada

o Farmácias

e drograrias

LI Academias

D Internet

100%

II Telefone
LI

Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Todos clientes da creatina monohidratada Prolab compraram seus produtos

em lojas especializadas.
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Creatina Monohidratada Integral Médica

Tabela 53 Local de Compra da Creatina Monohidratada Integral Médica
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
-

Loja especializada
Farmácias e drograrias

03
00
00

Academias
Internet

00

Telefone

00
00

Outros
TOTAL

03

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

(7, ridico 53
Local de Compra Creatina Monohidratada Integral
Médica

0%

Ir Loja especializada
LI Farmácias e drograrias
El

Academias

O Internet

100%

Telefone

Fonte: Dados primários
Comentário: Todos clientes da creatina monohidratada Integral Médica compraram seus
produtos em lojas especializadas.
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Pergunta 5.5-Na opção de uso do produto, qual a referencia que você considerou mais
importante (aponte apenas o fator mais significativo)?
Tabela 54- Referencia mais importante na opção de uso de Creatina Monohidratada
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Indicação de Profissionais (educ. ffsica, médicos,
11
26,00%
nutricionistas, farmacêuticos)
Indicação de amigos
01
2,00%
Orientação de comerciantes
00
0,00%
Vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento
65,00%
físico
27
Percepção de carências em sua alimentação
01
2,00%
Outros
02
5,00%
TOTAL
42
100%
Gráfico 54

Referência Mais Considerada na Opção do Uso do
Produto

2%

5%

26%
1_
2%

0 0/0
65%

o Indicação de Profissionais (educ. física, medicos, nutricionistas, farmacêuticos)
o Indicação de amigos
LI Orientação de comerciantes
o Vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento físico
Percepção de carências em sua alimentação

o Outros
Fonte: Dados primários
Comentário: Os consumidores de creatina monohidratada tem como referencia mais

importante para o uso do produto a vontade de aumentar seu desempenho e
condicionamento físico com 65%. A indicação de profissionais vem em segundo com 26%.
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Pergunta 5.6-Quanto tempo faz uso do produto?
Tabela 55- Tempo de uso de Creatina Monohidratada
ALTERNATIVAS
2 semanas
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
1,5 anos
2 anos
3 anos
Acima de 3 anos
TOTAL

RESPOSTAS
03
05
12
07
04
00
04
02
05
42

7,00%
12,00%
28,00%
16,00%
10,00%
0,00%
10,00%
5,00%
12,00%
100%

Grá fi co 55
Tempo de Uso Creatina Monohidratada

O 2 semanas
Di 1 mês
E 3 meses
LI

6 meses

• 1 ano
1=1 1,5 anos
• 2 anos

16%

CI 3 anos
E Acima de 3 anos

Fonte: Dados primários

Comentário: Entres os consumidores de creatina monohidratada 28% utilizam o produto
por 3 meses. Em seguida vem 16% de consumidores que consomem a 6 meses e 12% que
consomem a 1 mas e acima de 3 anos cada.
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Pergunta 5.7- Qual freqüência utiliza o produto?

Tabela 56- Freqüência de uso de Creatina Monohidratada
ALTERNATIVAS
diariamente (3 vezes por dia)
diariamente (2 vezes por dia)
diariamente (1 vez por dia)
5 vezes por semana
3 vezes por semana

RESPOSTAS
01
14
14
05
01
07
42

esporadicamente

TOTAL

2,00%
33,50%
33,50%
12,00%
2,00%
17,00%
100%

Gráfico 56

Freqüência de Uso Creatina Monohidratada
RI diariamente (3 vezes por

dia)
diariamente (2 vezes por

I

l

• dia)

o diariamente (1 vez por dia)
o 5 vezes por semana

33%

E 3 vezes por semana
O esporadicamente

Fonte: Dados primários
Comentário: Os consumidores de creatina monohidratada utilizam, em sua maioria,
diariamente 1 e 2 vezes por dia com 33,5% cada.
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4.1.1.3 Albumina

A Albumina é o terceiro produto mais consumido entre os praticantes de atividades
físicas entrevistados. De acordo com a pesquisa, obtiveram-se as seguintes informações.

Tabela 57- Divisão do mercado de Albumina
ALTERNATIVAS
Probiótica
Optimun

RESPOSTAS
03
03
02
04
04
16

Prolab
Max Muscle
Outras Marcas
TOTAL

oh,
19,00%
19,00%
13,00%
24,50%
24,50%
100%

Gráfico 57

Divisão Mercado Albumina

25%
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Probiótica
o Optimun
• Prolab
19%
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Fonte: Dados primários
Comentário: As empresas que aparecerem como lideres na venda de albumina são a Max
Muscle com 24%, seguida pela Probiótica e Optimun Nutrition com 19% cada, e Prolab
13%.
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Albumina Nacionais X Importados

Tabela 58- Albumina Nacionais X Importados
ALTERNATIVAS
Nacionais
Importadas
TOTAL

RESPOSTAS
03
09
16

%
25%
75%
100%

Gráfico 58

Nacionais X Importados
Albumina

▪ Nacionais
• Importados

Fonte: Dados primários
Comentário: Percebe-se que a demanda pela Albumina importada é maior. São 75% de
importados contra 25% de produtos produzidos aqui no Brasil.

133

Pergunta 5.2- Que fator foi determinante na escolha desta marca do produto (aponte
apenas o fator mais significativo)?

Tabela 59- Fator determinante na escolha da Marca de Albumina
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Qualidade
07
Facilidade de Compra
04
Sabor
00
Recomendação
04
Marca confiável
00
Outros
01
TOTAL
16

44,00%
25,00%
0,00%
25,00%
0,00%
6,00%
100%

Gráfico 59

Fator Determinante na Escolha da Marca dos
Produtos Albumina

0% 6%
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O Recomendação
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25%

D Outros

Fonte: Dados primários

Comentário: Nesse gráfico foram consideradas as respostas de todos os consumidores de
Albumina independentemente da marca utilizada. Observou-se que, no geral, os
consumidores buscam qualidade 44%, seguidos de recomendação e facilidade de compra
com 25% cada.
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Albumina Max Muscle

Tabela 60- Fator determinante na escolha da Albumina Max Muscle
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Qualidade
02
Facilidade de Compra
01
Sabor
00

%

Recomendação
Marca confiável
Outros

01
00
00

50,00%
25,00%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%

TOTAL

04

100%

G nine° 60

Fator Determinante na Compra Albumina Max Muscle

O Qualidade

25%

O Facilidade de Compra
Ei Sabor

0%

50%

O Recomendação
I:11 Marca confiável
O Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Percebe-se, através desse gráfico, que 50% dos clientes da Albumina Max
Muscle optaram por utilizar produtos desta marca por motivo de qualidade de seus
produtos, seguida por recomendação e facilidade de compra com 25% cada.
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Albumina Optimun Nutrition

Tabela 61- Fator determinante na escolha da Albumina 0 timun Nutrition
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS

Qualidade
Facilidade de Compra
Sabor
Recomendação
Marca confidvel
Outros
TOTAL

01
01
00
01
00
00
03

°A
33,33%
33,33%
0,00%
33,33%
38,00%
0,00%
100%

Gráfico 61
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34%
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Fonte: Dados primários
Comentário: Os consumidores de Albumina Optimun Nutrition se dividem, quanto ao
fator determinante de compra, com 33% cada, em qualidade, facilidade de compra e
recomendação.
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Albumina Probi6tica

Tabela 62- Fator determinante na escolha da Albumina Probi6tica
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Qualidade
Facilidade de Compra

02
00
00
01
00
00
03

Sabor
Recomendação
Marca confiável
Outros
TOTAL

'Yo
60,00%
0,00%
0,00%
20,00%
0,00%
20,00%
100%

Gráfico 62
Fator Determinante na escolha do Albumina
Probiotica
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D Qualidade
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• Sabor
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o Marca confiável
El Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria 67% optou por consumir a Albumina Probiótica pela qualidade.

Os outros 33% utilizaram por motivo de recomendação.
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Pergunta 5.3-Você se considera satisfeito com o uso do produto?

Tabela 63- Nível de Satisfação do produto Albumina
ALTERNATIVAS
Muito Satisfeito
Satisfeito
Regularmente Satisfeito
Pouco Satisfeito
Insatisfeito
TOTAL

RESPOSTAS
02
11
02
01
00
16

13,00%
68,00%
13,00%
6,00%
0,00%
100%

Gráfico 63
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o Muito Satisfeito
CI Satisfeito
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Satisfeito
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Fonte: Dados primários
Comentário: Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de
Albumina independente da marca. Percebe-se que no geral a maioria está satisfeito com os
produtos consumidos com 68%. Logo depois aparece regularmente satisfeito e muito
satisfeito com 13% cada.
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Albumina Max Muscle

Tabela 64- Nível de Satisfação do produto Albumina Max Muscle
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Muito Satisfeito
00
Satisfeito
03
Regularmente Satisfeito
00
Pouco Satisfeito
01
Insatisfeito
00
TOTAL
04

%
0,00%
75,00%
0,00%
25,00%
0,00%
100%

Gráfico 64
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Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos consumidores de Albumina Max Muscle está satisfeito, são
75%. Os outros 25% insatisfeitos.
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Albumina Optimun Nutrition

Tabela 65- Nível de Satisfação do produto Albumina Optimun Nutrition
ALTERNATIVAS
, RESPOSTAS
Muito Satisfeito
00
Satisfeito
02
Regularmente Satisfeito
01
Pouco Satisfeito
00
Insatisfeito
00
TOTAL
03

cyo
0,00%
67,00%
33,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 65

Nível de Satisfação Albumina Optimun Nutrition

%
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Fonte: Dados primários
Comentário: 67% dos clientes de Albumina Optimun Nutrition estão satisfeitos com os
produtos. Os outros 33% estão regularmente satisfeitos.
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Albumina Probi6tica

Tabela 66- Nível de Satisfação do produto Albumina Probi6tica manipulada em farmácia
ALTERNATIVAS
I RESPOSTAS
Muito Satisfeito
00
0,00%
Satisfeito
02
67,00%
Regularmente Satisfeito
01
33,00%
Pouco Satisfeito
00
0,00%
Insatisfeito
00
0,00%
TOTAL
03
100%

ru fie () 66

Nível de Satisfação dos Consumidores Albumina
Probiótica

0%
1:1 Muito Satisfeito
I=1

Satisfeito

[11
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ii Pouco Satisfeito
ii Insatisfeito

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria 67% dos consumidores da Albumina Probiótica estão satisfeitos
com o produto. Os outros 33% estão regularmente satisfeitos.
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Pergunta 5.4-Onde comprou o produto:

Tabela 67- Local de Compra da Albumina
ALTERNATIVAS
Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Internet
Telefone
Outros
TOTAL

RESPOSTAS
12
01
03
00
00
00
16

%
75,00%
8,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

C; flak() 67

Local de Compra Albumina

19%
6%

O Loja especializada

O Farmácias e drograrias
Academias
• Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Nessa questão foram considerados todos os consumidores de albumina
independente da marca utilizada. A maioria dos consumidores de Albumina optaram em
obter seus produtos em lojas especializadas 75%. Em seguida, o local mais procurado para
fazer a compra do produto, foram as academias com 19% e farmácias e drogarias 6%.
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Albumina Max Muscle

Tabela 68- Local de Compra da Albumina Max Muscle
ALTERNATIVAS
Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Internet
Telefone
Outros
TOTAL

RESPOSTAS
05
00
02
00
00
01
08

62,00%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
13,00%
100%

rti lieu 68

Local de Compra Albumina Max Muscle

El Loja especializada

Farmácias e drograrias

0%

E Academias
Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos clientes da Albumina Max Muscle 75% adquiriram seus
produtos em lojas especializadas. Os outros 25% em academias.
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Albumina Optimun Nutrition

Tabela 69- Local de Compra da Albumina Optimun Nutrition
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Loja especializada
02
Farmácias e drograrias
01
Academias
00
Internet
00
Telefone
00
Outros
00
TOTAL
03

0/0
67,00%
33,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 69

Local de Compra Albumina Optimun Nutrition

0%
Loja especializada

o Farmácias e drogra rias
Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria 67% comprou sua Albumina Optimun Nutrition em lojas
especializadas. Os outros 33% em farmácias e drogarias.
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Albumina Probiótica

Tabela 70- Local de Compra da Albumina Probiótica
ALTERNATIVAS
Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Internet
Telefone
Outros
TOTAL

RESPOSTAS
03
00
00
00
00
00
03

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 70

Local de Compra Albumina Probi6tica

0%

fl Loja especializada

Farmácias e drograrias
CI Academias

E Internet
LI

100%

Telefone

1=1 Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Todos os consumidores da Albumina Probiótica compraram seus produtos
em lojas especializadas.
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Pergunta 5.5 Na opção de uso do produto, qual a referencia que você considerou mais
importante (aponte apenas o fator mais significativo)?
-

Tabela 71 Referência mais importante na opção de uso de Albumina
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Indicação de Profissionais (educ. fisica, médicos, nutricionistas,
05
farmacêuticos)
Indicação de amigos
01
Orientação de comerciantes
00
Vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento fisico
09
Percepção de carências em sua alimentação
01
Outros
00
TOTAL
16
-

31,00%
6,00%
0,00%
57,00%
6,00%
0,00%
100%

Gráfico 71

Referência Mais Considerada na Opção de Uso
Albumina

6% 0%

Indicação de Profissionais (educ. física, médicos, nutricionistas, farmacêuticos)
ci Indicação de amigos
Orientação de comerciantes
El Vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento físico
o

• Percepção de carências em sua alimentação
▪ Outros
Fonte: Dados primários

Comentário: Neste gráfico foram considerados todos os consumidores de albumina
independente da marca utilizada. Os consumidores de Albumina têm como referência mais
importante para o uso do produto a vontade de aumentar seu desempenho e
condicionamento físico com 57%. A indicação de profissionais vem em segundo com 31%.
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Pergunta 5.6-Quanto tempo faz uso do produto?

Tabela 72- Tempo de uso de Albumina

RESPOSTAS
00
02
06
03
00
00
01
00
04
16

ALTERNATIVAS
2 semanas
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
1,5 anos
2 anos
3 anos
Acima de 3 anos
TOTAL

0,00%
13,00%
37,00%
19,00%
0,00%
0,00%
6,00%
0,00%
25,00%
100%

Gnifico 72

Tempo de Uso Albumina

0%

0%
6%
0%
0%

19%

13%

• 2 semanas
011 mês
El 3 meses
06 meses
Ill ano
0 1,5 anos
• 2 anos
o 3 anos
• Acima de 3 anos

Fonte: Dados primários

Comentário: Neste gráfico foram considerados todos os consumidores de albumina
independente da marca utilizada. Entres os consumidores de Albumina 37% utilizam o
produto por 3 meses. Em segundo, com 25%, consumidores que usam acima de 3 anos.
Outros 19% usam a Albumina a 6 meses.
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Pergunta 5.7- Qual freqüência utiliza o produto?
Tabela 73- Freqüência de uso de Albumina
ALTERNATIVAS
diariamente (3 vezes por dia)
diariamente (2 vezes por dia)
diariamente (1 vez por dia)
5 vezes por semana
3 vezes por semana

RESPOSTAS
00
05
05
04
00
02
16

esporadicamente
TOTAL

cyo
0,00%
31,00%
31,00%
25,00%
0,00%
13,00%
100%

Gráfico 73
Freqüência de Uso da Albumina
R diariamente (3 vezes por

dia)

• diariamente (2 vezes por
dia)
I

25%

O diariamente (1 vez por dia)
o 5 vezes por semana

31%

El

3 vezes por semana

o esporadicamente

Fonte: Dados primários
Comentário: Neste gráfico foram considerados todos os consumidores de albumina
independente da marca utilizada.Os consumidores de Albumina utilizam, em sua maioria,
diariamente 1 e 2 vezes por dia com 31% cada.
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4.1.1.4 Termogênicos
A Albumina é o terceiro produto mais consumido entre os praticantes de atividades
físicas entrevistados. De acordo com a pesquisa, obtiveram-se as seguintes informações.

Tabela 74- Divisão do mercado de Termo esnicos
ALTERNATIVAS
Prolab
Twinlab
Outras Marcas
Não Sabem
TOTAL

RESPOSTAS
13
02
01
01
17

%
76,00%
12,00%
6,00%
6,00
100%

Gráfico 74

Divisão Mercado Termogênicos

Twmlab
Prolab
171 Outras Marcas
Não Sabem

76%

Fonte: Dados primários
Comentário: A Prolab comprova sua liderança de mercado de termogênicos com a linha
Termo Pro. Sao 76% disparados contra o segundo Twinlab 12%.
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Termogênicos Nacionais X Importados

Tabela 75- Termo ênicos Nacionais X Im ortados
ALTERNATIVAS
Nacionais
Importadas
TOTAL

RESPOSTAS
00
16
16

°A
00%
100%
100%

Gráfico 75
Nacionais X Importados

0%

Nacionais
DImportados

100%

Fonte: Dados primários
Comentário: Todos os consumidores utilizaram termogênicos importados.
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Pergunta 5.2- Que fator foi determinante na escolha desta marca do produto (aponte
apenas o fator mais significativo)?

Tabela 76- Fator determinante na escolha da Marca de Terrnosênico utilizada
ALTERNATIVAS
r REsposTAs
Qualidade
07
Facilidade de Compra
01
Sabor
00
Recomendação
08
Marca confiável
01
Outros
00
TOTAL
17

41,00%
6,00%
0,00%
47,00%
6,00%
0,00%
100%

Gráfico 76

Fator Determinante na Escolha da Marca de

Termogênicos

6% 0%

O Qualidade

D Facilidade de Compra
O Sabor
o Recomendação

▪ Marca confiavel
0%6%

• Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Nesse gráfico foram consideradas as respostas de todos os consumidores de

termogenicos independentemente da marca utilizada. Observou-se que, no geral, os
consumidores optam por esse produto pela recomendação com 47%, seguido de qualidade
com 41%.
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Termogênico Prolab

Tabela 77- Fator determinante na escolha do Termo ..,ênico Prolab
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Qualidade
06
Facilidade de Compra
01

%

Sabor
Recomendação
Marca confiável
Outros

00
05
01
00

46,00%
8,00%
0,00%
38,00%
8,00%
0,00%

TOTAL

13

100%

Gráfico 77
Fator Determinante na compra Termogênico Prolab

8%

E Qualidade

0%

ri Facilidade de Compra
46%

II Sabor
LI Recomendação

38%

0 Marca confiãvel

0% 8%

E Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Percebe-se, através desse gráfico, que 46% dos clientes do Termogênico
Prolab optaram pelo produto desta marca por motivo de qualidade de seus produtos com
recomendação, aparecendo em segundo, com 38%.
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Pergunta 5.3-Você se considera satisfeito com o uso do produto?
Tabela 78- Nível de Satisfação do produto Termogênico
ALTERNATIVAS
Muito Satisfeito
Satisfeito
Regularmente Satisfeito
Pouco Satisfeito
Insatisfeito
TOTAL

RESPOSTAS
06
08
01
00
02
17

35,00%
47,00%
6,00%
0,00%
12,00%
100%

Grit-Iwo 78
Nível de Satisfação com o Termogenico Utilizado

12%

• Muito Satisfeito
o Satisfeito

o Regularmente
Satisfeito
o Pouco Satisfeito

o Insatisfeito

Fonte: Dados primários
Comentário: Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de
Termogênicos independentemente da marca utilizada. Percebe-se que no geral a maioria
está satisfeito com os produtos consumidos com 47%. Logo depois aparece muito satisfeito
com 35%.
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Termogênico Prolab

Tabela 79- Nível de Satisfação do produto Termogênico Prolab
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Muito Satisfeito
06
Satisfeito
05
Regularmente Satisfeito
01
Pouco Satisfeito
00
Insatisfeito
01
TOTAL
13

%
46,00%
38,00%
8,00%
0,00%
8,00%
100%

Gráfico 79

Nível de Satisfação Termogênico Prolab

0

46%

Muito Satisfeito

0 Satisfeito
• Regularmente Satisfeito

O Pouco Satisfeito
o Insatisfeito

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos consumidores do Termogênico Prolab está muito satisfeito
com 46%, seguido de satisfeito com 38%.
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Pergunta 5.4-Onde comprou o produto:

Tabela 80- Local de Compra do Termogesnico
ALTERNATIVAS
Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Internet
Telefone
Outros
TOTAL

RESPOSTAS
13
00
03
00
01
00
17

cyo
75,00%
8,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 80

Local de Compra Termogenico

6%

1:1 Loja especializada
o Farmácias e drograrias
Academias
LI Internet

ETelefone

Fonte: Dados primários
Comentário: Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de
Termogênicos independentemente da marca utilizada. A maioria dos consumidores de
Termogênicos optaram em comprar seus produtos em lojas especializadas, são 76%. Em
seguida o local mais procurado para fazer a compra do produto foram as academias com
18%.
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Termogênico Prolab
Tabela 81- Local de Compra do Termogênico Prolab
ALTERNATIVAS
Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Telefone
TOTAL

RESPOSTAS
10
00
02
01
13

77,00%
0,00%
15,00%
8,00%
100%

Gráfico 81

Local de Compra Termogênico Prolab

8%
0 Loja especializada
El Farmácias

e drograrias

O Academias
OTelefone

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos clientes do Termogênico Prolab 77% adquiriram seus produtos
em lojas especializadas. Outros 15% em academias.
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Pergunta 5.5-Na opção de uso do produto, qual a referencia que você considerou mais
importante (aponte apenas o fator mais significativo)?
Tabela 82- Referência mais importante na opção de uso de Termogênico
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Indicação de Profissionais (educ. física, médicos, nutricionistas,
08
farmacêuticos)
Indicação de amigos
05
Orientação de comerciantes
00
Vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento físico
04
Percepção de carências em sua alimentação
00
TOTAL
17

31,00%
6,00%
0,00%
57,00%
6,00%
100%

GrAco 82

Referência Mais Considerada na Opção de Uso
de Termogênico

47%

29%
Li Indicação de Profissionais (educ. física, médicos, nutricionistas, farmacêuticos)
UI Indicação de amigos

pOrientação de comerciantes
ID Vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento físico

UI Percepção de carências

em sua alimentação

Fonte: Dados primários
Comentário: Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de

Termogênicos independentemente da marca utilizada. Os consumidores de Termogênicos
têm como referência mais importante para o uso do produto a indicação de profissionais
com 47%, em segundo vem indicação de amigos com 29% e em terceiro vontade de
aumentar seu desempenho e condicionamento físico com 24%.

157

Pergunta 5.6-Quanto tempo faz uso do produto?

Tabela 83- Tempo de uso de Termogênicos
ALTERNATIVAS
2 semanas
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
1,5 anos
2 anos
3 anos
Acima de 3 anos
TOTAL

RESPOSTAS
00
01
04
03
05
01
00
01
02
17

04
0,00%
6,00%
24.00%
18,00%
28,00%
6,00%
0,00%
6,00%
12,00%
100%

("; ni fi co 83
Tempo de Uso Termogênicos

• 2 semanas
0%

12%

0%6%

E 1 mês

6%

24%

6%

O 3 meses
6 meses
• 1 ano

28%

18%

• 1,5 anos
• 2 anos
o 3 anos
• Acima de 3 anos

Fonte: Dados primários

Comentário: Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de
Termogênico independentemente da marca utilizada. Entres os consumidores de
Termogênico 28% utilizam o produto por 1 ano, 24% utilizam o produto a 3 meses.

158

Pergunta 5.7- Qual freqüência utiliza o produto?
Tabela 84- Freqüência de uso de Termogênicos
ALTERNATIVAS
diariamente (3 vezes por dia)
diariamente (2 vezes por dia)
diariamente (1 vez por dia)
5 vezes por semana
3 vezes por semana
esporad icam ente
TOTAL

RESPOSTAS
01
04
05
03
03
01
17

6,00%
24,00%
28,00%
18,00%
18,00%
6,00%
100%

Gráfico 84
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Fonte: Dados primários

Comentário: Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de
Termogênicos independentemente da marca utilizada. Os consumidores de Termogênico
utilizam, em sua maioria, diariamente 1 vez por dia com 28%. Em segundo aparece 2 vezes
por dia com 24%.
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4.1.1.5 BCAA

O BCAA é o quinto produto mais consumido entre os praticantes de atividades
físicas entrevistados. De acordo com a pesquisa, obtiveram-se as seguintes informações.

Tabela 85- Divisão do mercado de BCAA
ALTERNATIVAS
Optimun
Twinlab
Probiótica
Integral Médica
Prolab
Nutrilatina
Não responderam
TOTAL

RESPOSTAS
04
03
03
03
02
02
02
19

20,00%
19,00%
19,00%
19,00%
11,00%
11,00%
11,00%
100%

Gráfico 85
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Fonte: Dados primários
Comentário: As empresas lideres de venda em BCAA são a Optimun Nutrition com 20%,
seguida por Twinlab, Probiótica e Integral Médica com 16% cada e Prolab e Nutrilatina
com 11% cada.
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Nacionais X Importados BCAA

Tabela 86- Nacionais X Importados BCAA
ALTERNATIVAS

Nacionais
Importadas
TOTAL

RESPOSTAS
08
09
17

47%

53%
100%

Gráfico 86
BCAA
Nacionais X Importados

53%
Nacionais

47%

0 Importados

Fonte: Dados primários
Comentário: Neste produto, a demanda por produtos importados é um pouco maior que a
de produtos nacionais. Sao 53% importados contra 47% nacionais.
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Pergunta 5.2- Que fator foi determinante na escolha desta marca do produto (aponte
apenas o fator mais significativo)?
Tabela 87- Fator determinante na escolha da Marca de BCAA
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS

Qualidade
Facilidade de Compra
Sabor

Recomendação
Marca confiável
Outros
TOTAL

08
03
01
05
00
00

%
47,00%
18,00%
6,00%
29,00%
0,00%
0,00%

17

100%

(;nifico 87

Fator Determinante na Escolha da Marca dos
Produtos BCAA

0%

o Qualidade
47%

D Facilidade de Compra
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Ea Marca confiavel

18%

E Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Nesse gráfico foram consideradas as respostas de todos os consumidores de
BCAA independentemente da marca utilizada. Observou-se que, no geral, os consumidores
buscam qualidade 47% seguido de recomendação com 29%. Depois aparece facilidade de
compra com 18%.
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BCAA Optimun Nutrition

Tabela 88- Fator determinante na escolha da Albumina Max Muscle

ALTERNATIVAS

Qualidade
Facilidade de Compra

RESPOSTAS I

Sabor
Recomendação
Marca confiável
Outros

03
00
00
01
00
00

TOTAL

04

%
75,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 88
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Fonte: Dados primários
Comentário: Percebe-se , através desse gráfico, que 75% dos clientes do BCAA Optimun

Nutrition optaram por o produto desta marca por motivo de qualidade de seus produtos. Os
outros 25% por recomendação.
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BCAA Probi6tica

Tabela 89 Fator determinante na escolha da BCAA Probiótica
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Qualidade
01
Facilidade de Compra
01
Sabor
00
Recomendação
01
Marca confiável
00
Outros
00
TOTAL
03
-

33,33%
33,33%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 89
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Fonte: Dados primários
Comentário: Os consumidores de BCAA Probiótica se dividem, quanto ao fator
determinante de compra, em qualidade, facilidade de compra e recomendação com 33%

cada.
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BCAA Twin lab

Tabela 90- Fator determinante na escolha da BCAA Twinlab
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Qualidade
01
Facilidade de Compra
00
Sabor
01
Recomendação
01
Marca confidvel
00
Outros
00
TOTAL
03

%
33,33%
0,00%
33,33%
33,33%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 90

Fator Determinante na escolha do BCAA Twinlab

0%

0 Qualidade
El Facilidade de Compra

401110

33%

El Sabor

Cul
inamp■—

D Recomendação

0%
33%

El Marca confiável
ID Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: 0 fator determinante na escolha do produto BCAA Twinlab se dividiu, com
33,33% cada, em qualidade, sabor e recomendação.
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BCAA Integral Médica

Tabela 91- Fator determinante na escolha da BCAA Integral Médica
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Qualidade
01
Facilidade de Compra
01
Sabor
00
Recomendação
01
Marca confidvel
00
Outros
00
TOTAL
03

33,33%
33,33%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 91
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Fonte: Dados primários
Comentário: 0 fator determinante na compra do produto BCAA Integral Médica se
dividiu, com 33,33% cada, em qualidade, sabor e recomendação.
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Pergunta 5.3-Voce se considera satisfeito com o uso do produto?
Tabela 92- Nível de Satisfação do produto BCAA
ALTERNATIVAS
Muito Satisfeito
Satisfeito
Regularmente Satisfeito
Pouco Satisfeito
Insatisfeito
TOTAL

RESPOSTAS
03
12
00
01
01
17

18,00%
70.00%
0,00%
6,00%
6,00%
100%

Gráfico 92
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Fonte: Dados primários

Comentário: Nesse gráfico foram tabulados os dados de todos os consumidores de BCAA
independente da marca. Percebe-se no geral, que a maioria está satisfeita com o uso dos
produtos com 70%. Depois aparece muito satisfeito com 18%.
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BCAA Optimun Nutrition

Tabela 93- Nível de Satisfação do produto BCAA Optimun Nutrition
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Muito Satisfeito
00
Satisfeito
04
Regularmente Satisfeito
00
Pouco Satisfeito
00
Insatisfeito
00
TOTAL
03

0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 93
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Fonte: Dados primários
Comentário: Todos os consumidores de BCAA Optimun Nutrition estão satisfeitos 100%.
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BCAA Twinlab

Tabela 94- Nível de Satisfação do produto BCAA Twinlab
ALTERNATIVAS
Muito Satisfeito
Satisfeito
Regularmente Satisfeito
Pouco Satisfeito
Insatisfeito
TOTAL

RESPOSTAS
00
02
00
00
01
03

%
0,00%
67,00%
0,00%
0,00%
33,00%
100%

Gráfico 94
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Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos consumidores de BCAA Twinlab estão satisfeito com 67%. Os
outros 33% estão insatisfeitos.
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BCAA Probi6tica

Tabela 95 Nível de Satisfação do produto BCAA Probiótica
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Muito Satisfeito
02
Satisfeito
01
Regularmente Satisfeito
00
Pouco Satisfeito
00
Insatisfeito
00
TOTAL
03
-

cyo
67,00%
33,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 95
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Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria 67% dos consumidores do BCAA Probiótica estão muito
satisfeitos com o produto. Os outros 33% estão satisfeitos.
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BCAA Integral Médica
Tabela 96- Nível de Satisfação do produto BCAA Integral Médica
ALTERNATIVAS
I RESPOSTAS
Muito Satisfeito
02
Satisfeito
00
Regularmente Satisfeito
00
Pouco Satisfeito
01
Insatisfeito
00
TOTAL
03

67,00%
0,00%
0,00%
33,00%
0,00%
100%

( ; rafico 96
Nível de Satisfação BCAA Integral Médica

O Muito Satisfeito

0 Satisfeito
Regularmente
Satisfeito
• Pouco Satisfeito

• insatisfeito

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria 67% dos consumidores do BCAA Integral Médica estão satisfeitos

com o produto. Os outros 33% estão pouco satisfeitos.
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Pergunta 5.4-Onde comprou o produto?
Tabela 97- Local de Compra do BCAA
ALTERNATIVAS
Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Internet

Telefone
Outros
TOTAL

RESPOSTAS
12
02
03
00
00
00
17

70,00%
12,00%
18,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 97

Local de Compra BCAA

0%
18%
12%

El Loja especializada

• Farmácias e drograrias
▪ Academias
• Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Nesse gráfico foram considerados todos os consumidores de BCAA

independente da marca utilizada. A maioria dos consumidores de BCAA, 70%, optaram por
comprar seus produtos em lojas especializadas,. Em seguida o local mais procurado para
fazer a compra do produto foram as academias com 18% e farmácias e drogarias 12%.
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BCAA Optimun Nutrition
Tabela 98- Local de Compra BCAA Optimun Nutrition
ALTERNATIVAS
Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Internet
Telefone
Outros
TOTAL

RESPOSTAS
04
00
00
00
00
00
04

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 98

Local de Compra BCAA Optimun Nutrition

o%
1113 Loja especializada

Farmácias e drograrias
O Academias
o Outros
CO

100%

Fonte: Dados primários
Comentário: Todos os consumidores do produto BCAA Optimun Nutrition compraram
seus produtos em lojas especializadas.
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BCAA Twinlab
Tabela 99- Local de Compra BCAA Twinlab
ALTERNATIVAS
Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Internet
Telefone
Outros
TOTAL

RESPOSTAS
02
00
01
00
00
00
04

67,00%
0,00%
33,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 99

Local de Compra BCAA Twinlab

0%
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E Academias
Ell Internet
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O Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos consumidores de BCAA Twinlab. 67%, comprou seus
produtos em lojas especializadas. Os outros 33% em academias.
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BCAA Probititica

Tabela 100- Local de Compra da BCAA Probiótica
ALTERNATIVAS
Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Internet
Telefone
Outros
TOTAL

RESPOSTAS
02
01
00
00
00
00
03

%
67,00%
33,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 100

Local de Compra BCAA Probiótica

0%
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El Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos consumidores de BCAA Probiótica, 67%, comprou seus
produtos em lojas especializadas. Os outros 33% em farmácias e drogarias.
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BCAA Integral Médica

Tabela 101- Local de Compra do BCAA Integral Médica
ALTERNATIVAS
Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Internet
Telefone
Outros
TOTAL

RESPOSTAS
02
00
01
00
00
00
03

67,00%
0,00%
33,00%
0,00%
0,00%
13,00%
100%

Gráfico 101
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•
I

Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos clientes do BCAA Integral Médica, 67% adquiriram seus
produtos em lojas especializadas. Os outros 33% em academias.
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Pergunta 5.5-Na opção de uso do produto, qual a referência que você considerou mais
importante (aponte apenas o fator mais significativo)?

Tabela 102- Referência mais importante na opção de uso de BCAA
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Indicação de Profissionais (educ. fisica, médicos, nutricionistas,
05
farmacêuticos)
Indicação de amigos
01
Orientação de comerciantes
03
Vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento fisico
06
Percepção de carências em sua alimentação
02
Outros
00
TOTAL
17

cyo
29,00%
6,00%
18,00%
35,00%
12,00%
0,00%
100%

Gráfico 102

Referência Mais Considerada na Opção de Uso
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• Indicação de amigos
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▪ Vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento físico
• Percepção de carências em sua alimentação

Outros

Fonte: Dados primários
Comentário: Nesse gráfico foram considerados todos os consumidores de BCAA

independente da marca. Os consumidores de BCAA têm como referência mais importante
para o uso do produto a vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento físico
com 35%. A indicação de profissionais vem em segundo com 29%, seguida de orientação
de comerciantes com 18%.
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Pergunta 5.6-Quanto tempo faz uso do produto?

Tabela 103- Tempo de uso de BCAA
ALTERNATIVAS
2 semanas
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
1,5 anos
2 anos
3 anos
Acima de 3 anos
TOTAL

RESPOSTAS
01
01
07
01
00
01
00
01
05
17

cy.
0,00%
13,00%
37,00%
19,00%
0,00%
0,00%
6,00%
0,00%
25,00%
100%

Gráfico 103

Tempo de Uso BCAA
E 2 semanas
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0 3 meses
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in Acima de 3 anos

Fonte: Dados primários
Comentário: Nesse gráfico foram considerados todos os consumidores de BCAA
independente da marca. Entres os consumidores de BCAA, a maioria 41% utilizam o
produto por 3 meses. Em segundo, com 29%, consumidores que usam acima de 3 anos.
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Pergunta 5.7- Qual freqüência utiliza o produto?

Tabela 104- Freqüência de uso de BCAA
ALTERNATIVAS
diariamente (3 vezes por dia)
diariamente (2 vezes por dia)
diariamente (1 vez por dia)
5 vezes por semana
3 vezes por semana
esporad icam ente
TOTAL

RESPOSTAS
00
06
06
03
01
01
17

0,00%
35,00%
35,00%
18,00%
6,00%
6,00%
100%

Cnifico 104

Freqüência de Uso do BCAA
CI diariamente (3 vezes por
dia)

6%

O diariamente (2 vezes por

6% 0%

dia)

0

18%

CI diariamente
El

35%

(1 vez por dia)

5 vezes por semana

&I 3 vezes por semana

o esporadicamente
Fonte: Dados primários
Comentário: Nesse gráfico foram considerados todos os consumidores de BCAA

independente da marca. A maioria utiliza o produto diariamente 1 e 2 vezes por dia com
35% cada.
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4.1.1.6 Maltodextrina

A Maltodextrina é o sexto produto mais consumido entre os praticantes de
atividades físicas entrevistados. De acordo com a pesquisa, obtiveram-se as seguintes
in form acaes.

Tabela 105 Divisão do mercado de Maltodextrina
ALTERNATIVAS
-

RESPOSTAS

Probiótica
Manipulado em Farmácia
Universal
Midway
Integral Médica

Neo-Nutri
Não Sabem
TOTAL

03
03
01
01
01
01
02

%
25,50%
25,50%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
17%

12

100%

Gráfico 105
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17%
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• Não Sabem

Fonte: Dados primários
Comentário: As duas empresas lideres em vendas de Maltodextrina são a Probiótica e
Manipulado em farmácia com 25,50% cada.
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Maltodextrina Nacionais X Importados
Tabela 106- Maltodextrina Nacionais X Importados
ALTERNATIVAS
Nacionais
Importadas
TOTAL

RESPOSTAS
09
13
12

75%
25%
100%

Gráfico 106
Nacionais X Importados

Maltodextrina

D Nacionais
D Importados

Fonte: Dados primários
Comentário: Os nacionais lideram este produto com 75%, contra 25% dos importados.
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Pergunta 5.2- Que fator foi determinante na escolha desta marca do produto (aponte
apenas o fator mais significativo)?
Tabela 107- Fator determinante na escolha da Marca de Maltodextrina utilizada
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Qualidade
01
Facilidade de Compra
05
Sabor
02
Recomendação
02
Marca confidvel
02
Outros
00
TOTAL
12

%
8,00%
41,00%
17,00%
17,00%
17,00%
0,00%
100%

Gráfico 107
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Fonte: Dados primários
Comentário: Nesse gráfico foram consideradas as respostas de todos os consumidores de

Maltodextrina independentemente da marca utilizada. Observou-se que, no geral , os
consumidores optam por esse produto pela facilidade de compra com 41%, seguido de
sabor, recomendação e marca confidvel com 17% cada.
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Maltodextrina Probiótica
Tabela 108- Fator determinante na compra Maltodextrina Probiótica
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS ,
Qualidade
00
Facilidade de Compra
00
Sabor
01

Recomendação

02
00
00

Marca confiável
Outros
TOTAL

03

0,00%
0,00%
33,00%
67,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 108
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Fonte: Dados primários
Comentário: Percebe-se, através desse gráfico, que 67% dos clientes da Maltodextrina
Probi6tica optaram pelo produto desta marca por motivo de qualidade de seus produtos,
com recomendação aparecendo em segundo com os 33% restantes.
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Maltodextrina Manipulada em Farmácia
Tabela 109- Fator determinante na compra Maltodextrina Manipulada em Farmácia
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS

Qualidade
Facilidade de Compra

Sabor
Recomendação
Marca confitivel
Outros
TOTAL

00
00
01
02
00
00

67,00%
0,00%
0,00%

03

100%

0,00%
0,00%
33,00%

Gráfico 109
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Fonte: Dados primários

Comentário: Percebe-se, através desse gráfico, que 67% dos clientes da Maltodextrina
Manipulada em Farmácia optaram pelo produto desta marca por motivo de facilidade de
compra, com marca confiável, aparecendo em segundo com os 33% restantes.
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Pergunta 5.3-Você se considera satisfeito com o uso do produto?

Tabela 110- Nível de Satisfação do produto Maltodextrina
ALTERNATIVAS
Muito Satisfeito
Satisfeito
Regularmente Satisfeito
Pouco Satisfeito
Insatisfeito
TOTAL

RESPOSTAS
02
07
01
02
00
12

')/0
17,00%
58,00%
8,00%
17,00%
0,00%
100%

Gráfico 110
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Fonte: Dados primários
Comentário: Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de
Maltodextrina independentemente da marca utilizada. Percebe-se que no geral a maioria
está satisfeito com os produtos consumidos com 58%.
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Maltodextrina Probiótica
Tabela 111- MN/el de Satisfação do produto Maltodextrina Probiótica
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Muito Satisfeito
01
Satisfeito
01
Regularmente Satisfeito
00
Pouco Satisfeito
01
Insatisfeito
00
TOTAL
03

L

33,33%
33,33%
0,00%
33,33%
0,00%
100%

Gráfico 111
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Fonte: Dados primários
Comentário: Os consumidores da Maltodextrina Probiótica dividem-se, com 33,33% cada,
em muito satisfeito, satisfeito e pouco satisfeito.
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Maltodextrina Manipulada em Farmácia

Tabela 112- Nível de Satisfação do produto Maltodextrina Manipulada em Farmácia
ALTERNATIVAS
Muito Satisfeito
Satisfeito
Regularmente Satisfeito
Pouco Satisfeito
Insatisfeito
TOTAL

RESPOSTAS
01
02
00
00
00
03

%
33,00%
67,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 112
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Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos consumidores da Maltodextrina Manipulada em Farmácia
67%, se mostraram satisfeitos. Os outros 33% estão muito satisfeitos.
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Pergunta 5.4-Onde comprou o produto:
Tabela 113- Local de Compra da Maltodextrina
ALTERNATIVAS
Loja especializada

Farmácias e drograrias
Academias
Internet
Telefone
Outros
TOTAL

RESPOSTAS
07
02
03
00
00
00
12

58,00%
17,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 113
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Fonte: Dados primários
Comentário: Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de
Maltodextrina independentemente da marca utilizada. A maioria deles optaram em comprar
seus produtos em lojas especializadas com 58%. Em seguida o local mais procurado para
fazer a compra do produto foram as academias com 25%, seguida de farmácias e drograrias
com 17%.
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Maltodextrina Probiótica

Tabela 114 Local de Compra da Maltodextrina Probiótica
ALTERNATIVAS
Loja especializada
Farmácias e drograrias
Academias
Telefone
TOTAL
-

RESPOSTAS
10
00
02
00
13

67,00%
0,00%
33,00%
0,00%
100%

Gráfico 114
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Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos clientes da Maltodextrina Probieitica 67%, adquiriram seus
produtos em lojas especializadas. Outros 33% em academias.
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Maltodextrina Manipulada em Farmácia
Tabela 115- Local de Compra da Maltodextrina Manipulada em Farmácia
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Loja especializada
01
Farmácias e drograrias
02
Academias
00
Telefone
00
TOTAL
03

33,00%
67,00%
0,00%
0,00%
100%

Gráfico 115
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Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos clientes da Maltodextrina manipulada em farmácia, 67%,
adquiriram seus produtos em farmácias e drogarias. Outros 33% em lojas especializadas.
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Pergunta 5.5-Na opção de uso do produto, qual a referência que você considerou mais
importante (aponte apenas o fator mais significativo)?

Tabela 116- Referencia mais importante na opção de uso de Maltodextrina
ALTERNATIVAS
Indicação de Profissionais (educ. fisica, médicos, nutricionistas,
farmacêuticos)
Indicação de amigos
Orientação de comerciantes
Vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento fisico
Percepção de carências em sua alimentação
TOTAL

RESPOSTAS
05

%
42,00%

00
02
04
01
12

0,00%
17,00%
33,00%
8,00%
100%

Gráfico 116
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Fonte: Dados primários
Comentário: Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de
Maltodextrina independentemente da marca utilizada. Os consumidores de Maltodextrina
têm como referência mais importante para o uso do produto a indicação de profissionais
com 42%, em segundo vem vontade de aumentar seu desempenho e condicionamento físico
com 33%, seguido de orientação de comerciantes com 17%.
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Pergunta 5.6-Quanto tempo faz uso do produto?

Tabela 117- Tempo de uso de Maltodextrina
ALTERNATIVAS
2 semanas
1 riles
3 meses
6 meses
1 ano
1,5 anos
2 anos
3 anos
Acima de 3 anos
TOTAL

RESPOSTAS
02
02
02
02
00
02
00
01
01
17

17,00%
17,00%
17,00%
17,00%
0,00%
17,00%
0,00%
8,00%
8,00%
100%

Gráfico 117
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Fonte: Dados primários

Comentário: Nessa questão foram tabulados os dados de todos os consumidores de
Maltodextrina independentemente da marca utilizada. Entres os consumidores de
Maltodextrina, o consumo por 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1,5 anos aparecem
com 17% cada.
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Pergunta 5.7- Qual freqüência utiliza o produto?
Tabela 118- Freqüência de uso de Termogênicos
ALTERNATIVAS
diariamente (3 vezes por dia)
diariamente (2 vezes por dia)
diariamente (1 vez por dia)
5 vezes por semana
3 vezes por semana
esporadicamente
TOTAL

RESPOSTAS

00
02
05
03
01
01
12

%
0,00%
17,00%
42,00%
25,00%
8,00%
8,00%
100%

Gráfico 118
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Fonte: Dados primários
Comentário: A maioria dos consumidores de Maltodextrina utiliza o produto diariamente
1 vez por dia com 42%. Em seguida, com 25%, vem os que utilizam 5 vezes por semana.
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4.1.1.7- Questões gerais

Pergunta 8- Qual seu grau de importância numa escala de 1 A 5 aos seguintes itens
(assinale com um X):

Pergunta 8.1- Nível de importância quanto a Qualidade?
Tabela 119- Nível de importância quanto a Qualidade
ALTERNATIVAS
Muito Importante 1
Importante 2
Indiferente 3
Pouco Importante 4
Sem importância
Não responderam
TOTAL

RESPOSTAS
59
09
00
01
05
13
87

67,82%
10,34%
0,00%
1,15%
5,75%
14,94%
100%

Gráfico 119
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Fonte: Dados Primários

Comentário: Percebe se que a qualidade
68%, e importante com 10%.
-

é

muito importante para os consumidores com
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Pergunta 8.2- Nível de importância quanto ao Sabor?
Tabela 120- Nível de importância quanto ao Sabor
ALTERNATIVAS
Muito Importante 1
Importante 2
Indiferente 3
Pouco Importante 4
Sem importância

Não responderam
TOTAL

%

RESPOSTAS
20
24
20
04
07
12

22,99%
27,59%
22,99%
4,60%
8,05%
13,79%

87

100%

Gráfico 120
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Fonte: Dados Primários
Comentário: O nível de importância, quanto ao sabor, apresentou 27% dos entrevistados
que acham importante, mais 23% achando muito importante e 23% indiferente.
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Pergunta 8.3- Nível de importância quanto ao Preço?
Tabela 121- Nível de importância quanto ao Preço
ALTERNATIVAS
Muito Importante 1
Importante 2
Indiferente 3
Pouco Importante 4
Sem importância
Não Responderam
TOTAL

RESPOSTAS
39
25
03
03
04
13
87

%

44,83%
28,74%
3,45%
3,45%
4,60%
14,94%
100%

Gráfico 121
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Fonte: Dados Primários
Comentário: O preço dos produtos é determinante na hora da compra. 45% dos
consumidores acham muito importante e 29% acham importante.
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Pergunta 8.4- Nível de importância quanto a Confiança na Marca?
Tabela 122- Nível de importância quanto a Confiança na Marca
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Muito Importante 1
46
Importante 2
15
Indiferente 3
07
Pouco Importante 4
03
Sem importância
04
Não Responderam
12
TOTAL
87

%
52,87%
17,24%
8,05%
3,45%
4,60%
13,79%
100%

Gráfico 122
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Fonte: Dados Primários
Comentário: A confiança na marca se mostra fundamental com 53% achando muito
importante e 17% achando importante.
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Pergunta 8.5- de importância quanto a indicação de Profissionais?
Tabela 123- Nível de importância quanto a indicação de Profissionais
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Muito Importante I
41
Importante 2
16
Indiferente 3
05
Pouco Importante 4
02
Sem importância
09
Não Responderam
14
TOTAL
87

%
47,13%
18,39%
5,75%
2,30%
10,34%
16,09%
100%

Gráfico 123
Nível de importância quanto a Indicação de
Profissionais
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o Não Responderam

Fonte: Dados Primários
Comentário: A indicação de profissionais também ficou enfatizada pelos entrevistados
como muito importante com 48%, seguido de 18% achando importante. 10% consideraramse indiferentes a indicação de profissionais.
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Pergunta 8.6 Nível de importância quanto a Facilidade de Compra?
-

Tabela 124 Nível de importância quanto a Facilidade de Compra
-

ALTERNATIVAS
Muito Importante I

RESPOSTAS

18
31
16
05
01
16
87

Importante 2
Indiferente 3
Pouco Importante 4
Sem importância
Não Responderam
TOTAL

20,69%
35,63%
18,39%
5,75%
1,15%
18,39%
100%

Gráfico 124

Nivel de Importância quanto a Facilidade de Compra

18%

21%

D Muito Importante

O Importante
o Indiferente

36%

o Pouco Importante
Sem Importância
Não Responderam

Fonte: Dados Primários
Comentário: Neste item, facilidade de compra, a maioria dos entrevistados 36% acha

importante seguido de 21% considerando muito importante. A opção indiferente aparece
em terceiro lugar com 18% dos consumidores que responderam a questão.
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l'ergunta 8.7- Nível de importância quanto a Informação do Produto?

Tabela 125- Nível de importância quanto a Informação do Produto
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Muito Importante 1
34
Importante 2
25
Indiferente 3
06
Pouco Importante 4
03
Sem importância
04
Não Responderam
15
TOTAL
87

%
39,08%
28,74%
6,90%
3,45%
4,60%
17,24%
100%

Gráfico 125
Nivel de Importância quanto a Informação do Produto

L1 Muito Importante

E Importante
I=1 Indiferente
O Pouco Importante

co
29%

Sem Importância

▪ Não Responderam

Fonte: Dados Primários

Comentário: A informação dos produtos foi considerada muito importante por 39% dos
consumidores, seguida de 29% que consideram importante.
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Pergunta 8.8
Tabela 126- Nível de importância quanto a Estética do Produto
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Muito Importante 1
13
Importante 2
13
Indiferente 3
23
Pouco Importante 4
06
Sem importância
17
Não Responderam
15
TOTAL
72

14,94%
14,94%
26,44%
6,90%
19,54%
17,24%
100%

Gráfico 126
Nível de importância quanto a Estética do Produto

15 °A

o Muito Importante
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o Não Responderam

Fonte: Dados Primários
Comentário: A

estética do produto foi considerada indiferente por 26% dos consumidores,
seguida de 20% que consideraram sem importância. Outros 15% consideraram muito
importante e mais 15% importante.
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Pergunta 9- Que fatores principais seriam decisivos para você optar em utilizar
suplementos para nutrição esportiva de uma nova empresa que entrasse no mercado hoje
(assinale os 2 mais importantes)?

Tabela 127- Fatores principais decisivos utilizar produtos nova empresa
ALTERNATIVAS
RESPOSTAS
Produtos Qualidade
56
Equipe Multifuncional dando informações sobre produto
28
(professor de educação física, nutricionista, bioquímicos e

atletas)
Preço Baixo
Produto com informações completas (suporte na Internet,
rótulo completo
Facilidade de Compra (Internet, entrega a domicilio, televendas)
Outros Fatores
TOTAL

39,44%
19,72%

32
18

22,54%
12,68%

06

4,23%

02

1,41%
100%

142

Gráfico 127
Fatores principais decisivos para utilizar
produtos de uma nova empresa
1 3 °/0

4 % 1%
39%

23%
20%
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Produtos Qualidade

si

Equipe Multifuncional dando informações sobre produto (professor de educação física,
nutricionista, bioquimicos e atletas);
Prego Baixo;

o Produto com informações completas (suporte na Internet, rótulo completo);
Facilidade de Compra (Internet, entrega a domicilio, tele-N•endas);
tim Outros.

Fonte: Dados Primários
Comentário: Os consumidores esperam de uma nova empresa, em primeiro com 39%,
oferecer produtos de qualidade, em segundo com 23% oferecer produtos com preço baixo e
em terceiro, com 20% a empresa contar com uma Equipe Multifuncional (professor de
educação física, nutricionista, bioquímicos e atletas) dando informações sobre produto.
Vale ressaltar que 16(dezesseis) entrevistados não responderam.
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Pergunta 10-Qual(is) sua(s) mídia(s) favorita(s)? (opções múltiplas)?

Tabela 128- Midia Favorita
ALTERNATIVAS
Televisão
Revistas especializadas em esporte
Internet
Revistas de grande circulação
Folders
Rádio
Jornal
Outro(s)
TOTAL

RESPOSTAS
39
36
34
17
15
14
11
10
142

22,16%
20,45%
19,32%
9,66%
8,52%
7,95%
6,25%
5,68%
100%

(;nifico 128

Mídia Favorita

8%
9%

6% 6%
z-

Dl Televisão;

22%

E Revistas
especializadas em
es porte;

o Internet;

D Revistas de grande
circulação;

2 0 °/0

10%

O Folders;

19%
CI Radio:

D Jornal:

Fonte: Dados Primários
Comentário: As principais mídias citadas foram televisão com 22%, seguida de revistas
especializadas em esporte com 19% e Internet 19%, revistas de grande circulação 10% e
folders 9%. Questão de múltipla escolha, onde entrevistados marcaram diferentes
quantidades de mídias. Alguns 15 (Quinze) não responderam.
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Pergunta 11-Dados Pessoais (Estes dados são dos atletas consumidores de suplementos):
Tabela 129- Sexo
ALTERNATIVAS
Masculino
Feminino
TOTAL

RESPOSTAS
72
04
76

95%
5%
100%

Gráfico 129

Sexo

5%

o Masculino
o Feminino

95%

Fonte: Dados Primários
Comentário: Percebe-se que a maioria do público consumidor é do sexo masculino com
95% contra 5% do feminino. Vale ressaltar que 11 (Onze) entrevistados não responderam.
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Tabela 130- Idade
ALTERNATIVAS

RESPOSTAS
00
18
50
10
00
78

0-10 anos
11-20 anos
21-30 anos
31-40 anos
mais de 41 anos

TOTAL

%
0,00%
23,08%
64,10%
12,82%
0,00%
100%

Grit-1m 130

Idade

13%

0%

23%

anos
1•'11-20 anos
o 21-30 anos
• 0-10

o 31-40 anos
64%

✓ mais de 41 anos

Fonte: Dados Primários
Comentário: A maioria dos consumidores são atletas entre 21 e 30 anos com 64%, seguido
de atletas de 11 a 20 anos com 23% e 31 a 40 anos com 13%. Vale ressaltar que 9 (Nove)
entrevistados não responderam.
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Tabela 131- Estado Civil
ALTERNATIVAS
Solteiro
Casado
Divorciado/Separado
viúvo
TOTAL

RESPOSTAS
65
10
02
00
77

84,42%
12,99%
2,60%
0,00%
100%

Gráfico 131

Estado Civil

I=1 solteiro
CI casado
0%
3%

E divorciado/separado
viúvo

13%

Fonte: Dados Primários
Comentário: A maioria dos consumidores são solteiros com 84% seguidos de uma minoria
casados com 13%. Vale ressaltar que 10 (Dez) entrevistados não responderam.
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Tabela 132- Escolaridade
ALTERNATIVAS
1° Grau Incompleto
1 0 Grau Completo
2° Grau Incompleto
2° Grau Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Pós Graduação
Mestrado
Doutorado
TOTAL

RESPOSTAS I 'Yo
1,30%
01
1,30%
01
27,27%
21
27,27%
21
40,26%
31
1,30%
01
1,30%
01
0,00%
00
1,30%
00
100%
77

Gráfico 132
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27%
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0% 1`)/0

1%
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1: Doutorado

0%

Fonte: Dados Primários
Comentário: A maioria dos atletas consumidores de suplementos para nutrição esportiva
que responderam a questão tem nível superior incompleto 41%, seguido de 28% com
segundo grau incompleto e 27% com segundo grau completo. Vale ressaltar que 10 (Dez)
entrevistados não responderam.
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Tabela 133-Ocupação

RESPOSTAS
04
26
05
03
07
26
00
71

ALTERNATIVAS
Funcionário Público
Funcionario de empresa privada
Empresário/Industrial/Comerciante
Profissional Liberal
Autônomo
Estudante
Aposentado

TOTAL

5,63%
36,62%
7,04%
4,23%
9,86%
36,62%
0,00%
100%

Gráfico 133

Ocupação
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4 0/0

7%

CI Aposentado

Fonte: Dados Primários
Comentário: A maioria tem como ocupação 37% ser estudante, seguido de funcionário de
empresa privada 36%. Vale ressaltar que 16 (Dezesseis) entrevistados não responderam.
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Pergunta 12-Renda Familiar?

Tabela 134- Renda Familiar
ALTERNATIVAS
Até R$500,00

RESPOSTAS
04
11
03
11
12
08
06
07
06
68

R$501,00 até R$1.000,00
R$1.001,00 a R$2.000,00
R$2.001,00 a R$3.000,00
R$3.001,00 a R$4.000,00
R$4.001,00 a R$5.000,00
R$ 5.001,00 a R$6.000,00
R$ 6.001,00 a R$7.000,00
Acima de R$7.001,00

TOTAL

%
5,88%
16,18%
4,41%
16,18%
17,65%
11,76%
8,82%
10,29%
8,82% .
100%

Gráfico 134

Renda Familiar
EI Até R$500,00
E R$501,00 ate R$1.000,00
9%

6%

R$1.001,00 a R$2.000,00

o

R$2.001,00 a R$3.000,00

E R$3.001,00 a R$4.000,00

o R$4.001,00 a R$5.000,00

18%

E R$ 5.001,00 a R$6.000,00
El R$ 6.001,00 a R$7.000,00
▪ Acima de R$7.001,00

Fonte: Dados Primários
Comentário: A renda dos consumidores entrevistados se mostrou bastante variada, mais as
mais apontadas foram 18% de R$3.001,00 a R$4.000,00, seguidos de R$501,00 ate
R$1.000,00 e de R$2.001,00 a R$3.000,00 com 16% cada.
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Pergunta 13 Qual (is) esporte (s) você pratica?
-

Tabela 135 Esportes praticados
ALTERNATIVAS
-

RESPOSTAS
67
26
25
23
16
09
08
08
08
05
05
03
17
220

Musculação
Surf
Futebol
Bicicleta
Jiu Jitsu
Natação
Basquete
Skate
Ginástica
Boxe
Corrida
Atletismo
Outros
TOTAL

30,45%
11,82%
11,36%
10,45%
7,27%
4,09%
3,64%
3,64%
3,64%
2,27%
2,27%
1,36%
7,73
100%

Gráfico 135
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Fonte: Dados Primários
Comentário: 0 esporte que mais é praticado, entre os consumidores de suplementos para
nutrição esportiva é a musculação com 30,45%, seguido de surf com 11,82% e futebol com
11.36%.
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4.1.2 Considerações acerca da pesquisa

De acordo com os resultados da pesquisa, percebeu-se que a aceitação por
suplementos para nutrição esportiva é considerável, 75% dos entrevistados consumiram
suplementos. Os praticantes de atividade fisica relacionam suplementos que aumento de
rendimento em exercícios, nutrição completa e saúde

o que consolida a idéia da Biomax

Nutrition em disponibilizar no mercado produtos que tragam estes beneficios.
Os produtos mais consumidos Whey Protein, Creatina Monohidratada, Albumina,
Termogênico, BCAA e Maltodextrina foram definidos como os produtos inicias da linha
Biomax Nutrition.

Os consumidores enfatizam a importância da Qualidade, Preço Competitivo,
Confiança na Marca, Indicação de Profissionais, Facilidade de Compra e Informação do
Produto. Estes aspectos estarão presentes nos princípios da empresa e serão base para
construir uma estratégia competitiva que traga resultados positivos tanto para a empresa,
como para seus clientes. Ressaltando que a empresa vai oferecer produtos de qualidade a
um preço mais baixo para satisfazer os anseios dos consumidores que definiram estes
aspectos como mais importantes para utilizarem produtos de uma nova marca de
suplementos.
Percebeu-se que a maioria dos consumidores são homens, que possuem de 21 a 30
anos, solteiros, com nível superior incompleto, estudantes e funcionários de empresas
privadas.
0 esporte que engloba o maior número de consumidores de suplementos para
nutrição esportiva é a musculação.
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0 local mais procurado para adquirir os produtos, conforme consumidores, são as
lojas especializadas que serão o alvo da empresa para se inserir no mercado.

4.2 Mercado Distribuidor

0 mercado distribuidor foi identificado mediante entrevista, semi estruturadas e não
disfarçada.
A pesquisa aconteceu entre os dias 01 de novembro de 2003 e 05 de janeiro de
2004, em período integral. Foram visitadas 10 lojas especializadas e farmácias. Os locais
escolhidos para realizar o roteiro de entrevista foram nas lojas especializadas Oficina da

Saúde, NutriFull, Max Muscle e nas farmácias Drogramed loja centro e trindade, Farmais,
Drogaria Catarinense trindade e centro, Farmácia Angeloni beira mar e santa me:mica e

farmácia Sesi centro. Esta amostra foi designada visando o potencial destas empresas no
setor de suplementos para nutrição esportiva na região.
Nas lojas especializadas, onde segundo os consumidores ocorre à maioria das
compras de suplementos para nutrição esportiva, percebe-se que qualidade dos produtos,
credibilidade da empresa, preço competitivo, facilidade de negociação e reconhecimento do
mercado são requisitos muito importantes para estas lojas especializadas trabalharem com
produtos de determinadas indústrias. Eles afirmam que a melhor maneira de divulgar um
novo produto no mercado é através de treinamento em lojas credenciadas, distribuição de
amostras grátis, folders com informações completas sobre os produtos, patrocínio de
eventos esportivos, trabalho de divulgação com médicos, nutricionistas e professores de
educação física. 0 perfil de seus clientes é atletas de musculação, jiu-jitsu e surf, tanto
adolescentes como pessoas da terceira idade. Eles apontam, como fatores principais para
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facilitar uma parceria entre a loja e a Biomax Nutrition seria a oferta de produtos de
qualidade, a um preço baixo e com facilidade de compra.
Nas farmácias e drogarias, percebeu-se, que os requisitos básicos para a parceria
com as indústrias de suplementos para nutrição esportiva, ocorre com a oferta de produtos
com preços baixos, facilidade de negociação e consignação de produtos. Eles afirmam, que
os fatores principais para facilitar uma parceria com a Biomax Nutrition seria produtos
mais baratos trabalhando na forma de consignação.
A Internet e as academias também são pontos de distribuição importantes, e apesar
de não pesquisados serão alternativas presentes na Biomax Nutrition.

4.3 Mercado concorrente

Apesar de ser um mercado relativamente novo no Brasil, a indústria de suplementos
para nutrição esportiva já demonstra uma concorrência bastante acirrada. De um lado, a
indústria nacional que vem evoluindo e melhorando seus produtos competindo com as
lideres mundiais, que em sua maioria são norte-americanas, e apresentam produtos de
qualidade, inovações e diversidade em suas linhas de produtos. A pesquisa realizada com
os consumidores destacou o fator determinante na escolha da marca de produto utilizada,
nível de satisfação dos clientes destas marcas e o local de compra de cada produto. Estes

concorrentes estão relacionados a seguir.
Probiótica
A Probiótica Laboratórios Ltda localiza-se na Rua América Central, 289-São PauloSP com Cep: 04755-010 e CNPJ: 56.307.911/0001-10. Possui SAC 0800-105242 e site
www.probiotica.com.br .
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Optimum Nutrition
http://www.optimumnutrition.com

Prolab
http://www.prolab.com

Integral Médica
http://www.integralmedica.com.br

Max Muscle
http://www.mmsportsnutrition.com

Twinlab
http://www.twinlab.com

Universal Nutrition
Localiza-se no endereço, 3 Terminal Road, New Brunswick, NJ 08901 USA, Tel.
800-872-0101, Fax. 732-214-1210. Seu site é www.universalnutrition.com

Nutri latina
NUTR1LATINA LABORATÓRIOS LTDA. Divisão de suplementos Alimentares.
Localiza-se na Atuba, Estrada da Ribeira, 446. Cep 82860-000-Curitiba-PR e CNPJ
75.116.996/0001-02. http://www.nutrilatina.com.br
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Neo Nutri

ht-tp://www.neo- nutri .com.br

Ultimate Nutrition

http://www.ultimatenutrition.com

EAS
http://www.eas.com e http://www.easbrasil.com

4.4 Mercado fornecedor

Os fornecedores de insumos da Biomax Nutrition foram escolhidos objetivando

formar parcerias de longo prazo e atingir as metas de qualidade de seus produtos.
Os fornecedores de matéria-prima, oriundos da Asia e América do Norte, não foram
descritos para manter as informações estratégicas em sigilo. Os fornecedores de
equipamentos de laboratório seguiram a mesma política.
O fomedor de potes sera a Implavel indústria de Plásticos, localizada em Joinville
Santa Catarina. Fone (47) 439-5454.
Os rótulos serão fornecidos pela 3M Brasil localizada em Sumaré-SP. Fone (19)

3838-7000 / 0800 13 23 33. Cep. 13001-970.
0 computador e seus periféricos serão fornecidos pela SH Bants localizada no
centro de Florianópolis.
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Os móveis de escritório serão fornecidos pela escritolândia, localizada também no
centro de Florianópolis. Os outros móveis serão fornecidos pelo Osni Móveis localizado em
São José.
Os outros insumos serão adquiridos no Angeloni Beira-mar e no Macro também em
Florianópolis.
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5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1 A empresa

Como a empresa está iniciando, o negócio, a missão e os princípios foram
criados tendo em vista os objetivos que a empresa pretende alcançar em longo prazo.
Não são definitivos e podem ser alterados no decorrer da vida da organização.

5.1.1 Negócio

A Biomax Nutrition tem como seu Negócio: "Soluções em nutrição esportiva".

5.1.2 A missão

A Missão da Biomax Nutrition 6: "Satisfazer e encantar seus clientes desenvolvendo
produtos de qualidade que maximizem o desempenho dos atletas e sua qualidade de vida,

através da obtenção de competências e habilidades numa equipe multidisciplinar criando
soluções em suplementos para nutrição esportiva, traduzidos em valores percebidos pelos
clientes, bem como conquistar a sua fidelidade e assegurar o crescimento e a rentabilidade
da empresa".
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5.1.3 Princípios

Os Princípios da Biomax Nutrition são:
1 Satisfação do cliente: Nosso trabalho deve ser orientado para atender, superar e
encantar nossos clientes e suas expectativas;
1 Integridade: Postura ética

e transparente em todas as atividades gerando

confiabilidade;
•

Disciplina: Trabalho em harmonia e produtivo;

✓ Qualidade: A qualidade nas ações, em todos os níveis da organização, é condição
básica para sobreviver no negócio;
1 Tecnologia: Assegurar a atualização tecnológica da empresa e dos seus produtos e
serviços;
I Continuidade: Desenvolver relações duradouras com colaboradores, fornecedores e
clientes.
1 Lucro: É a real medida do trabalho e seu reinvestimento é b. base do crescimento;
•

Recursos Humanos: Maior capital, onde devemos promover o desenvolvimento
profissional, o crescimento e a valorização dos nossos funcionários;

I Responsabilidade Social: Ser (Ail à comunidade e respeitar o indivíduo e o meio
ambiente.
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5.1.4 Os objetivos da empresa

Para que o plano de marketing pudesse ser feito de maneira clara e detalhada, a
Biomax Nutrition, estabeleceu dois objetivos a serem alcançados a curto e médio prazo,
são eles:

5.1.4.1 Situação planejada desejada

De acordo com os objetivos já traçados, a Biomax Nutrition pretende entrar num
mercado relativamente novo no Brasil, tendo em seu portfólio, inicialmente, uma linha
de suplementos tradicionais existentes no mercado e posteriormente uma linha
inovadora que será especifica para determinados tipos de atividades físicas que atletas
realizam e sua respectiva faixa etária. As principais estratégias para alcançar tal situação
serão a qualidade total dos produtos, a vineulação da imagem do esporte como fator de
saúde

e qualidade de vida, o beneficio gerado por um trabalho entre profissionais de

educação física, farmacêuticos, nutricionistas e médicos tendo a suplementação como
resposta para a nutrição completa do ser humano que realiza atividade fisica e possui
suas necessidades nutricionais especificas, bem como, a promoção e divulgação dos
produtos em locais freqüentados por clientes potenciais do empreendimento e o prep
mais baixo.
Para alcançar o que foi planejado, a Biomax Nutrition irá utilizar a experiência da
diretoria, das parcerias com fornecedores idôneos, do capital humano qualificado em
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todas as funções da empresa, e contato com empresas ligadas direta ou indiretamente
com a nutrição, mantendo sempre suas operações a um nível sustentável de custo e
privilegiando sempre a qualidade do produto oferecido.
Pretende-se manter uma situação financeira estável permanente na empresa,
reservando os momentos de superávit no fluxo de caixa para alavancar o crescimento da
empresa.
Após a sua consolidação, que se espera alcançar em um ano e meio, a empresa
pretende ampliar a gama de produtos oferecidos.

5.1.4.20 foco

A empresa, que estará inserida no mercado de nutrição esportiva, concentrará, no
inicio das operações, as suas atividades no desenvolvimento de produtos da mais alta
qualidade na linha tradicional como Whey Protein, Creatina Monohidratada, Albumina,
Termogenico, BCAA e Maltodextrina. Após consolidação da empresa no mercado, esta,
entrará com uma linha inovadora com produtos possuindo formulações especificas e
personalizadas que garantam a nutrição completa do atleta de acordo com atividades
fisicas realizadas (aeróbicas e anaeróbicas) e as necessidades característica da sua idade
(jovens, 30-40 anos, 40-50anos, 50-60 anos e mais de 60 anos).
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5.2 Estrutura Organizacional

5.2.1 Delegação de Autoridade

Na Biomax Nutrition, a organização funcional é a que melhor se adapta a
característica da organização. Ela proporciona o máximo de especialização nas diversas

funções da organização, permitindo que cada um se concentre nessa função de maneira
mais profunda em sua especialidade. Ela também proporciona melhor supervisão técnica e
desenvolve comunicações diretas

e mais rápidas, sem intermediações de níveis

intermediários, reduzindo possíveis distorções. Também separa claramente as funções de
planejamento e controle das funções de execução.

5.2.2 Organograma

COMANDO DIRETOR

DIRETOR TÉCNICO

GERENTE LABORATÓRIOS

'--

...

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CONSULTOFtES.EXTERNOS

4 COORDENADOR LABORATÓRIO I

,...( COORDENADOR LABORATÓRIO 2

DIRETOR MATERIAIS
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5.2.3 Descrição dos cargos

A estrutura organizacional da Biomax Nutrition, atendendo as três funções básicas,
foi dividida de acordo com os cargos como foi descrita no organograma e suas
respectivas funções. Sua estrutura organizacional foi caracterizada pela simplicidade,
por se tratar de uma pequena empresa e ainda em fase de adaptação ao mercado A
empresa tell uma estrutura hierárquica composta de diretoria e área de produção. No
inicio das operações, a diretoria acumulará as funções principais, que passarão a ser
delegadas no processo de desenvolvimento da Biomax Nutrition.
A empresa irá receber consultorias externas na área de controle de qualidade,
educação física e nutrição.
0 Comando Diretor é formado pelo três sócios diretores administrativo,
técnico e de materiais.
O Diretor Técnico vai ser sócio da empresa e sera responsável pelas funções

planejamento, organização, comando e controle dos produtos Biomax, na tomada de
decisão dos objetivos, estratégias e prioridades da empresa, bem como, organização,
comando e controle dos aspectos técnicos da organização. Seu nome é Adolfo Moacir
Cabral Filho é doutor em manipulação de medicamentos pela UFSC, esta cursando pósgraduação na FGV em gestão administrativa e é empresário do ramo de farmácia de
manipulação a mais de cinco anos.
0 Diretor Administrativo será responsável pelas funções de planejamento,
organização, comando, controle e coordenação das atividades administrativas gerais,
bem como, introduzir o produto no mercado e formar parcerias com distribuidores. Sera
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sócio responsável pela tomada de decisão dos objetivos, estratégias e prioridades da
empresa. Seu nome é Fabricio Lucca, formando do curso de administração na UFSC.
0 Diretor de Materiais sera responsável pelo planejamento, organização, comando e
controle da negociação internacional da compra de matéria-prima, bem como, pela
função de marketing e relacionamento com os parceiros que irão deter a concessão da
Biomax Nutrition no sudeste do pais. Sera sócio, e responsável na tomada de decisão
dos objetivos, estratégias e prioridades da empresa. Seu nome é Osvaldo Capozzi é
formado em economia na UFSC e tem experiência em comercio exterior.
0 Gerente de Laboratório será responsável pela função de comandar, controlar,
coordenar e organizar o laboratório, bem como, conferir todos os produtos.
Os Coordenadores de Laboratório serão responsáveis em manter a produção fluindo
normalmente. Serão responsáveis também, pela limpeza, conservação e manutenção do
laboratório.
A consultora de controle de qualidade será responsável pelas funções de analise da
qualidade das matérias-primas. Ela irá aprovar todos os produtos com garantia total de
qualidade para os clientes.
0 consultor de Educação Física será responsável pelas funções planejamento, e
controle dos produtos Biomax, bem como esclarecimentos pré e pós-vendas para os
clientes.

A consultora de Nutrição será responsável pelas funções planejamento, e controle dos
produtos Biomax, bem como esclarecimentos pré e pós-vendas para os clientes.
Com uma estrutura organizacional simplificada, a Biomax Nutrition, irá se preocupar
em implantar, desde o inicio de suas operações, sistemas de controles informatizados nas
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áreas de cadastro de clientes, contabilidade, contas a pagar.e receber e faturamento com a
comercialização dos produtos.

5.2.4 Centralização

A centralização de funções, no inicio das operações da empresa, além de objetivar a
redução dos custos, permitirá que a diretoria adquira experiência de gestão e se prepare
para o crescimento do empreendimento. A Biomax Nutrition será uma empresa com
estrutura formal, com posições em termos de autoridade e responsabilidade prédefinidas.

5.2.5 Comunicação

Na Biomax Nutrition pretende-se conquistar um patamar amigável na comunicação.
Objetiva-se usar os canais formais de comunicação onde is decisões tomadas pela diretoria
sejam passadas pra toda a equipe, como também, os canais informais onde

o

companheirismo e o espirito de equipe facilitem essa troca para todo o grupo ser centrado
nos objetivos da organização de maneira aberta e amigável.

5.3 Pessoas nas Organizações

5.3.1. Cultura da Organização

224

A cultura da Biomax Nutrition vai ser construída tendo em vista, o crescimento da
empresa e das pessoas que farão parte dela. Através da troca de conhecimentos e do
esclarecimento da missão, visão, objetivos e princípios pretende-se criar um ambiente onde
todos saibam onde objetivam chegar e todos se engajem para conquistar isso.

5.3.2. Administração de Recursos Humanos

5.3.2.1. Planejamento de Recursos Humanos

Na Biomax Nutrition o planejamento vai ocorrer de maneira sistêmica para
conquistar os objetivos da empresa. No inicio de suas atividades serão os três sócios

diretores com três funcionários na produção auxiliados pelos consultores externos que
garantirão o bom funcionamento das operações na empresa.

5.3.2.2 Recrutamento

0 recrutamento na Biomax Nutrition vai ser realizado através de uma empresa
especializada, a Interagindo Consultoria de Recursos Humano, empresa que atende aos

quesitos necessários para um bom recrutamento.
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5.3.2.3. Seleção

Encontrar as pessoas certas para desempenharem funções especificas não é tarefa
fácil para nenhuma organização, e a Biomax Nutrition vai dar uma atenção especial para
que o grupo seja um time campeão.

5.3.2.4. Treinamento e Desenvolvimento

A Biomax Nutrition vai investir em treinamento e desenvolvimento para construir
um processo de melhoria continua.

5.3.2.5. Avaliação de Desempenho

0 desempenho, no inicio, vai ser analisado pelos diretores, pois a empresa enxuta
possibilita essa percepção.

5.3.2.6. Promoções, Transferencias, Rebaixamentos e Desligamentos.

No caso de uma empresa pequena, como A. em estudo, as promoções, rebaixamentos
e transferências vão acontecer somente após o desenvolvimento da organização. E os
desligamentos ocorrerão somente se a pessoa não se adequar a sua função e/ou os
princípios da empresa.
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6. ASPECTOS TÉCNICOS

Neste tópico serão observados os aspectos técnicos no que diz respeito a
localização, ao layout, aos equipamentos, móveis

e utensílios necessários para a

implantação dos laboratórios da Biomax Nutrition.

6.1 Localização

Uma boa localização é fator determinante para o sucesso de um negócio. Para a
escolha do local foram levados em conta os seguintes aspectos:

a) Proximidade da BR-101 que liga o Sul com o Norte do pais, facilitando a
distribuição dos produtos tendo em vista que a maioria do transporte nacional
acontece por meio rodoviário;
b) Relativa proximidade com o porto de São Francisco, que será o ponto de
chegada da matéria-prima importada da Asia e da América do Norte;
c) Terreno disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Sao José para
implantação do empreendimento no local;
d) Area Industrial, esse empreendimento respeita o ambiente Macro ao qual está
inserido e se consolida numa região industrial sem afetar esse sistema.
Em conformidade com os aspectos citados acima, definiu-se o seguinte local para a
instalação da Biomax Nutrition: Area Industrial de São José, Rodovia Br-101.
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6.2 Layout

As indústrias de suplementos para praticantes de atividades físicas necessitam estar
em conformidade com as exigências da ANVISA. Após estar licensiada pela autoridade
sanitária do estado, do Distrito Federal ou do Município a empresa receberá um alvará
Sanitário ou Licença de Funcionamento. Este Layout foi elaborado atendendo a todas as
exigências da ANVISA, bem como, viabilizando as condições necessárias para que Boas
Práticas de Fabricação acontecem naturalmente na empresa.
A indústria vai ser construída por módulos.
O Módulo 1 vai ser o módulo inicial das operações da empresa, ele possui 400
metros quadrados (20rnx20m).
O Módulo 2, ampliando mais 300 metros quadrados (20mx15m), vai ser
implantado conforme o crescimento e aumento da demanda. Os Módulos 3 e 4, também
ampliando mais 300 metros quadrados (20mx15m) cada, seqüencialmente na medida que
os objetivos de crescimento da empresa sejam atingidos.
A matéria-prima entrará pelos fundos da indústria no almoxarifado onde ficará em
quarentena, e os potes esterilizados. Depois, a consultora de controle de qualidade vai
avaliar e fazer todos os testes necessários para confirmar a qualidade da matéria-prima e
conseqüentemente aprova -lá. Depois de aprovada, a matéria-prima vai ser fracionada em
partes para facilitar o transporte dentro do laboratório e direcionada para os laboratórios 1 e
2 onde entrarão na linha de produção. Após concluída a produção, os produtos acabados
serão estocados no próprio laboratório onde, serão distribuídos conforme a demanda
solicitada pelos clientes.
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Os laboratórios (pós, cápsulas e controle qualidade) serão totalmente azulejados
com fácil esterilização e serão demarcados através de área limpa e área contaminada.
Dentro da empresa só irá ter acesso a área limpa, pessoas devidamente autorizadas e
paramentadas. 0 ambiente vai ser climatizado com sistema de osmose reversa que diminui
a quase zero a chance de alguma contaminação.
O almoxarifado também irá ser totalmente azulejado e ambientalizado para facilitar
a esterilização.
A indústria contará com banheiros (feminino e masculino) e vestiário que funciona
como área de transição entre a chamada área limpa e área contaminada e ocorre a
esterilização e paramentação das pessoas para poderem acessar a área limpa.
O escritório e administração irão acontecer próximos a recepção c show room em
sala separada. 0 apêndice A contém o layout com o Módulo 1.

6.3 Equipamentos

Os equipamentos necessários para o funcionamento da indústria são:
•

Micro Computador Atlon XP 3000, com 512MB de memória RAM, Placa de Video
128MB, HD de 120GB, monitor LG 19", Congodrive gravador de CD E DVD LG,
mouse Logitech, Teclado ABNT, 2 Caixas Amplificadas e estabilizador;

•

Modem US ROBOTICS;

•

Scanner HP;

•

Impressora HP DeskJet 5650;

•

1 Aparelhos telefônico com Secretária Eletrônica Panasonic 2400GhZ;
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•

2 Aparelhos telefônicos Intelbras Premium;

•

I Fax;

•

1 Filtro de Agua Europa;

•

3 Balanças de Precisão Industrial Gehaka BT-8000;

•

1 Misturador;

•

1 Encapsuladora;

•

1 pH-metro;

•

1 Ponto Fusão;

•

1 Viscozimetro;

•

1 Incubadora;

•

1 Balança Analítica;

•

2 Aparelhos de Ar Condicionado Cônsul 7500BTUS;

•

1 Aparelho de Ar Condicionado Carrier de 20000BTUS.

6.4 Moveis e Utensílios

•

2 Mesas Escritório;

•

3 Balcaes Laboratórios;

•

2 Cadeiras para Escritório com rodinhas e regulagem de altura;

•

2 Cadeiras comuns;

•

1 Banco para Vestiário;

•

1 Armário comum para Vestiário;

•

1 Armário com Arquivo;

•

6 Lixeiras;
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•

3 Uniformes;

•

Caixa de Luvas Descartáveis;

•

Material de Higiene e Limpeza;

•

Material de Escritório.

6.5 Qualidade dos produtos

A qualidade dos produtos sera o ponto chave para permanência do empreendimento no
mercado. Em vista disso, a empresa pretende oferecer os melhores produtos em nutrição
esportiva a preços acessíveis.
A estrutura fisica da Biomax Nutrition contará com laboratório com encapsuladora,
misturador, equipamentos de laboratório

e com escritório de administração com

computador, fax e telefone. Vai ter um Laboratório de Controle de Qualidade com todas as
condições para testar e garantir a qualidade de seus produtos.
Todas as matérias primas serão testadas e analisadas para possibilitar a oferta de
produtos de alta qualidade com nível de pureza comprovado.
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7 ASPECTOS JURÍDICOS E LEGAIS

7.1 Forma Jurídica
No empreendimento em estudo, a forma jurídica sera a Sociedade por Cotas de
Responsabilidade Limitada mediante contrato social firmado entre os sócios. Neste tipo
de forma jurídica a responsabilidade frente aos direitos e obrigações da firma é limitada
ao valor do capital registrado em seu contrato social. Os sócios serão Adolfo Moacir
Cabral Filho, Fabricio Lucca e Osvaldo Capozzi.
Após concluídos todos os passos para registro da Microempresa descritos pelo
Sebrae, a empresa foi assim constituída.
Tipo de Negócio: Indústria de Suplementos para Nutrição Esportiva;
Ramo de Atividades: Indústria Alimentos para fins Específicos Praticantes de
Atividades Físicas;
Nome da Empresa: Cabral, Capozzi & Lucca Laboratórios de Nutrição Esportiva Ltda
PE;
Nome Fantasia: Biomax Nutrition;
Endereço: Rodovia BR-101, Área Industrial de São José;
Sede e Foro: Terá sede e foro no município de São José, Estado de Santa Catarina;
Forma Jurídica: A empresa será constituída como sociedade limitada por cotas,
enquadrada no Simples como empresa de pequeno porte;
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Objeto Social: A empresa terá como objetivo social oferecer suplementos para nutrição
esportiva.

7.2 Aspectos Legais

A "Biomax Nutrition" vai oferecer para os consumidores suplementos para

praticantes de atividades físicas, de acordo, e em conformidade com o regulamento
técnico da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), conforme Portaria n°
222, de 24 de março de 1998, conforme citado na fundamentação teórica.
Os produtos irão estar devidamente registrados, de acordo com o Regulamento
Técnico sobre o Manual de Procedimentos Básicos para Registro e Dispensa da
Obrigatoriedade de Registro de Produtos Pertinentes à Area de Alimentos, citados na
fundamentação teórica de acordo com a ANVISA.
Todas as exigências para instalações, formulações de produtos, registro,
comercialização, e manuseio dos produtos serão realizados pela equipe da Biomax, onde, o
Diretor Técnico vai assessorar e organizar os métodos e procedimentos para a empresa
atingir e superar as exigências deste órgão.
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8. ASPECTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Esta seção do piano de negócios refere-se à análise do empreendimento, através da
mensuração dos investimentos, projeções de receitas

e despesas e avaliação do

investimento.

8.1 Investimento inicial

Nas despesas pré-operacionais estão incluídos os gastos com publicidade e com a
abertura da indústria.

Quadro 1 — Despesas pré-operacionais
Descrição

Otd

Valor Unit. (R$)

Publicidade
Produto
Show Room
Despesa Registro Empresa
Registro Produto ANVISA

1
1
1
1
6

R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 3.000,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00

Valor

Total (R$)

R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 3.000,00
R$ 500,00
R$ 12.000,00

R$ 25.500,00

TOTAL

Fonte: elaborado pelo autor

Quadro 2- Construção civil
Item

Construções civis
Total

Quantidade
1

Valor Unitdrio
R$ 45.000

Valor Total
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
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Os investimentos fixos da envolvem os investimentos em equipamentos, móveis e
utensílios necessários ao pleno funcionamento do negócio. As tabelas 3, 4 e 5 apresentam

as descrições, as quantidades, os valores unitário e total dos computadores e periféricos,
máquinas e equipamentos, móveis e utensílios da indústria.

Quadro 3

—

Computadores e periféricos

Descrição

Qtd

Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

1

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

1
1
1

R$ 350,00

R$ 350,00

R$320,00
R$ 699,00

R$ 320,00
R$ 699,00
R$ 3.369,00

Qtd

Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

1

R$ 150,00

R$ 150,00

Bebedouro Refrigerado Latina

11

p1-1-metro

1

Ponto Fusão

1

Viscozimetro

1

Incubadora

1

R$ 30,00
R$ 350,00
R$ 345,00
R$ 700,00
R$ 400,00
R$ 2.500,00
R$ 800,00

R$ 60,00

Fax

2
1

Balança Analítica
Misturador
Balança Industrial de Precisão

1
1

Micro Computador At lon XP 3000
Modem US ROBOTICS
Scanner HP
Impressora HP DesIdet 5650
TOTAL

Fonte: Fornecedores

Quadro 4

—

Máquinas e equipamentos
Descrição

Apar. Telef. com Sec. Eletr.
Apar. Telef. Intelbras

Encapsuladora

AC 7500 BTUs
AC 2000BTUs
SUB-TOTAL
Reserva Técnica (10%)
TOTAL
Fonte: Fornecedores

3
1
2
1

R$ 5.000,00
R$ 20.000,00
R$ 2.000,00
R$ 6.000,00
R$ 750,00
R$ 1.500,00

R$ 350,00
R$ 3.795,00
R$ 700,00

R$ 400,00
R$ 2.500,00
R$ 800,00
R$ 5.000,00

R$ 20.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 48.755,00
R$ 4.875,50
R$ 53.630,50
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Quadro 5— Móveis e utensílios
Descrição

Mesa Escritório
Balcões Laboratórios

Cadeiras para Escritório com
rodinhas e regulagem de altura
Cadeiras comuns
Banco para Vestiário
Armário comum para Vestiário
Armário com Arquivo;
Lixeiras
Uniformes/Paramentos
Caixa de Luvas Descartáveis
Material de Higiene e Limpeza
Material de Escritório
SUB-TOTAL
Reserva Técnica (10%)
TOTAL
Fonte: Fornecedores

Qtd
2
3

Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

R$ 250,00
R$ 500,00

R$ 500,00
R$ 1.500,00

2
2
1

R$ 80,00

R$ 160,00

R$ 60,00

R$ 120,00

R$ 200,00

R$ 200,00

1

R$ 600,00

R$ 600,00

1

R$ 450,00

R$ 450,00

6

R$ 8,00

R$ 48,00

6

R$ 300,00

R$ 1.800,00

1

R$ 20,00

R$ 20,00

1

R$ 80,00

R$ 80,00

1

R$ 250,00

R$ 250,00

R$ 5.728,00
R$ 572,80
R$ 6.300,80

O investimento fixo total envolve os seguintes desembolsos, conforme A tabela 6.

Quadro 6 — Investimento Fixo Total
Descrição

Computadores e Periféricos
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Construção Estrutura Física
Linha Telefônica
Total

Valor (R$)

R$ 3.369,00
R$ 53.630,50
R$ 6.300,80
R$ 45.000,00
R$ 38,00
R$ 104.969,30

Fonte: Elaborado pelo autor

0 capital de giro inicial é o montante necessário para iniciar as atividades da
empresa até a obtenção de receitas. Para este estudo foi considerado como capital de giro
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inicial três vezes o total de custos mensal (cenário realista), conforme orientado pelo
SEBRAE.

Quadro 7 — Investimento Inicial
Descrição

Despesas Pré-Operacionais
Investimento Fixo Total
Capital de Giro Inicial
SUBTOTAL
Reserva de 10%
Total

Valor (RP
R$ 25.500,00
R$ 104.969,30
R$ 50.112,08
R$ 180.581,38
R$ 18.058,14

R$

198.639,51

Fonte: Elaborado pelo autor

8.2 Estimativa de receitas

Com base na pesquisa do mercado consumidor e distribuidor, foram realizadas as
estimativas de receita bruta operacional mensal para a indústria, considerando os cenários
otimista, realista e pessimista.
No quadro 8 é possível verificar as estimativas de receita bruta operacional mensal
para os cenários pessimista, realista e otimista. Estes cenárias foram criados numa posiçao
conservadora.
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Quadro 8 Estimativa de receita bruta anual e mensal
—

Descrição
Produto

Prego

PESSIMISTA

REALISTA

OTIMISTA

R$ 28,00

Qtde
1980

Total Vendas

WHEY PROTEIN 500g
WHEY PROTEIN

R$ 55.440,00

Qtde
3000

Total Vendas
R$ 14.000,00

Qtde
3864

R$ 108.192,00

1000g
CREAT1NA PURA
300 9
CREATINA PURA
500g
CREATINA PURA
1000g

R$ 50,00

1980

R$ 99.000,00

3000

R$ 150.000,00

3864

R$ 193.200,00

R$ 28,00

1260

R$ 35.280,00

1800

R$ 50.400,00

2340

R$ 65.520,00

R$ 40,00

1260

R$ 50.400,00

1800

R$ 72.000,00

2340

R$ 93.600,00

R$ 65,00

1260
1704
1704

R$ 81.900,00

R$ 15,00
R$ 22,00

R$ 25.560,00
R$ 37.488,00

1800
2424
2424

R$ 117.000,00
R$ 36.360,00
R$ 53.328,00

2340
3180
3180

R$ 152.100,00
R$ 47.700,00
R$ 69.960,00

R$ 20,00

636

R$ 12.720,00

900

R$ 18.000,00

1200

R$ 24.000,00

R$ 32,00

636

R$ 20.352,00

900

R$ 28.800,00

1200

R$ 38.400,00

R$ 51,00

R$ 15,00
R$ 20,00
R$ 30,00

636
900
900
900

R$ 32.436,00
R$ 13.500,00
R$ 18.000,00
R$ 27.000,00

900
864
864
864

R$ 45.900,00
R$ 12.960,00
R$ 17.280,00

R$ 19.872,00

1200
1128
1128
1128

R$
R$
R$
R$

R$ 14,00

2640

R$ 36.960,00

3780

R$ 52.920,00

4920

R$ 68.880,00

R$ 23,00

2640

R$ 60.720,00

3780

R$ 86.940,00

4920

R$ 113.160,00

21036

R$ 606.756,00
R$ 50.563,00

ALBUMINA 500g
ALBUMINA 10009
TERMOGENICO
30Clips
TERMOGENICO
80C49
TERMOGENICO
90Cips
BCAA 60Cips
BCAA 90Chps
BCAA 120Cips
MALTODEXTRINA
500g
MALTODEXTRINA
1000g

RECEITA BRUTA
ANUAL
RECEITA BRUTA MENSAL

Total Vendas

61.200,00
16.920,00
16.920,00
33.840,00

29100 R$ 775.760,00 37932 R$ 1.103.592,00
R$ 64.646,67
R$ 91.966,00

Fonte: Elaborado pelo autor

0 quadro 9 apresenta as estimativas de receita bruta mensal e anual, conforme os
cenários.

Quadro 9-Estimativa de receita bruta mensal e anual
Cenário
Pessimista

Realista
Otimista

Fonte: Elaborado pelo autor

Receita Mensal
R$ 50.563,00
R$ 64.646,67
R$ 91.966,00

Receita Anual
R$ 606.756,00
R$ 775.760,00
R$ 1.103.592,00
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8.3 Estimativa de custos

A estimativa de custos e receitas é essencial para a elaboração do plano financeiro.
a partir delas que se poderá construir a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) e

os demais cálculos necessários para a avaliação do negócio.
Os custos determinam o dispêndio financeiro para a implantação do negócio. É o

somatório dos fatores aplicados no processo produtivo e de funcionamento da empresa.
Os custos da Biomax utrition são classificados em fixos e variáveis. Segundo

informações do SEBRAE/SC os encargos sociais dos profissionais efetivados devem ser
calculados de acordo com ao Quadro 10.

Quadro 10- Total custo pessoal
130
Descrição
GERENTE

LABORATÓRIOS
COORDENADOR
LABORATÓRIO 1

SALARIOS SALÁRIO
9,86%
R$
1.000,00
R$ 98,60

FERIAS
12,12%

1/3 SEM
FERIAS
1,03%

AUXILIO
DOENÇA EVENTUAIS
0,50%
1,50%

R$

121,20

R$ 10,30

R$ 5,00

R$ 15,00

R$ 504,00 i

R$ 49,69

R$ 61,08

R$ 5,19

R$ 2,52

R$ 7,56

R$ 504,00

R$49,69

R$ 61,08
R$

R$ 5,19

R$ 2,52

R$ 7,56

R$ 197,99

243,37

R$ 20,68

R$ 10,04

R$ 30,12

COORDENADOR

LABORATÓRIO 2
TOTAL GASTO
TOTAL

RECOLHIMENTOS
MENSAIS
TOTAL SALÁRIOS MÊS
TOTAL FGTS 8.5%
INSS 7,85%

R$ 502,20
R$ 2.008,00
R$ 170,68
R$ 77,11

INSS 1 vv.

R$ 110,00

TOTAL INSS
TOTAL CUSTO
PESSOAL MENSAL
TOTAL CUSTO
PESSOAL ANO

R$ 187,11

Fonte: Elaborado pelo autor

R$ 2.867,99
R$ 34.416,91
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Os custos fixos que irão incidir sobre o negócio encontram-se no quadro abaixo.

Quadro 11 Custos Fixos Mensais e Anuais
—

Descrição
Honorários Contador
Energia

Valor (R$)
R$ 200,00

Agua
Consultoria Controle Qualidade, Nutrição e Educação Física
Material Limpeza
Pro Labore dos sócios

INSS 11% Prolabore
Publicidade e Propaganda
Serviço Limpeza
Provisão Testes HPLC
Gastos Gerais
Total Gasto Pessoal
Total Ws
Total Ano

R$ 400,00
R$ 70,00
R$ 1.200,00
R$ 50,00
R$ 1.500,00
R$ 165,00
R$ 2.000,00
R$ 200,00
R$ 50,00
R$ 500,00
R$ 2.867,99
R$ 9.202,99
R$ 110.435,91

Fonte: Elaborado pelo autor

Para se chegar ao total de custos fixos mensais é necessário calcular as depreciações

mensais relativas aos computadores e periféricos, máquinas e equipamentos, móveis e
utensílios da empresa.

Quadro 12

—

Depreciação Mensal
Valor

TX
Depreciação

Depreciação
Anual

Depreciação Mensal

R$ 3.369,00

25%aa

R$ 842,25

R$ 70,19

R$ 48.755,00
R$ 5.728,00

10%aa
10%aa

R$ 4.875,50
R$ 572,80

R$ 406,29
R$ 47,73

R$ 6.290,55

R$ 524,21

Descrição
Computadores e

Periféricos
Máquinas e
E•ui•amentos
Móveis e Utensílios
TOTAL

Fonte: elaborado pelo autor
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O quadro 13 apresenta o total de custos fixos mensais.

Quadro 13 — Custos fixos mensais totais
Descrição

Custos fixos mensais
Depreciação mensal
Total

Valor (R$)
R$ 9.202,99
R$ 524,21
R$9.727,21

Fonte: Elaborado pelo autor

No quadro 14, foram considerados como custos variáveis da Biomax Nutrition,
material de escritório, gastos com gasolina e hospedagens, matéria-prima, e obrigações

tributárias estaduais (ICMS) e federais (IPI). Os custos de matéria-prima estão programados
de acordo com a demanda e seus custos estão embutidos frete e desembaraços

alfandegários.

Quadro 14 — Custos Variáveis Mensais e Anuais
Descrição
Materal Escritório
Telefone/Internet
Manutenção
Gastos com gasolina e hospedagem
Matéria Prima
Simples Estadual
Simples Federal
Total Mês
Total Ano

Pessimista

Realista

Otimista

R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 1.000,00
R$ 21.296,26
R$ 2.452,31
R$ 3.589,97

R$ 250,00
R$ 450,00
R$ 350,00
R$ 1.250,00
R$ 29.720,17
R$ 3.846,48
R$ 5.042,44
R$ 40.909,08
R$ 490.909,00

R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 400,00
R$ 1.500,00
R$ 36.738,92
R$ 5.471,98
R$ 8.001,04
R$ 52.911,94

R$ 29.238,54
R$ 350.862,44

R$ 634.943,23

Fonte: Elaborado pelo autor

0 custo total mensal da indústria de suplementos é a soma dos totais de custos fixos

mensal com o total de custos variáveis mensal. Apresentados no quadro 15.
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Quadro 15— Custo Total Mensal
Descrição

Pessimista

Realista

Custos Fixos Total Mensais
Custos Variáveis Totais Mensais

R$ 9.727,21
R$ 29.238,54

R$ 9.727,21
R$ 40.909,08

CUSTO TOTAL MENSAL

R$ 38.965,74

R$ 50.636,29

Otimista
R$ 9.727,21
R$ 52.911,94
R$ 62.639,14

Fonte: Elaborado pelo autor

8.4 Demonstração do resultado do exercício - DRE

As Demonstrações do Resultado do Exercício — DRE, mensal e anual, foram
elaboradas considerando as perspectivas para os cenários realista, otimista e pessimista.
Para o calculo do imposto de renda pessoa Física foi considerada a aliquota de 30%.

Quadro 16— DRE mensal
RECEITAS LIQUIDAS

CUSTOS VARIÁVEIS
CUSTO FIXO

( ) CUSTOS TOTAIS
-

(=) LAIR

(-) PROVISÃO P/ IMP. DE RENDA
(=) LUCRO LIQUIDO DISPONÍVEL

PESSIMISTA

REALISTA

OTIMISTA

R$ 50.563,00
R$ 29.238,54

R$ 64.646,67
R$ 40.909,08
R$ 9.727,21
R$ 50.636,29
R$ 14.010,38

R$ 91.966,00
R$ 52.911,94
R$ 9.727,21

R$ 9.727,21
R$ 38.965,74
R$ 11.597,26

R$ 62.639,14
R$29.326,86

R$ 3.479,18
R$ 8,118,08

R$ 4.203,11

R$ 8.798,06

R$ 9.807,26

R$ 20.528,80

PESSIMISTA

REALISTA

OTIMISTA

R$ 606.756,00
R$ 350.862,44
R$ 116.726,46
R$ 467.588,91
R$ 139.167,09

R$ 775.760,00
R$ 490.909,00
R$ 116.726,46
R$ 607.635,46
R$ 168.124,54

R$ 1.103.592,00
R$ 634.943,23
R$ 116.726,46
R$ 751.669,69
R$ 351.922,31

R$ 41.750,13
R$ 97.416,97

R$ 50.437,36
R$ 117.687,18

R$ 105.576,69

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 17— DRE anual
RECEITAS LIQUIDAS
CUSTOS VARIÁVEIS
CUSTO FIXO

( ) CUSTOS TOTAIS
-

(=) LAIR

(-) PROVISÃO P/ IMP. DE RENDA
(m) LUCRO LIQUIDO DISPONÍVEL

Fonte: Elaborado pelo autor

R$ 246.345,62
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8.5 Avaliação do investimento

A avaliação do investimento foi feita através do cálculo do período de payback e
taxa média de retomo.

Quadro 18 — Período de Payback
Pessimista
Investimento Inicial
R$ 199.216,15
Lucro Liquido Mensal
R$ 8.118,08
Período de Payback
24,54
Fonte: Elaborado pelo autor

Realista
R$ 199.216,15
R$ 9.807,26
20,31

Otimista
R$ 199.216,15
R$ 20 528 3 80
9,70
.

A recuperação do investimento inicial ocorrerá em aproximadamente dois anos no
cenário pessimista, um ano e oito meses no cenário realista e nove meses no cenário
otimista.

Quadro 19- Taxa interna de retorno
Lucro Liquido

Pessimista
R$ 97.416,97

Realista
R$ 117.687,18

Investimento

R$ 199.216,15

R$ 199.216,15

48,90%

59,08%

Otimista
R$
246.345,62
R$
199.216,15
123,66%

4,08%

4,92%

10,30%

Taxa Interna de Retorno
Ano
Taxa Interna de Retorno
Ws
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8.6 Ponto de equilíbrio

Quadro 20— Ponto de equilíbrio

Receita Bruta
Custos Totais
Ponto de eauilibrio operacional
Ponto de equilíbrio financeiro

PESSIMISTA
R$ 50.563,00
R$ 38.965,74
77,06%
R$ 38.965,74

REALISTA
R$ 64.646,67
R$ 50.636,29
78,33%
R$ 50.636,29

OTIMISTA
R$ 91.966,00
R$ 62.639,14
68,11%
R$ 62.639,14

Fonte: Elaborado pelo autor

0 ponto de equilíbrio, das operações da Biomax Nutrition ocorrem, em 77,06%
(R$38.965,74) no cenário pessimista, 78,33% (R$50.636,29) no cenário realista e 68,11%
(R$62.639,14) no cenário otimista.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram realizados diversos estudos referentes aos aspectos
mercadológicos, técnicos, administrativos, jurídicos, legais e financeiros.
Os resultados do estudo de viabilidade mostraram um ambiente favorável
implantação da indústria de suplementos para nutrição esportiva Biomax Nutrition, já que
foi possível verificar a demanda pelo serviço por parte dos atletas de Florianópolis (SC).
A forma societária do empreendimento, Sociedade por Quotas de Responsabilidade
Limitada, foi a melhor maneira de dividir responsabilidades e despesas, aliando a isto, a
capacidade gerencial dos sócios.
Com o intuito de identificar o perfil do consumidor, realizou-se uma pesquisa com
praticantes de esporte da cidade de Florianópolis (SC). Constatou-se que os possíveis
clientes serão na maioria do sexo masculino (95%), com idade variando em uma faixa de
21 à 30 anos e solteiros.
Os consumidores enfatizam a importância da Qualidade, Preço Competitivo, Confiança
na Marca, Indicação de Profissionais, Facilidade de Compra e Informação do Produto.
Aspectos estes, que serão incorporados nas estratégias competitivas da Biomax Nutrition.
Dos esportes praticados pelos entrevistados, o que obteve maior ocorrência foi
musculação.
A respeito das projeções financeiras foram consideradas as características do
empreendimento e para tanto se faz necessário um investimento inicial de R$ 199.216,15.
Esse valor sera em parte, integralizado pelos sócios e em parte financiado por instituição
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financeira ainda não definida, em virtude da possibilidade de investidores externos
adotarem o projeto.
As projeções foram realizadas com um enfoque conservador, utilizando valores com
margem de segurança.
Como o pais atravessa um momento de modificações na estrutura governamental e
retração na economia, foram considerados os pontos de vista pessimista, realista e otimista
num cenário conservador, a receita projetada no ponto de vista realista foi de
775.760,00/ano

R$

de acordo com a aceitação observada na pesquisa de campo e com as

informações obtidas através de entrevistas com os distribuidores. Mantendo os custos das
projeções realizadas temos um lucro liquido conservador no primeiro ano de R$
117.687,18/ano.

0 ponto de equilíbrio das operações para o primeiro ano, considerando os cenários
pessimista, realista e otimista, fica respectivamente de R$ 38.965,74 (77,06%), de R$
50.636,29 (78,33%) e R$ 62.639,14 (68,11%) que representam as operações necessárias no
primeiro ano para podermos igualar os custos As receitas conservadoras.
0 período de retorno do investimento ficou de dois anos no cenário pessimista, um ano
e oito meses no cenário realista e nove meses no cenário otimista.
A taxa de retorno mensal sobre o capital investido encontrada foi, respectivamente de
acordo com os cenários pessimista, realista e otimista, de 4,08%, 4,92% e 10,30% que
supera praticamente todas as opções de investimento existentes no mercado levando a
conclusão que o empreendimento é viável de acordo com as projeções realizadas.
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APÊNDICE A- LAYOUT

Administração

Vestiário

Area
Contaminada

Show Room

Area
Limpa

WCF

WCM

Laboratório
Controle
Qualidade
Laboratório

Laboratório 2
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APÊNDICE B
N° xxx

QUESTIONÁRIO

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o perfil dos atletas consumidores de
suplementos para nutrição esportiva, sob a responsabilidade do Curso de
Administração da UFSC, possibilitando a realização do trabalho de conclusão de estágio
não toma muito tempo ... sua colaboração é muito importante.
Obrigado!

1-Com o que voce relaciona suplementos para nutrição esportiva?
1.1 ( ) Sa6de;
1.2 ( ) Nutrição completa;
1.3 ( ) Aumento rendimento em exercícios;

1.4 ( )10 faz idéia;
1.5 ( ) Ester6ide anabolizante;
1.6 ( ) Outro. Qual?

.

2-Você já fez uso de suplementos alimentares para nutrição esportiva?

I

2.1 ( ) Sim

2.2 0 Não

Se não, responda apenas a questão 3;
Se sim, responda da 4 até o fim.
3-Se não, por que você nunca utilizou?
3.1 ( ) NA° precisa de suplementos para garantir a nutrição completa de seu organismo;
3.2 ( ) Não confia nos produtos existentes no mercado;
3.3 ( ) Relaciona suplementação com "bombas", e isso assusta;
3.4 ( ) Gostaria de contar com uma empresa, altamente qualificada, que ofereça produtos de qualidade, com
preço acessível e com um serviço de informação sobre o produto completo;
3.5 ( ) Nunca pensou sobre o assunto;
3.6 ( ) Outras razaes. Quais?
4-Se utilizou, marque respectivamente os três suplementos mais consumidos (1° primeiro, 2° segundo e 3 0
terceiro)?

Ex:

4.7 (1°) Whey Protein

4.2 (3°) Creatina Monohidr. 4.8 (2°) Myoplex

OBS:
Se você utilizou apenas um suplemento, marque apenas o 1° e responda as questões 5 e 8 até o fim.
Caso tenha usado dois suplementos marque o 1 0 e 2 0 e responds as questões 5,6 e 8 até o fim.

4.1 ( ) BCAA;
4.2 ( ) Creatina Monohidr.;
4.3 ( ) Creatina Micron.;
4.4 ( ) Phosphagem de Creat.
4.5 0 L-Glutamina;
4.6 ( ) L-Carnitina;
4.7 ( ) Whey Protein
4.8 ( ) Myoplex;

4.9 0 I-1MB;
4.10 ( ) Termogenicos;
4.11 ( ) Hipercalbricos;
4.12 ( ) Betagem;
4.13 ( ) Cla
4.14 ( ) HGH
4.15 ( ) Emagrecedores
4.16 ( ) Albumina

4.17 ( ) Maltodextrina
4.18 ( ) Aminoicido
4.19 ( ) Proteína
4.20 ( ) Minerais
4.21 ( ) Multivitamínico
4.22 ( ) Repositor
4.23 ( ) Energético
4.24 ( ) Outro. Qual?

.
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As respostas 5, 6 e 7 devem ser respondidas, respectivamente, de acordo com os três
produtos mais utilizados assinalados na questão 4.

5-No produto mais consumido (1° assinalado na questão 4).
5.1-Qual foi a marca utilizada?
5.1.1 ( ) Prolab;
5.1.2 ( ) Universal Nutrition;
5.1.3 ( ) Optimun Nutrition;
5.1.4 ( )EAS;
5.1.5 ( ) Twiniab;
5.1.6 ( ) Labrada;

5.1.7 ( ) Ultimate Nutrition;
5.1.8 ( ) Max Muscle;
5.1.9 ( ) Midway;
5.1.10 ( ) Sport Nutrition;
5.1.11 ( ) Probiótica;
5.1.12 ( ) Phytomare;

5.1.13 ( ) Integral Médica;
5.1.14 ( ) MI-IP;
5.1.15 ( ) Bio- Médicin;
5.1.16 ( ) AST Sports Science;
5.1.17 ( ) Manipulado em fannacia;
5.1.18 ( ) Outra.Qual?

5.2- Que fator foi determinante na escolha desta marca do produto (aponte apenas o fator mais significativo)?
5.2.1 ( ) Qualidade;
5.2.2 ( ) Facilidade de Compra;
5.2.3 ( ) Sabor;

5.2.4 ( ) Recomendação;
5.2.5 ( ) Marca confiável;
5.2.6 ( ) Outro(s).Qual(is) ?

5.3-Você se considera satisfeito com o uso do produto?
5.3.1 ( ) Muito
Satisfeito

5.3.2 ( ) Satisfeito

5.3.3 ( ) Regularmente
Satisfeito

5 . 3 .4 0 Pouco
Satisfeito

5.3.5 ( ) Insatisfeito

Sugestão:

5.4-Onde comprou o produto:
5.4.1 ( ) Loja especializada;
5.4.2 ( ) Farmácias e drograrias;
5.4.3 ( ) Academias;

5.4.4 ( ) Internet;
5.4.5 ( ) Telefone;
5.4.6 ( ) Outro? Qual?

.

5.5-Na opção de uso do produto, qual a referência que você considerou mais importante (aponte apenas o
fator mais significativo)?
5.5.1 ( ) Indicação de Profissionais (educ. fisica,
médicos, nutricionistas, farmacêuticos);
5.5.2 ( ) Indicação de amigos;
5.5.3 ( ) Orientação de comerciantes;

5.5.4 ( ) Vontade de aumentar seu desempenho e
condicionamento físico;
5.5.5 0 Percepção de carências em sua
alimentação;
5.5.6 ( ) Outro? Qual?

5.6-Quanto tempo faz uso do produto?
5.6.1 ( ) 2 semanas;
5.6.2 ( ) 1 mês;
5.6.3 ( ) 3 meses

5.6.4 ( ) 6 meses;
5.6.5 ( ) 1 ano;
5.6.6 ( ) 1,5 anos;

5.6.7 ( ) 2 anos;
5.6.8 Q3 anos;
5.6.9 ( ) Acima de 3 anos.

5.7- Qual freqüência utiliza o produto?
5.7.1 0 diariamente (3 vezes por dia);
5.7.2 0 diariamente (2 vezes por dia);
5.7.3 0 diariamente (1 vez por dia);

5.7.4 0 5 vezes por semana;
5.7.5 0 3 vezes por semana;
5.7.6 0 esporadicamente;
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6- No segundo produto mais consumido (2° assinalado na questão 4).
6.1- Qual foi a marca utilizada?
6.1.1 ( ) Prolab;
6.1.2 ( ) Universal Nutrition;
6.1.3 ( ) Optimun Nutrition;
6.1.4i) EAS;
6.1.5 ( ) Twinlab;
6.1.6 ( ) Labrada;

6.1.7 ( ) Ultimate Nutrition;
6.1.8 ( ) Max Muscle;
6.1.9 ( ) Midway;
6.1.10 ( ) Sport Nutrition;
6.1.11 ( ) Probiótica;
6.1.12 ( ) Phytomare;

6.1.13 ( ) Integral Médica;
6.1.14 ( ) MHP;
6.1.15 ( ) Bio- Médicin;
6.1.16 OAST Sports Science;
6.1.17 ( ) Manipulado em farmacia;
.
6,1.18 ( ) Outra.Qual?

6,2 Que fator foi determinante na escolha desta marca do produto (aponte apenas o fator mais significativo)?
6.2.1 ( ) Qualidade;
6.2.2 ( ) Facilidade de Compra;
6.2.3 ( ) Sabor;

6.2.4 ( ) Recomendação;
6.2.5 ( ) Marca confifivel;
6.2.6 ( ) Outro.Qual?

6.3- Você se considera satisfeito com o uso do produto:
6.3.1 ( ) Muito
Satisfeito

6.3.2 ( ) Satisfeito

6.3.3 ( ) Regularmente
Satisfeito

6.3.4 ( ) Pouco
Satisfeito

6.3.5 ( ) Insatisfeito

Sugestão:
6.4- Onde comprou o produto:
6.4.1 ( ) Loja especializada;

6.4.4 ( ) Internet;

6.4.2 ( ) Farmácias e drograrias;
6.4.3 ( ) Academias;

6.4.5 ( ) Telefone;
6.4.6 ( ) Outro? Qual?

.

6.5- Na opção de uso do produto, qual a referência que você considerou mais importante (aponte apenas o
fator mais significativo)?
6.5.1 ( ) Indicação de Profissionais (educ. fisica,
médicos, nutricionistas, farmacêuticos);
6.5.2 ( ) Indicação de amigos;

6.5.4 ( ) Vontade de aumentar seu desempenho e
condicionamento fisico;
6.5.5 0 Percepção de carências em sua
, alimentação;
6.5.6 ( ) Outro. Qual?

6.5.3 0 Orientação de comerciantes;
6.6-Quanto tempo faz uso do produto?
6.6.1 02 semanas;
6.6.2 0 1 mês;
6.6.3 0 3 meses

6.6.40 6 meses;
6.6.5 0 1 ano;
6.6.6 0 1,5 anos;

6.6.7 0 2 anos;
6.6.8 () 3 anos;
6.6.9 0 Acima de 3 anos.

6.7- Qual freqüência utiliza o produto?
6.7.1 0 diariamente (3 vezes por dia);
6.7.2 ( ) diariamente (2 vezes por dia);
6.7.3 ( ) diariamente (1 vez por dia);

6.7.4 ( ) 5 vezes por semana;
6.7.5 ( ) 3 vezes por semana;
6.7.6 ( ) esporadicamente;

.
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7- No terceiro produto mais consumido (3° assinalado na questão 4).
7.1-Qual foi a marca utilizada?
7.1.1 ( ) Prolab;
7.1.2 ( ) Universal Nutrition;
7.1.3 ( ) Optimun Nutrition;
7.1.4 ( ) EAS;
7.1.5 ( ) Twinlab;
7.1.6 ( ) Labrada;

7.1.7 ( ) Ultimate Nutrition;
7.1.8 ( ) Max Muscle;
7.1.9 ( ) Midway;
7.1.10 ( ) Sport Nutrition;
7.1.11 ( ) Probiótica;
7.1.12 ( ) Phytomare;

7.1.13 ( ) Integral Médica;
7.1.14 ( ) MI-IP;
7.1.15 ( ) Bio- Médicin;
7.1.16 ( ) AST Sports Science;
7.1.17 ( ) Manipulado em farmacia;
7.1.18 ( ) Outra.Qual?
.

7.2- Que fator foi determinante ria escolha desta marca do produto (aponte apenas o fator mais significativo)?
7.2.1 ( ) Qualidade;
7.2.2 ( ) Facilidade de Compra;
7.2.3 0 Sabor;

7.2.4 ( ) Recomendação;
7.2.5 ( ) Marca conflivel;
7.2.6 ( ) Outro(s).Qual(is)?

7.3- Voce se considers satisfeito com o uso do produto:
7.3.1 ( ) Muito
Satisfeito

7.3.2 ( ) Satisfeito

7.3.3 ( ) Regularmente
Satisfeito

7.3.4 0 Pouco
Satisfeito

7.3.5 ( ) Insatisfeito

Sugestão:
7.4- Onde comprou o produto:
7.4.1 ( ) Loja especializada;
7.4.2 ( ) Farmácias e drograrias;
7.4.3 ( ) Academias;

7.4.4 ( ) Internet;
7.4.5 ( ) Telefone;
7.4.6 ( ) Outro? Qual ?

7.5- Na opção de uso do produto, qual a referência que você considerou mais importante (aponte apenas o
fator mais significativo)?
7.5.1 ( ) Indicação de Profissionais (educ. fisica,
médicos, nutricionistas, farmacêuticos);
7.5.2 ( ) Indicação de amigos;
7.5.3 ( ) Orientação de comerciantes;

7.5.4 ( ) Vontade de aumentar seu desempenho e
condicionamento fisico;
7.5.5 ( ) Percepção de carências em sua alimentação;
7.5.6 ( ) Outro. Qual?
.

7.6-Quanto tempo faz uso do produto?
7.6.1 ( ) 2 semanas;
7.6.2 ( ) 1 tries;
7.6.3 ( ) 3 meses

7.6.4 ( ) 6 meses;
7.6.5 ( ) 1 ano;
7.6.6 ( ) 1,5 anos;

7.6.7 ( ) 2 anos;
7.6.8 ( ) 3 anos;
7.6.9 ( ) Acima de 3 anos.

7.7- Qual freqüência utiliza o produto?
7.7.1 ( ) diariamente (3 vezes por dia);
7.7.2 ( ) diariamente (2 vezes por dia);
7.7.3 ( ) diariamente (1 vez por dia);

7.7.4 ( ) 5 vezes por semana;
7.7.5 ( j3 vezes por semana;
7.7.6 ( ) esporadicamente;
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8- Qual seu grau de importância numa escala de 1 à 5 aos seguintes item (assinale com um X):
3

2
Importante

1
Muito Importante
8.1 Qualidade
8.2 Sabor
8.3 Preço
8.4 Confiança marca

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

Indiferente

4
Pouco Importante

8.5 Indicação Profissionais
8.6 Facilidade de Compra
8.7 Informação do Produto
8.8 Estética do Produto

5
5
5
5

5

Sem importância
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

9- Que fatores principais seriam decisivos para você optar em utilizar suplementos para nutrição esportiva de
uma nova empresa que entrasse no mercado hoje (assinale os 2 mais importantes)?

9.2 ( ) Equipe Multifuncional dando informações
sobre produto (professor de educação lisica,

9.4 ( )Produto com informações completas (suporte
na Internet, rótulo completo);
9.5 ( ) Facilidade de Compra (Internet, entrega a
domicilio, tele-vendas);

nutricionista, bioquímicos e atletas);
9.3 ( ) Preço Baixo;

9.6 ( ) Outros. Cite?

9.1 ( ) Produtos Qualidade;

.

10-Qual(is) sua(s) mídia(s) favorita(s)? (opções múltiplas)
10.5 ( ) Revistas especializadas em esporte;
10.6 ( ) Jornal;
10.7 ( ) Folders;
10.8 ( ) Outro(s). Qual(is)?

10.1 ( ) Televisio;
10.2 ( ) Internet;
10.3 ( ) Rádio;
10.4 ( ) Revistas de grande circulação;

.

11-Dados Pessoais:
Sexo
M

11,1

Idade
11.2

Estado Civil
11.3

Escolaridade:
11.4

Ocupação
11.5

12-Renda Familiar?
12.1 ( ) Até R$500,00
12.2 ( ) R$501,00 até R$1.000,00
12.3 ( ) R$1.001,00 a R$2.000,00

12.4 ( ) R$2.001,00 a R$3.000,00
12.5 ( ) R$3.001,00 a R$4.000,00
12.6 ( ) R$4.001,00 a R$5.000,00

12.7 ( ) R$ 5.001,00 a R$6.000,00
12.8 ( ) R$ 6.001,00 a R$7.000,00
12.9 ( ) Acima de R$7.001,00

13.7 ( ) Boxe;
13.8 ( ) Remo;
13.9 ( ) Kitesurf;
13.10 ( ) Bicicleta;
13.11 ( ) Petra-quedismo;
13.12 ( ) Wakeboard;

13.13 (
13.14 (
13.15 (
13.16 (
13.17 (
13.18 (

13- Qual (is) esportes você pratica?
13.1 (
13.2 (
13.3 (
13.4 (
13.5 (
13.6 (

) Musculação;
) Jiu Jitso;
) Jude);
) Futebol;
) Basquete;
) Surf;

) Ginistica;
) Natação;
) Skate;
) Windsurf;
) Atletismo;
) Outro(s)?

14-Alguma sugestão?

15- Deixe seu nome e e-mail.

Nome:
E-mail:

Muito Obrigado!
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ANEXO A- SIMPLES FEDERAL

e

FEDERAL

Simples Federal

0 QUE É - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituído através da Lei no 9.317
de 05/12/96, cuja redação foi alterada pela Lei no 9.732/98. 0 SIMPLES é um novo
sistema de tributação, substituindo os impostos e contribuições federais por um
único imposto para micros e pequenas empresas.

MICROEMPRESA: pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita
bruta anual igual ou inferior a R$ 120.000,00.
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: pessoa jurídica que tenha auferido, no anocalendário, receita bruta anual superior a R$ 120.000,00 e igual ou inferior a
R$1.200.000,00.
QUEM PODE PARTICIPAR - Todas as micro e pequenas empresas registradas,
que estejam dentro do limite de faturamento estabelecido, ramos de atividades não
vedados pela Lei, e que não estejam em débito com a Fazenda Nacional e nem com
a Seguridade Social (INSS).
ABFtANGENCIA - A pessoa jurídica, enquadrada na condição de microempresa e
empresa de pequeno porte, poderá optar pela inscrição no SIMPLES, implicando
assim no pagamento mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições:
- Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
- Contribuição para os Programas de Integração Social PIS - e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP;
- Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL;
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
- Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
- Contribuições para a Seguridade Social(INSS), a cargo da pessoa jurídica
( Tais como Pró-labore, e INSS sobre a folha dos empregados).

A Biomax Nutrition será constituída como microempresa.

QUAIS IMPOSTOS QUE NÃO SERÃO RECOLHIDOS ATRAVÉS DO SIMPLES
- Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários;
- I0F;
- Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros - II;
- Imposto sobre Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou
Nacionalizados;
IE;
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Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo aos pagamentos ou créditos efetuados
pela pessoa jurídica, assim como aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em
aplicações de renda fixa ou variável;
- Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira - CPMF;
- Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- Contribuição para a Seguridade Social, relativa ao empregado.

PLACA INFORMATIVA DA ADESÃO - Determina a Instrução Normativa no 74 art
27 parágrafo único, que a empresa deverá possuir uma placa indicativa de adesão
ao Simples Federal com as seguintes características:
. Dimensão de no mínimo 297mm de largura por 210mm de altura (tamanho folha
sulfite, A4) que deverá conter obrigatoriamente o termo SIMPLES (em caixa alta) e
o número do CNPVCGC. Deverá ser posto em local visível ao público. *Pena de
multa de 2% do imposto devido pelo não cumprimento.

RELAÇÃO DE ENCARGOS (SIMPLES)
1. ENCARGOS SOCIAIS - INSS.

Empresa com empregados ( 0/0 sobre a folha de pagamento) ME ou EPP
TOTAL DE RECOLHIMENTOS MENSAIS;
FGTS

8,5%

TOTAL DE RECOLHIMENTOS A PROVISIONAR MENSALMENTE:
130 Salário

9,86%

Férias

12,12%

1/3 s/ Férias

1,03%

Auxilio Doença(*)

0,5%

Eventuais(***)

1,5%

TOTAL DE RECOLHIMENTOS

25.01%

(***) Auxílio doença e encargos eventuais variam de empresa para empresa.

Empresa sem empregados (Sócios / Proprietários)
INSS:
- Sócios (contribuinte individual) - contribuem com 11% sobre o valor auferido.
importante ressaltar que deverão ser respeitados o valor mínimo (piso) de um
salário e o valor máximo (teto) de R$ 1.869,34.
- INSS a cargo da empresa - recolhido pelo Simples
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- Empregados - a contribuição destes segurados é calculada mediante a aplicação
da correspondente aliquota, de forma não cumulativa, sobre o seu salário-decontribuição mensal, de acordo com os seguintes valores:
ate 560,81

7,65%

de 560,82 até 720,00

8,65%

de 720,01 até 934,67

9,00 %

de 934,68 até 1.869,34

11,00 0/0

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS
Receita Bruta

Percentual Aplicado sobre RB
mensa_lContr. IPI

ME...até 60.000,00

3,5%

De 60.000,01 a 90.000,00

4,5%

De 90.000,01 a 120.000,00

5,5%

EPP de 120.000,01 a 240.000,00

5,9%

De 240.000,01 a 360.000,00

6,3%

De 360.000,01 a 480.000,00

6,7%

De 480.000,01 a 600.000,00

7,1%

De 600.000,01 a 720.000,00

7,5%

De 720.000,01 a 840.000,00

7,9%

De 840.000,01 a 960.000,00

8,3%

De 960.000,01 a 1.080.000,00

8,7%

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00

9,1%

Notas:
1) 0 percentual a ser aplicado em cada mês será o correspondente A receita bruta
acumulada ate o próprio mês.
2) A microempresa que ultrapassar no decorrer do ano-calendário o limite de R$
120.000,00 sujeitar-se-a, em relação aos valores execedentes, dentro daqule ano,
aos percentuais aplicáveis as EPP, observado o disposto na nota seguinte.
3) A EPP que ultrapassar no decorrer do ano-calendário o limite de R$ 1.200.000,00
adotará, em relação aos valores excedentes, dentro daquele ano, as regras de
apuração previstas no artigo 23, £ 3 0 , da lei 9317/96.

SIMPLES ESTADUAL
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ESTADUAIS - 0 SIMPLES poderá incluir o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal, energia elétrica e comunicação) devido por microempresa e
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empresa de pequeno porte, desde que a Unidade Federada em que esteja
estabelecida venha assinar convênio com União. 0 Estado de Santa Catarina não
assinou o convênio com a União para inclusão do ICMS no SIMPLES federal, mas
criou sua própria regulamentação, o Simples Catarinense - Lei n° 11.398, de 08 de
maio de 2000, com alterações introduzidas pela Lei no 12.376/02.
SIMPLES/SC — ICMS - A Lei no 9.830 de 1 0 março de 1995 que instituia o
tratamento tributário diferenciado às Microempresas (Me) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP) do Estado de Santa Catarina, foi revogada em 08/05/00 pela Lei
no11.398 de 08 de maio de 2000. A Nova Legislação não concede mais a isenção do
ICMS para as microempresas, que passam a pagar um valor fixo mensal. A Lei no
11.398/00 simplificou as obrigações acessórias e estabeleceu critérios progressivos
para a tributação das empresas de pequeno porte. Outra novidade é a possibilidade
da Microempresa poder gerar crédito em vendas que se destinem a outra pessoa
jurídica não enquadrada no SIMPLES/SC. Em 19 de julho de 2002 foi publicada a Lei
12.376/02, que alterou a Lei 11.398/00. 0 principal beneficio introduzido pela nova
legislação diz respeito à possibilidade da microempresa que tenha regularidade no
pagamento do ICMS, por período de onze meses consecutivos, se beneficiar de
crédito equivalente a um mês de recolhimento.

ENQUADRAMENTO
•MICROEMPRESA — ME - Considera-se ME a pessoa Jurídica ou Firma Individual
que no ano de seu enquadramento e no ano anterior, se nele existente, tiver
Receita Bruta igual ou inferior a R$ 90.000,00;
• EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP - Considera-se EPP a pessoa jurídica ou
Firma Individual que no ano de seu enquadramento e no ano anterior, se nele
existente, tiver Receita Bruta superior a R$ 90.000,00 e igual ou inferior a R$
1.200.000,00.
•TRIBUTAÇÃO - As microempresas e as empresas de pequeno porte, ficam
sujeitas, mensalmente, ao recolhimento, a titulo de ICMS, do valor equivalente:
Faturamento Anual

Valor Aliquota - mensal

Até R$ 60.000,00

R$ 25,00

De 60.000,01 até R$ 120.000,00

1,0%

De R$ 120.000,01 até R$ 240.000,00

1,95%

De R$ 240.000,01 até R$ 480.000,00

3,75%

De R$ 480.000,01 até R$ 720.000,00

4,85%

De R$ 720.000,01 até R$
1.200.000,00

5,95%

.OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS
- Alvará de funcionamento;
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ANEXO B- REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE
ALIMENTOS PARA PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA
Portaria n ° 222, de 24 de março de 1998
A Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, e
considerando:
a necessidade de orientações precisas quanto A suplementação alimentar de pessoas que
praticam atividade física;
a necessidade de evitar o consumo indiscriminado de formulações A base de aminoácidos e de
outros produtos destinados à suplementaçâo alimentar de praticantes de atividade física;
a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na Area de alimentos
visando a proteção à saúde da população e a necessidade de fixar a identidade e as
características mínimas de qualidade a que deverão obedecer os ALIMENTOS PARA
PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA, resolve:
Art. 1° - Aprovar o Regulamento Técnico referente a Alimentos para Praticantes de Atividade
Física, constante do anexo desta Portaria.
Art. 2° - As empresas têm o prazo de 180 (canto e oitenta dias) a contar da data da publicação
deste Regulamento para se adequarem ao mesmo.
Art. 3° - O descumprimento aos termos desta Portaria constitui infração sanitária sujeitando os
infratores as penalidades da Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 1977 e demais disposições
aplicáveis.
Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

MARTA NOBREGA MARTINEZ
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE
ALIMENTOS PARA PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA
1. ALCANCE
1.1. Objetivo
Fixar a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer os Alimentos
para Praticantes de Atividade Física.
1.2. Âmbito de aplicação
0 presente Regulamento se aplica aos alimentos especialmente formulados e elaborados para
praticantes de atividade física, incluindo formulações contendo aminoácidos oriundos da hidrólise
de proteínas, aminoácidos essenciais quando utilizados em suplementação para alcançar alto valor
biológico e aminoácidos de cadeia ramificada, desde que estes não apresentem ação terapêutica
ou tóxica.
Excluem-se dessa categoria:
- bebidas alcoólicas e bebidas gaseificadas;
- produtos que contenham substâncias farmacológicas estimulantes, hormônios e outras
consideradas
como "doping" pelo COI (Comitê Olímpico Internacional);
- produtos que contenham substâncias medicamentosas ou indicações terapêuticas;
- produtos fitoterápicos;
- formulações A base de aminoácidos isolados, exceto os aminoácidos de cadeia ramificada e
aminoácidos essenciais quando utilizados em suplementagão para alcançar alto valor biológico
preconizado para proteínas;
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Para fins deste Regulamento, consideram-se:
Atividade Física: qualquer movimento corporal voluntário produzido por contração de músculos
esqueléticos que resulte em gasto energético.
Atletas: praticantes de atividade física com o objetivo de rendimento esportivo.

Proteínas de alto valor biológico: aquelas que obedecem aos critérios estabelecidos pela
FAO/OMS.
COMPOSIÇÃO DE AMINOACIDOS DE PROTEINAS DE BOA QUALIDADE
Aminoácidos

Composição Observada
(mg/g de proteína crua)

Ovo

Leite

Carne Bovina

de
Vaca

H istidin a

22

27

34

I soleucina

54

47

48

Leucina

86

95

81

Lisina

70

78

89

Metionina+
cistina

57

33

40

Fenilalanina
+ tirosina

93

102

80

Treonina

47

44

46

Triptofano

17

14

12

Valina

66

64

50

Total

512

504 r

I-

479

Fonte: FAO/WHO/ UNU Expert Consultation. Energy & Protein Requirements. WHO Technical
Report Series N° 724. World Health Organization, Geneva, Switzerland. (1985).

2. DESCRIÇÃO
2.1. Definições

262

2.1.1. Repositores hidroeletroliticos

Sao produtos formulados a partir de concentração variada de eletrólitos, associada a
concentrações variadas de carboidratos, com o objetivo de reposição hidrica e eletrolitica
decorrente da prática de atividade física.
2.1.2. Repositores Energéticos

São produtos formulados com nutrientes que permitam o alcance e ou manutenção do nível
apropriado de energia para atletas.
2.1.3. Alimentos Protéicos

São produtos com predominância de proteína(s), hidrolisada(s) ou não, em sua composição,
formulados com o intuito de aumentar a ingestão deste(s) nutriente(s) ou complementar a dieta de
atletas, cujas necessidades protéicas não estejam sendo satisfatoriamente supridas pelas fontes
alimentares habituais.
2.1.4. Alimentos Compensadores
São produtos formulados de forma variada para serem utilizados na adequação de nutrientes da
dieta de praticantes de atividade física.
2.1.5. Aminoácidos de cadeia rami fi cada

São produtos formulados a partir de concentrações variadas de aminoácidos de cadeia ramificada,
com o objetivo de fornecimento de energia para atletas.
2.1.6. Outros alimentos com fins específicos para praticantes de atividade física

São produtos formulados de forma variada com finalidades metabólicas especificas, decorrentes
da prática de atividade física.
2.2. Classificação
2.2.1. Os produtos especialmente formulados e elaborados para praticantes de atividade física são
classificados em:
2.2.1.1. Repositores Hidroeletroliticos para Praticantes de Atividade Física.
2.2.1.2. Repositores Energéticos para Atletas.
2.2.1.3. Alimentos Proteicos para Atletas.
2.2.1.4. Alimentos Compensadores para Praticantes de Atividade Física.
2.2.1.5. Aminoácidos de Cadeia Ramificada para Atletas
2.2.1.6. Outros alimentos com fins específicos para praticantes de atividade física.
2.3. Designação
Os Alimentos para Praticantes de Atividade Física devem ser designados conforme classificação
do item
3. REFERENCIAS
3.1. FAO/WHO/UNU Expert Consultation. Energy & Protein Requirements. WHO Technical Report
Series N° 724. World Health Organization, Geneva, Switzerland. (1985).
3.2. Committee on Dietary Allowances, Food and Nutrition Board. Recommended Dietary
Allowances (RDA), 101 revised edition, National Academy of Science (NAS), Washington D.C.,
1989.
4. FATORES ESSENCIAIS DE COMPOSIÇÃO E QUALIDADE
As vitaminas e minerais podem ser adicionados nos alimentos objeto deste Regulamento até o
limite de 7,5% a 15% da I DR em 100 mL e de 15% a 30% da I DR em 100g, desde que o consumo
diário não ultrapasse a 100% da IDR em qualquer situação.
4.3. Fatores específicos
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4.3.1. Repositores Hidroeletroliticos

Os produtos formulados para fins de reposição hidroeletrolitica devem apresentar concentrações
variadas de sódio, cloreto e carboidratos. Opcionalmente, estes produtos podem conter potássio,
vitaminas e ou minerais.
4.3.2. Repositores Energéticos

Nestes produtos, os carboidratos devem constituir, no minim), 90% dos nutrientes energéticos
presentes na formulação. Opcionalmente, estes produtos podem conter vitaminas e ou minerais.
4.3.3. Alimentos Protéicos

A composição protéica deve ser constituída de, no minim, 65% de proteínas de qualidade
nutricional equivalente às proteínas de alto valor biológico, sendo estas formuladas a partir da
proteína intacta e ou hidrolisada.
A adição de aminoácidos específicos é permitida para repor as concentrações dos mesmos níveis
do alimento original, perdidos em função do processamento, ou para corrigir limitações especificas
de produtos formulados à base de proteínas incompletas, em quantidade suficiente para atingir alto
valor biológico, no mínimo comparável ao das proteínas do leite, carne ou ovo (Tabela acima ).
Opcionalmente, estes produtos podem conter vitaminas e ou minerais. Podem conter ainda
carboidratos e gorduras, desde que a soma dos percentuais do valor calórico total de ambos não

supere o percentual de proteínas.
4.3.4. Alimentos Compensadores

Devem conter concentração variada de macronutrientes, obedecendo os seguintes requisitos, no
produto pronto para o consumo,:
- Carboidratos: abaixo de 90%;
- Proteínas: do teor de proteínas presente no produto, no mínimo 65% deve corresponder
proteína de alto valor biológico;

a

- Gorduras: do teor de gorduras, a relação de 1/3 gordura saturada, 1/3 monoinsaturada e 1/3
poliinsaturada;.
- Opcionalmente, estes produtos podem conter vitaminas e ou minerais.
4.3.5. Aminoácidos de Cadeia Ramificada

Nestes produtos os aminoácidos de cadeia ramificada (valina, leucina e isoleucina), isolados ou
combinados, devem constituir no mínimo 70% dos nutrientes energéticos da formulação,
fornecendo na ingestão diária recomendada até 100% das necessidades diaries de cada
aminoácido.

NECESSIDADES DIÁRIAS DE
AMINOACIDOS DE CADEIA RAMIFICADA (ACR)

r

ACR

Necessidade (mg/kg/dia)

Isoleucina

10

Leucina

14

Valina

10

Fonte: RDA/NAS, 1989
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5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA
É permitida a utilização de aditivos e coadjuvantes de tecnologia nos mesmos limites previstos
para os alimentos convencionais similares, desde que não venham alterar a finalidade a que o
alimento se propõe.
6. CONTAMI NANTES
6.1. Resíduos de agrotáxicos

Devem estar em consonância com os níveis toleráveis nas matérias-primas empregadas,
estabelecidos pela legislação em vigor
6.2. Resíduos de aditivos dos ingredientes

Os remanescentes dos aditivos somente serão tolerados quando em correspondência com a
quantidade de ingredientes empregados, obedecida a tolerância fixada para os mesmos.
6.3. Contaminantes inorgânicos

Devem obedecer aos limites estabelecidos pela legislação especifica.
7. HIGIENE
Os Alimentos para Praticantes de Atividade Física devem ser preparados, manipulados,
acondicionados e conservados conforme as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e de acordo com
os padrões microbiolágicos, microscópicos e físico-químicos estabelecidos pela legislação
especifica.
8, PESOS E MEDIDAS

Devem obedecer a legislação especifica.
9. ROTULAGEM
9.1. Na rotulagem dos produtos classificados neste Regulamento, além dos dizeres exigidos para

os alimentos em geral e para os Alimentos para Fins Especiais, devem constar:
9.1.1. No painel principal:
9.1.1.1. A designação conforme item 2.2.
9.1.2. Nos demais painéis:
9.1.2.t Para os Repositores Energéticos e para os Alimentos Compensadores, a orientação em
destaque e negrito: "Crianças, gestantes e idosos, consumir preferencialmente sob orientação de
nutricionista e ou médico".
9.1.2.2. Para os Alimentos Protéicos e para os Aminoácidos de Cadeia Ramificada, a
recomendação em destaque e negrito: "Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer
enfermidade devem consultar o médico e ou nutricionista".
9.1.2.3. Para os Repositores Hidroeletroliticos, a recomendação em destaque e negrito:
"Recomenda-se que os portadores de enfermidades consultem um médico e ou nutricionista, antes
de consumir este produto".
9.1.2.4. A informação nutricional, de acordo com o Regulamento de Rotulagem Nutricional, em
caráter obrigatório.
9.1.2.5. Ficam proibidas expressões tais como "anabolizantes", "body building", "hipertrofia

muscular", "queima de gorduras", "fat burners", "aumento da capacidade sexual", ou equivalentes.
10. REGISTRO

Os Alimentos para Praticantes de Atividade Física estão sujeitos aos mesmos procedimentos
administrativos para o registro de alimentos em geral.
Para os repositores hidroeletrolfticos a empresa deve apresentar uma declaração de que o produto
é compatível com a finalidade de uso a que se propõe, demonstrando através de cálculos e ou
análise laboratorial.
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11. CONSIDERAÇÕES GERAIS
11.1. A venda do produto só poderá ser feita em unidades pré-embaladas.
11.2. Forma de apresentação

Os produtos para praticantes de atividade física podem ser apresentados sob a forma de:
tabletes, drágeas, cápsulas, pós, granulados, pastilhas mastigáveis, líquidos, preparações
semi-sólidas e suspensões.
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ANEXO C- REGISTRO DE ALIMENTOS
Resolução n° 23, de 15 de março de 2000
(DOU 16/03/2000)

Dispõe sobre 0 Manual de Procedimentos Básicos para Registro e Dispensa da
Obrigatoriedade de Registro de Produtos Pertinentes
Area de Alimentos
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVS aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de
abril de 1999, c/c o § 1 0 do Art. 95 do Regimento Interno aprovado pela Resolução n.° 1, de 26 de
abril de 1999, em reunião realizada em 1° de março de 2000, adota a seguinte Resolução de
Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:
Art. 1° Aprovar o Regulamento Técnico sobre o Manual de Procedimentos Básicos para

Registro e Dispensa da Obrigatoriedade de Registro de Produtos Pertinentes à Area de
Alimentos constante do Anexo desta Resolução;
Art. 2° 0 descumprimento desta Resolução constitui infração sanitária, sujeitando os infratores As
penalidades da Lei n.° 6.437, de 20 de agosto de 1977 e demais disposições aplicáveis.
Art. 3 0 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Pica revogada a Portaria SVS/MS n.° 120, de 18 de fevereiro de 1999.

Gonzalo Vacina Neto
(publicada no Dino Oficial da União de 16 de março de 2000- Seção 1)

REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE 0 MANUAL DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA
REGISTRO E DISPENSA DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE PRODUTOS
PERTINENTES A AREA DE ALIMENTOS
1. ALCANCE
1.1. Objetivo
Estabelecer procedimentos básicos para o registro e dispensa da obrigatoriedade de registro de
produtos pertinentes à Area de alimentos.
1.2. Âmbito de aplicação
0 presente Manual se aplica a todos os setores envolvidos com o trâmite de processos de registro
ou dispensa da obrigatoriedade de registro de alimentos, aditivos, coadjuvantes de tecnologia e
embalagens, nacionais e importados.
2. DEFINIÇÕES
Para efeito desta Resolução, considera-se:
2.1. Registro: 6 o ato legal que, cumpridos os procedimentos descritos nesta Resolução,
reconhece a adequação de um produto à legislação vigente, formalizado por meio de publicação
no Diário Oficial da União;
2.2. Dispensa da obrigatoriedade de registro: 6 o ato, fundamentado na legislação vigente, pelo
qual se desobriga o registro de produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cumpridos os
procedimentos descritos nesta Resolução;
2.3. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento: 6 o ato privativo do 6rgão de saúde
competente dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, contendo permissão para o
funcionamento dos estabelecimentos que exercem atividades pertinentes à Area de alimentos;
2.5. Embalagem final: produto resultante do último estágio do processo de fabricação que implica
em modificação de sua composição;
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2.6. Embalagem Reciclada : embalagem produzida por processo tecnológico específico de
obtenção de resinas a partir de materiais recicláveis;
2.7. Matéria-prima alimentar: toda substância em estado bruto, que para ser utilizada como
alimento precise sofrer tratamento e ou transformação de natureza física, química ou biológica;
2.8. Alimento "in natura": todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo imediato
se exija apenas a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados para a sua perfeita
higienização e conservação;
2.9. Produto Alimentício: todo alimento derivado de matéria-prima alimentar ou de alimento "in
natura", adicionado, ou não, de outras substâncias permitidas, obtido por processo tecnológico
adequado;

2.10. Ingrediente: é qualquer substância, incluidos os aditivos alimentares, empregada na
fabricação ou preparação de um alimento e que permanece no produto final, ainda que de forma
modificada;
2.11. Aditivo Alimentar: 6 qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem
propósito de nutrir, com objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou
sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem,
acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Ao agregar-se
poderá resultar em que o próprio aditivo ou seus derivados se convertam em um componente de
tal alimento. Esta definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam
incorporadas ao alimento para manter ou melhorar suas propriedades nutricionais;
2.12. Coadjuvante de Tecnologia de Fabricação: 6 toda substância, excluindo os equipamentos e
os utensílios utilizados na elaboração e/ou conservação de um produto, que não se consome por si
só como ingrediente alimentar e que se emprega intencionalmente na elaboração de matériasprimas, alimentos, ou seus ingredientes, para obter uma finalidade tecnológica durante o
tratamento ou elaboração. Deverá ser eliminada do alimento ou inativada, podendo admitir-se no
produto final a presença de tragos da substância ou seus derivados;
2.13. Monitoramento de qualidade do produto: coleta, avaliação e análise laboratorial quando for o
caso, de produtos com objetivo de verifi car sua conformidade com o padrão sanitário requerido e
ou com o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) ou Regulamento Técnico do produto (RT);
2.14. Inspeção Sanitária na Indústria: (§ o procedimento da fiscalização efetuado pela autoridade
sanitária na unidade fabril, para verificar o cumprimento da legislação vigente;
2.15. Exigência: é um recurso a ser utilizado pelo Sistema de Vigilância Sanitária, dirigido As
empresas, para solicitar complementação de dados para uma melhor avaliação do processo em
estudo e adequação à legislação vigente.
3. REFERENCIAS
3.1. Decreto 55.871, de 26 demarco de 1965— Modifica o Decreto n.° 50.040, de 24 de janeiro de
1961, referente a norma reguladoras do emprego de aditivos para alimentos, alterado pelo Decreto
n.° 681, de 13 de março de 1962.
3.2. Decreto - Lei 986, de 12 de outubro de 1969— Institui normas básicas sobre alimentos.
3.3. Decreto n.° 63.526, de 04 de novembro de 1968 — Aprova as normas técnicas especiais sobre
o emprego de aditivos em alimentos e dá outras providências.
3.4. Resolução CNNPA n.° 08, de 24 de junho de 1975 — Dispõe quanto a substâncias e materiais
que poderão ser empregados no fabrico de recipientes ou utensílios destinados a entrar em
contato com alimentos e outros.
3.5. Portaria n.° 33 — SVS/MS, de 13/03/80, publicada no D.O.U. 18/03/80 —Dispõe sobre a
renovação de registro.
3.6. Lei n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990— Dispõe sobre Sistema Único de Saúde (SUS).
3.7. Portaria n.° 9 — DINAL/MS de 23 de fevereiro de 1990 — Dispõe sobre produtos dispensados
de registro.
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3.8. Portaria n.° 1.428, de 26 de novembro de 1993 — Aprova o Regulamento Técnico para
Inspeção Sanitária de Alimentos, as Diretrizes para Boas Práticas de Produção, o Regulamento
Técnico para estabelecimento de Padrões de Identidade e Qualidade.
3.9. Portaria n.° 326 — SVS/MS, 30 de julho de 1997 — Condições Higiênico - Sanitárias e de Boas
Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/ Industrializadores de Alimentos.
3.10. Portaria n.° 540 — SVS/MS, de 27 de outubro de 1997 — Aprova o Regulamento Técnico:
Aditivos Alimentares — definições, classificação e emprego.
3.11. Portaria Ministerial n.° 1.634, de 29 de outubro de 1997.
3.12. Portaria n.° 579 — SVS/MS, de 17 de novembro de 1997- Dispensa a emissão posterior de
documentos que impliquem na repetição do ato de registro de alimentos.
3.13. Lei n.° 9.782, de 26 de janeiro de 1999 — Dispõe sobre o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências.
3.14. Resolução n.° 01, de 26 de abril de 1999, Anexo I — Regimento Interno da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.
3.15. Resolução n.° 237, de 02 de julho de 1999 — Institui formulário padrão para recolhimento da
taxa de fiscalização sanitária e Declaração de enquadramento do tipo da empresa.
3.16. Resolução n.° 16, de 30 de abril de 1999, publicada no D.O.U. em 03/12/99 — Aprova o
Regulamento Técnico de Procedimentos para Registro de Alimentos e ou Novos Ingredientes.
3.17. Resolução n.° 17, de 30 de abril de 1999, publicada no D.O.U. em 03/12/99 — Aprova o
Regulamento Técnico que Estabelece as Diretrizes Básicas para Avaliação de Risco e Segurança
dos Alimentos.
3.18. Resolução n.° 18, de 30 de abril de 1999, publicada no D.O.U. em 03/11/99 — Aprova o
Regulamento Técnico que Estabelece as Diretrizes Básicas para Análise e Comprovação de
Propriedades Funcionais e ou de Saúde Alegadas em Rotulagem de Alimentos.
3.19. Resolução n.° 19, de 30 de abril de 1999, publicada no D.O.U. em 10/12/99 — Aprova o
Regulamento Técnico de Procedimentos para Registro de Alimento com Alegação de Propriedades
Funcionais e ou de Saúde em sua Rotulagem.
3.20. Resolução ANVS n.° 104, de 14 de maio de 1999, publicada no D.O. U. em 17/05/99 — Aprova
o Regulamento Técnico sobre Aditivos Aromatizantes/Aromas.
3.21. Medida Provisória n.° 2.000-13, de 11 de fevereiro de 2000 publicada no D.O. U. de
12/02/00— Altera dispositivos da Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras
providências.
4. PRINCiPIOS GERAIS
4.1. Todos os estabelecimentos que exercerem atividades pertinentes àárea de alimentos devem
ser inspecionados e licenciados pela autoridade sanitária.
4.2. Os produtos do Anexo D estão dispensados de registro, enquanto que os produtos do Anexo E
devem ser registrados no órgão competente do Ministério da Saúde.
4.3. Os produtos de um anexo podem passar a integrar o outro anexo. Essa mudança pode ocorrer
em função do histórico de qualidade do produto, efetuado por meio do monitoramento de qualidade
ou em conseqüência de ocorrência de agravos à saúde atribuídos ao consumo de alimentos.
4.4. Todo alimento deve ser produzido de acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade (NO)
ou Regulamento Técnico (RT) e demais diretrizes estabelecidas, aprovados pela autoridade
competente.
4.5. A não conformidade com os critérios estabelecidos no item 4.4, constatada por meio do
monitoramento de qualidade do produto, implicará na aplicação, às empresas, das penalidades
previstas na legislação vigente.
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5. PROCEDIMENTOS
5.1. PRODUTOS DISPENSADOS DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
5.1.1. Os produtos do Anexo D estão dispensados da obrigatoriedade de registro no árgão
competente do Ministério da Saúde.
5.1.2. As empresas devem informar o inicio da fabricação do(s) produto(s) A autoridade sanitária
do Estado, do Distrito Federal ou do Município podendo já dar inicio a comercialização.
5.1.3. A autoridade sanitária tart um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da comunicação
da empresa, para proceder a inspeção sanitária na unidade fabril, nos termos do item 5.1.4.
5.1.4. A realização da inspeção neste prazo dependera, isoladamente ou em conjunto, da natureza
do produto, do risco associado ao produto, da data da última inspeção e do histórico da empresa.
5.1.5. No caso da empresa não ser aprovada na inspeção referida no item 5.1.3., a mesma sera
notificada para adotar os seguintes procedimentos, sem prejuízo da aplicação de outras
penalidades previstas na legislação:
a.
b.

suspender a produção;
recolher o(s) produto(s) no mercado, quando a autoridade sanitária julgar necessário com
base na legislação pertinente, arcando com os custos da divulgação para notificação
população.

5.1.6. Estão também dispensados da obrigatoriedade de registro e, adicionalmente, dispensados
da necessidade de informar o inicio da fabricação A autoridade sanitária do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, os seguintes produtos:
5.1.6.1. as matérias-primas alimentares e os alimentos "in natura";
5.1.6.2. os aditivos alimentares (intencionais) inscritos na Farmacopéia Brasileira, os utilizados de
acordo com as Boas Praticas de Fabricação e aqueles dispensados pelo árgão competente do
Ministério da Saida;
5.1.6.3. Os produtos alimentícios elaborados conforme Padrão de Identidade e Qualidade, usados
como ingredientes alimentares, destinados ao emprego na preparação de alimentos
industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados, desde que incluídos na legislação
brasileira de alimentos;
5.1.6.4. Os produtos de pani ficação, de pastifício, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de
rotisseria e de sorveteria, quando exclusivamente destinados A venda direta ao CONSUMIDOR,
efetuada em balcão do próprio PRODUTOR, mesmo quando acondicionados em recipientes ou
embalagens com a finalidade de facilitar sua comercialização.
5.2. REGISTRO DE PRODUTOS
5.2.1. Todos os produtos constantes do Anexo E devem ser registrados no órgão competente do
Ministério da Saúde.
5.2.2. A solicitação de registro deve ser efetuada pela empresa interessada, junto ao Órgão de
Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município onde uma das unidades fabris
da empresa esteja localizada. A documentação exigida esta relacionada no Anexo F;
5.2.3. A solicitação de registro requer a entrega, pela empresa, dos documentos específicos
mencionados no Anexo F, dos Formulários de Petição FP1 e FP2, constantes dos Anexos G e H,
cujas instruções de preenchimento encontram-se nos Anexos I, JeL ea Ficha de Cadastramento
de Empresas ANEXO M.
5.2.4. Os referidos formulários devem ser protocolizados na Vigilância Sanitária do Estado, do
Distrito Federal, ou do Município.
5.2.5. Para as embalagens recicladas, registra-se somente a embalagem final.
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5.2.6. 0 valor para registro de produto ou procedimentos administrativos são regidos por
Resolução específica de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.
5.2.7. Demais procedimentos para registro de produtos:
5.2.7.1. Registro Único
Pode ser solicitado quando um mesmo produto 6 fabricado por unidades fabris distintas de uma
mesma empresa, localizadas em um ou mais Estado/Pais.

0 registro único deve ser solicitado por apenas uma das unidades fabris da empresa, que passa a
ser responsável por todas as eventuais modificações pertinentes ao produto.
A empresa deve apresentar junto ao Órgão de vigilância sanitária o Alvará Sanitário ou a Licença
de Funcionamento, de cada uma das unidades fabris e anexar aos demais documentos exigidos
no Anexo F.
A empresa pode anexar ao processo os relatórios de inspeção de cada uma das unidades fabris.
Deve estar claramente identificado no rótulo o nome do fabricante e o endereço da unidade
produtora.

5.2.7.1.1. 0 registro único pode ser requerido ainda nas seguintes situações:
5.2.7.1.1.1. Produtos com a mesma base de formulação diferenciando-se entre eles: fruta e/ou
sabor e/ou aroma e/ou cobertura e/ou formato e/ou concentração de ingredientes, desde que não
altere a natureza do produto. Produtos com a mesma base de formulação, diferenciando-se
apenas o CORANTE se o mesmo possuir IDA (Ingestão Diária Aceitável) não especificada ou não
limitada. Havendo variação de corantes que possuam IDA numérica, o registro 6 distinto para cada
produto;
5.2.7.1.1.2 Produtos com a mesma base de formulação e marcas diferentes.
5.2.7.1.2. Extensão Para Registro Único
Pode ser solicitada a extensão para registro único nos casos previstos no item 5.2.7.1.1.1.

5.2.7.2. Registro de produto no caso de empresa distribuidora
A empresa distribuidora pode utilizar sua marca registrada nos produtos fabricados por outra(s)
empresa(s) por meio de contrato, devendo apresentar, obrigatoriamente, cópia do Alvará Sanitário
ou Licença de Funcionamento.

0 pedido de registro de um produto que utiliza a marca ou o nome de uma empresa distribuidora,
deve ser feito pela empresa fabricante, indicando no campo correspondente do formulário de
petição a marca da empresa distribuidora.
Os dizeres de rotulagem devem identificar a distribuidora e o fabricante.

5.2.7.3. Registro de produção terceirizada (registro novo)
Utilizado quando a empresa alimentícia possui unidade fabril autorizada para produção de
alimentos e quer terceirizar produtos que ela produza ou não. A solicitação de registro deve ser
feita por uma das empresas que apresente as condições para produção de alimentos. Os
requisitos necessários para terceirização, além dos documentos constantes no Anexo F, são:

a) o órgão de Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município deve ter ciência
desse acordo mediante apresentação do contrato de terceirização ou documento equivalente;
b) os dizeres de rotulagem devem identificar o fabricante e o detentor da marca;
c) as empresas devem apresentar cópia do Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento.

5.2.7.4. Registro de Produtos que não constam do Anexo D.
5.2.7.4.1. Produto sem Padrão de Identidade e Qualidade (PIO) ou sem Regulamento Técnico
(RT):
A empresa interessada deve apresentar uma proposta de PIQ ou RT, anexando referência
internacional, na seguinte ordem de prioridade: Codex Alimentarius, Comunidade Europeia (CE) e
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Code of Federal Regulations (CFR) - FDA-USA; bem como, legislação sobre o assunto em outros
países ou atender ás exigências das diretrizes de avaliação de risco e segurança estabelecidas em
regulamento técnico especifico;
5.2.7.4.2. Embalagem Reciclada

A empresa deve apresentar uma proposta de regulamento técnico, contendo as seguintes
informações:
•

•
•
•

•

referência internacional, na ordem de prioridade: Codex Alimentarius, Comunidade
Européia (CE) e Code of Federal Regulations (CFR) - FDA-USA ou atender às exigências
das diretrizes de avaliação de risco e segurança estabelecidas em regulamento técnico
especifico;
estudos sobre a toxicidade do material da embalagem;
metodologia sobre determinação de migração (total e especifica) para o alimento;
relação dos alimentos em que será utilizada e justificativa tecnológica;
metodologia analítica para a identificação e verificação do grau de pureza do material da

embalagem.
5.2.7.5. Registro de Produtos Importados Pertinentes à Area de Alimentos

Para efeito de registro e dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos importados devem
ser obedecidos os mesmos trâmites e procedimentos para os alimentos produzidos nacionalmente,
previstos neste Regulamento.
Para efeito de registro, os produtos importados na embalagem original e prontos para oferta ao
consumidor passam a ser registrados de acordo com a legislação especifica.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. Da empresa:
6.1.1. estar licenciada pela autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município, que
expedirá Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento;
6.1.2. estabelecer e implementar as Boas Práticas de Fabricação de acordo com o que determina
a legislação e apresentar o Manual de Boas Práticas de Fabricação As autoridades sanitárias, no
momento da inspeção e ou quando solicitado;
6.1.3. as importadoras e empresas distribuidoras de produtos alimentícios devem implementar e
dispor de Manual de Boas Práticas de Fabricação/Armazenagem e nas demais etapas do processo

produtivo sob sua responsabilidade;
6.1.4. adotar na cadeia produtiva, metodologia que assegure o controle de pontos críticos que
possam acarretar riscos à saúde do consumidor;
6.1.5. comunicar oficialmente à autoridade sanitária, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do inicio
da comercialização, os locais onde estão sendo comercializados seus produtos, registrados e
dispensados de registro, e solicitar ao Órgão de Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal
ou do Município que proceda a coleta de amostra dos mesmos, visando a Análise de Controle;
6.1.6. as empresas produtoras e importadoras de produtos pertinentes à área de alimentos devem
manter atualizadas as fórmulas dos produtos dispensados de registro, estando disponíveis

autoridade sanitária, sempre que solicitado;
6.1.7. informar à autoridade sanitária, num prazo máximo de até 10 (dez) dias, a data de inicio de
fabricação dos produtos dispensados de registro. A partir, de então, pode-se iniciar a
comercialização dos produtos.
6.2. Compete ao árgão de Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município:
6.2.1. inspecionar as unidades fabris para verificar o cumprimento das Boas Práticas de
Fabricação.
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6.2.2. analisar o processo de pedido de registro do produto, observando os Regulamentos
Técnicos, as Resoluções, as Portarias e outros instrumentos legais pertinentes ao produto,
inclusive os de rotulagem;
6.2.3. emitir parecer conclusivo no campo especifico do Formulário de Petição (FP2) e quando:

a.

aprovado, citar o(s) regulamento(s) no(s) qual(ais) se baseou a análise, datar e assinar,

b.

identificando o técnico responsável;
indeferido, mencionar o(s) motivo(s) no(s) qual(ais) se baseou (inclusive citando as
legislações), datar e assinar, com identificação do técnico que procedeu a análise.

6.2.4. informar à ANVS, por meio de relatórios gerenciais mensais a relação das empresas que
solicitaram inspeção, indicando as categorias, produtos, marcas e tipos de embalagens, bem
como, as que foram inspecionadas, indicando o parecer conclusivo.
6.3. Compete A Agência Nacional de Vigilância Sanitária:
6.3.1. deferir ou indeferir, com as devidas justificativas, as solicitações de registro previamente

analisadas;
6.3.2. cancelar o registro do produto a pedido, por irregularidade ou por erro de publicação. No
último caso, cabe republicação, sem emus, mediante a apresentação dos documentos constantes

no Anexo F.
6.3.3. manter os Estados atualizados com Cadastro de empresas, produtos registrados

e

dispensados de registro, bem como das empresas inspecionadas.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Validade do registro
O registro dos produtos é válido por 05 (cinco) anos, em todo território nacional. A revalidação do
registro deve ser solicitada no prazo de até 60 (sessenta) dias, antes da data do seu vencimento.
7.2. Formulação de exigência:
7.2.1. o prazo estabelecido para o cumprimento da exigência é de 30 (trinta) dias a partir da ciência
do interessado;
7.2.2. a formulação de exigência deve ser efetuada de forma clara e precisa, indicando toda a
legislação pertinente;
7.2.3. o não cumprimento da exigência no prazo estabelecido, implicará no indeferimento da
petição, publicação no D.O.U. e arquivamento do processo;
7.2.4. não cabe exigência para complementação dos documentos obrigatórios discriminados no
Anexo Ill, sendo o processo, nesse caso, indeferido e publicado no D.O.U.
7.3. A publicação do registro dos produtos do Anexo C, no D.O.U., é suficiente para comprovar a
concessão do registro pelo árgão competente do Ministério da Saúde, dispensando a emissão
posterior de quaisquer documentos que impliquem na repetição do ato, tais como certidões,
declarações e outros.
7.4. Os documentos exigidos para os demais procedimentos administrativos, tais como.
modificações , cancelamento e renovação que a empresa detentora do produto deseja efetuar.
constam do Anexo F.
7.4.1. Quando as modificações ocorrerem em função de atualização de legislação especifica, não
haverá Onus para a empresa, nem necessidade de protocolizar essa modificação no Órgão de
Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município, desde que efetuadas dentro do
prazo de adequação estabelecido pelo novo Regulamento Técnico. A responsabilidade dessa
adequação é exclusiva da empresa.
7.5. As informações sobre andamento de processo devem ser obtidas no Órgão onde foi
protocolizado o processo, no protocolo da ANVS ou na Gerência-Geral de Alimentos, por meio de
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documentação oficial (carta, oficio, fax ou outros), ou consulta na Internet no endereço eletrônico
da Agencia.
7.6. A empresa deve comunicar ao órgão de Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou
do Município, as situações de mudança de endereço da unidade fabril, mudança de razão social,
incorporação de empresas e encerramento da atividade da empresa. 0 órgão de Vigilância
Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município deve encaminhar a documentação
Agência para proceder as alterações.
7.7. Nas situações em que o Estado já tenha implantado a descentralização de suas ações, as
unidades regionais e municipais poderão protocolizar os documentos referentes ao registro de
alimentos e emitir o Alvará Sanitário.
8. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
8.1. As empresas, que detêm o número de registro de produtos que de acordo com esta Resolução
passam a ser dispensados, podem, optativamente, usá-lo na rotulagem de seu respectivo produto,
até o término do estoque de embalagem ou até a data de vencimento do registro.
8.2. Os pedidos de registro e demais procedimentos administrativos para os produtos que passam
a ser dispensados de registro, que estejam em andamento na data de entrada em vigência deste
Regulamento, serão automaticamente cancelados pela autoridade sanitária competente.

274

ANEXO D- ALIMENTOS DISPENSADOS DA OBRIGATORIEDADE DE
REGISTRO

DESCRIÇÃO

CÓDIGO
4100115

AÇÚCARES

4200038

ALIMENTOS E BEBIDAS COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
COMPLEMENTAR

4100174

ALIMENTOS CONGELADOS

4200082

AMIDOS E FÉCULAS

4100191

ADITIVOS AROMATIZANTES/AROMAS

4300167

BALAS, BOMBONS E SIMILARES

4100085

BISCOITOS

4100018

CAFÉS

4300151

CEREAIS E DERIVADOS

4300025

CHAS

4100107

COLORÍFICO

4300084

CREMES VEGETAIS

4300182

COMPOSTO DE ERVA-MATE

4100093

CONDIMENTOS PREPARADOS

4100077

CONSERVAS VEGETAIS (EXCETO PALMITO)

4100034

DOCES

4200071

EMBALAGEM

4300051

ERVA-MATE
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4100042

ESPECIARIAS/ TEMPERO

4100026

FARINHAS

4300076

FARINHAS DE TRIGO E/OU MILHO FORTIFICADAS COM FERRO (1)

4300164

FRUTAS (DESSECADAS E OU LIOFILIZADAS)

4100050

FRUTAS EM CONSERVA

4200012

GELADOS COMESTÍVEIS

4300190

GELEIA DE MOCOTÓ

4300131

GELEIAS (FRUTAS)

4100131

MASSAS

4200098

PÓS OU MISTURAS PARA 0 PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS

4100158

ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS

4100123

PAES

4300169

PASTAS E PATES VEGETAIS

4300181

POLPA DE FRUTAS

4300191

POLPA DE VEGETAIS

4300092

PREPARAÇÕES E PRODUTOS PARA TEMPERO A BASE DE SAL

4100166

PRODUTOS DE CACAU/CHOCOLATE

4200063

PRODUTOS DE COCO

4100141

PRODUTOS DE CONFEITARIA

4300068

PRODUTOS DE FRUTAS, CEREAIS E LEG. P/ USO EM IOGURTE E
SIMILARES
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4100182

PRODUTOS DE SOJA

4100069

PRODUTOS DE TOMATE

4300101

SALGADINHOS

4300163

SEMENTES OLEAGINOSAS

4300160

SOBREMESAS E PÓS PARA SOBREMESA

4300168

SOPAS DESIDRATADAS

4300165

VEGETAIS (DESSECADOS E OU LIOFILIZADOS)

1) Conforme Compromisso Social para Redução da Anemia por Carência de Ferro no
Brasil - Ministério da Saúde/99.
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ANEXO E- Produtos com Registro Obrigatório
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

4200047

ADITIVOS (FORMULADOS)

4100190

ADITIVOS SUBSTANCIA ÚNICA

4100113

ADOÇANTES

4200020

AGUA MINERAL

4200030

AGUA NATURAL

4300164

AGUAS PURIFICADAS ADICIONADAS DE SAIS

4200039

ALIMENTOS ADICIONADOS DE NUTRIENTES ESSENCIAIS

4300032

ALIMENTOS Cl ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS E OU
DE SAÚDE

4300033

ALIMENTOS INFANTIS

4300083

ALIMENTOS PARA CONTROLE DE PESO

4300078

ALIMENTOS PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE NUTRIENTES

4300086

ALIMENTOS PARA DIETAS COM INGESTÃO CONTROLADA DE
AÇÚCARES

4200081

ALIMENTOS PARA DIETAS ENTERAIS

4300088

ALIMENTOS PARA GESTANTES E NUTRIZES

4300087

ALIMENTOS PARA IDOSOS

4300085

ALIMENTOS PARA PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA

4300069

ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL

4300017

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

4200055

COADJUVANTES DE TECNOLOGIA

4300162

COMPOSTO LIQUIDO PRONTO PARA CONSUMO

4300031

EMBALAGENS RECICLADAS

4200123

GELO

4300030

NOVOS ALIMENTOS E OU NOVOS INGREDIENTES

4100204

SAL

4200101

SAL HIPOSSÓDICO / SUCEDÂNEOS DE SAL
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ANEXO F- Documentação necessária para registro
PROCEDIMENTOS FP1 E FP2;
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA;
✓ COPIA DO ALVARÁ SANITÁRIO OU LICENÇA DE FUNCIONAMENTO;
.1 DIZERES DE ROTULAGEM OU MODELO DE RÓTULO
■7 (3 VIAS) FICHA DE CADASTRO DE EMPRESA (F.C.E.);
• REQUERIMENTO SOLICITANDO ALTERAÇÃO/ CANCELAMENTO;
*/ (2 VIAS) CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL;
• (2VIAS) CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO D.O.U.;
• LAUDO DE ANÁLISE OU DOCUMENTOS EXIGIDOS P/ REGULAMENTO
TÉCNICO ESPECÍFICO;
• 452 — REGISTRO DE ALIMENTOS.
•

vf
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ANEXO G- FORMULÁRIO DE PETIÇÃO 1 - FP1 (FRENTE)
IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (USO DO ORGÃO)
MINISTERIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITARIA
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FORMULÁRIO DE PETIÇÃO -1

6

PRODUTO
A 1

C
ki

NÚMERO DO PROCESSO ORIGEM

I

I

I

I

I

I

I

I

I

PROTPIA/MÊS/ANO)

I

I

I

I

I

I

I

111111

1 DADOS DO INTERESSADO
RAZÃO SOCIAL

NUMERO DE CADASTRO

1

04

1

D
1 DADOS DO PRODUTO
CATEGORIA

1

E

L

1

LIII

1

1

1

1

06

1

1

1

1111111

1 DADOS RELACIONADOS A FORMULA
E
08 COMPONENTES DA FÕRMULA

I

1

1

1

1

1

1

I

1

I

1

111111111

09

TIPO

1

1

1

1

1

I

I

VENCIMENTO REGISTRO
(MÊS / ANO)
I
I
I
I
I

DESIGNAÇÃO DA CATEGORIA

1::= 11111111
NOME DO
PRODUTO

1

11111

1

1111

1

1

1

10 CONCENTRAÇÃO
QUANT.NOLUME

1

1

I

1

1111

11
PERCENTUAL

I
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FORMULÁRIO DE PETIÇÃO 1- FP1 (VERSO)
E
08

1 DADOS RELACIONADOS À FORMULA (CONTINUAÇÃO)
COMPONENTES DA FORMULA

09

TIPO

10 CONCENTRAÇÃO
QUANT.NOLUME

11 PERCENTUAL
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ANEXO H - FORMULÁRIO DE PETIÇÃO 2- FP2 (FRENTE)
I IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (USO DO ORGA0)
MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITARIA
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FORMULÁRIO DE PETIÇÃO -2
APRESENTAÇÃO
PROT (DINMES/ANO)

I NUMERO DO PROCESSO ORIGEM
01

1

F

I ASSUNTO DA PETIÇÃO ( CÓDIGOS E DESCRIÇÃO)

1

1

1

I

1

1

1

I

1

I

1

1

1

1

1

02

1

1

02

01

I

I

I

I

I

I

1 1

I

I

II

04

03

1

1

I

I

I DADOS DO FABRICANTE
I

G

NÚMERO DE CADASTRO DA EMPRESA

FABRICANTE

I
15
UF DE FABRICAQ 0

71 I
MUNICIPIO DE FABRICAÇÃO

E

17

l

H I DADOS DA APRESENTAÇÃO
NUMERO DE REGISTRO

1E

L

1

1

1

1

I

1

I

I

I

I

I

I

I

i

19 DESTINAÇÃO DO PRODUTO
1

1

1

1

1

1

1

1

1

INSTITUCIONAL

3
TEMPO DE VALIDADE
2= I I I 1 1_11 DIAS I
NOME
DO
PRODUTO

1

I

1_2_1 MESES OU

COMERCIAL

2

INDUSJPROFISSION.

4

RESTAURANTES/
HOSPITAIS

1_3_I ANOS

I

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

21
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I

1 1 1 1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

NUM. DA APRES. NA FORMULA

COMPLEMENTO DO NOME OU MARCA

E

I

23 I

1 1 1 1

I I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO

2=

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIii
1

I

I

FORMA F1SICA

=

1111111

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

26

II

I

I

I

I I PARECER CONCLUSIVO SOBRE INSPEÇÃO DA INDÚSTRIA (USO DO ÓRGA0 DE V.S.)

I

I

I

I

I

I

I

1
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DATA DA INSPECAO

SATISFATÓRIO
INSATISFATÓRIO

jj

NONIE/IDENTIFICAÇÂO DO TECNICO QUE PROCEDEU A INSPEÇÃO

FORMULÁRIO DE PETIÇÃO 2- FP2 (VERSO)
J

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Assumimos civil e criminalmente, inteira responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas (Inclusive pela
Descrição dos Componentes da Fórmula e das Apresentações em Anexo), bem assim pela Qualidade do Produto (incluindo-se,
nos casos cabíveis, sua esterilidade e ou apirogenicidade) cujo cadastramento ou registro, ou as modificações deste, que
tenhamos solicitado através desta Petição.

Representante Legal (Assinatura e Identificação)

K

USO DO ORGA0 DE VIGILÂNCIA SANITARIA

Técnico Responsive! (Assinatura • identificação)
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ANEXO l- INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FP1
Resolução N.° 23, de 15 de memo de 2000
410

-

CAMPO
01

-

ORIENTAÇÃO

Para petição de registro inicial deve ser preenchido pelo órgão de Vigilância Sanitária.

- Para produto já registrado, o número deve ser o mesmo de quando o produto recebeu o registro.

02

Uso exclusivo do árgão de Vigilância Sanitária.
Preencher a data de protocolo do processo no órgão.

03

Indicar a razão social da empresa que detém ou que está pleiteando o registro do produto.
Indicar o número de cadastro da empresa.

04

IMPORTANTE: 0 não preenchimento ou o preenchimento incorreto deste campo, resulta no atras o do
andamento do processo.
Quando se tratar de empresa ainda não cadastrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, r Ao
preencher.
OBS: Nesse caso, anexar ao processo, Ficha de Cadastro da Empresa (FCE) preenchida e com i
assinatura do Representante Legal.

05

Indicar o código da categoria do produto (ANEXO E), bem como a descrição por extenso da referi da
categoria.

06

Indicar o mês e o ano de vencimento do registro do produto, isto 6, preencher somente se o pro& to já for

registrado.
07

08
09

Indicar o nome principal do produto. Se o nome do produto for extenso e não couber no campo, al reviá-lo
consultando a Tabela 3. Não será aceita folha anexa para complementação do nome do produto.

Descrever os componentes da fórmula do produto, em ordem decrescente de quantidade. Descre er
separadamente a composição de cada "sub-fórmula" do produto (massa, recheio, cobertura).

Identificar a substancia quanto a sua função na fórmula. Devem ser considerados apenas os códi! os;
01 — aditivo;
09 — coadjuvante;

18— ingrediente.
10

Indicar a quantidade dos ingredientes na fórmula (quantidade/volume).

Os aditivos devem vir especificados em 100g ou 100mlou por porção consumida conforme legisle cão
especifica.
11

Preencher optativamente ao campo E10, a indicação da quantidade em porcentagem
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ANEXO J- INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FP2
Resolução N.° 23, de 15 de memo de 2000
ORIENTAÇÃO

QUADRO CAMPO
A

01

-

Para petição de registro inicial deve ser preenchido pelo órgão de

Vigilância Sanitária.
- Para produto já registrado, o número deve ser o mesmo de quando o

produto recebeu o registro.
B

02

Uso exclusivo do órgão de Vigilância Sanitária.
Preencher a data do protocolo do processo no órgão.

F

-

Informar os assuntos objetos da petição podendo ser apresentados no
máximo 4 (quatro). Cada assunto deve ser apresentado através do
código especifico, acompanhado da respectiva descrição (vide Tabela 1
Procedimentos Administrativos).

—

Para registro de produto importado, além do código especifico de
registro, incluir o código de produto importado (459)

G

14

Indicar a razão social da empresa que detém ou que está pleiteando o
registro do produto.

16

Indicar o número de cadastro da empresa.
IMPORTANTE: 0 não preenchimento ou o preenchimento incorreto
deste campo, resulta no atraso do andamento do processo.
Quando se tratar de empresa ainda não cadastrada na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, não preencher. Anexar ao processo, Ficha de
Cadastro da Empresa (FCE) preenchida e com a assinatura do

Representante Legal.
16

Indicar o município da unidade fabril

17

Indicar a Unidade Federativa do município da unidade fabril.

18

Indicar o número de registro. Quando se tratar de petição inicial de
registro não será preenchido.

Obs.: É muito importante o preenchimento deste campo nos casos de
qualquer alteração do produto e renovação de registro.
19

Assinalar o destino do produto.

20

Indicar o número de dias, meses e anos referentes à validade do produto
e a marcação da validade do tempo correspondente.
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21

Indicar o nome principal do produto. Se o nome do produto for extenso e
não couber no campo, abreviá-lo consultando a Tabela 3. Não será
aceita folha anexa para complementaçáo do nome do produto.

22

Indicar a marca e contra marca do produto.

23

Preencher nos casos de apresentações (tipos de embalagem) diferentes
com tempo de validade distintos. OBS.: no caso de um mesmo produto
ser acondicionado em duas ou mais embalagens com tempo de validade
diferentes, esta diferença deverá vir registrada na forma de FP2
diferentes.

24

Indicar o(s) material(ais) de embalagem em contato direto com o
alimento.

25

Não Preencher.

26

Indicar o código e a descrição dos cuidados de conservação do produto.
Deve ser considerado apenas o código 17 - cuidados especiais de
conservação indicados nos textos de rotulagem.

H

I

Reservado ao uso exclusivo do órgão de Vigilância Sanitária.

J

Assinar e identificar no Termo de Responsabilidade o representante legal
e ou responsável técnico.
Nos casos que o Regulamento Técnico exigir, a assinatura do
responsável técnico é obrigatória.

K

Reservado ao uso exclusivo do órgão de Vigilância Sanitária
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ANEXO L- INSTRUÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS FP1 e FP2
Resolução N.° 23, de 15 de março de 2000

Os documentos deverão ser preenchidos à máquina ou com letra de forma legível, não podendo
conter rasuras;
Os formulários devem ser preenchidos em 03 (três) vias, sendo que uma delas é devolvida ao
usuário como recibo, após protocolização;
Para o uso de formulários inforrnatizados, os campos de informação deverão ser semelhantes aos
apresentados nesta Resolução;
No preenchimento dos campos quadriculados devem ser consideradas as seguintes informações:
1.
2.
3.
4.

5.

Cada quadrícula deve conter apenas um caracter alfanumérico;
em se tratando de campo numérico, iniciar com o preenchimento sempre da direita para a
esquerda;
Em se tratando de campo alfabético, iniciar o preenchimento pela primeira quadrícula
esquerda, deixando sempre uma quadrícula em branco entre as palavras ou expressões;
Campo quadriculado com mais de uma linha deve ser considerado como única linha de
preenchimento, não sendo consideradas as regras de divisão silábica na mudança de linha
e utilização de Wen;
Quando o campo for insuficiente para a informação, devem ser mantidas as palavraschave e abreviadas as demais, sem prejuízo do entendimento da informação. Não será
aceita folha em anexo para complementação do nome, marca etc.
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ANEXO M - FICHA DE CADASTRAMENTO DE EMPRESAS

DE CADASTRAMENTO DE EMPRESAS MÓDULO I

NTOS CNPJ:

Identificação da empresa (Razão Social ):
ão:
Auk

erar
rocesso:

N do cadastro da empresa:

Armazena

(1)

Produtos

lento

ivo
Jalagem

Embalar

Distribui
r

(2 )(3)

Origem:
(1) El Nacional
Estrangeira

Pais de origem:

(2) 0

Exporta
r

Fabricar importa
r

Produzi
r

Reembalar

(4)

(6
(5)
)

(7)

(8)
)

a

Transporta
r

Osutrasi.

ficar)

(1o)
--

(9

r

uvante de
a

; Autorizadas - (10)

Outras (a especificar):

rego da Sede
a , Rua, Etc:

1 Númer

Sala:

CEP:

UF:

Telefone:

o:
Município:

Endereço Eletrônico (e-mail):
lo representante legal:

1 CPF:

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:

[Assinatura:

Data:

Fracionar

(15)
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1) Tipo de solicitação
1.1) Incluir - marcar o campo quando a empresa solicitar o registro de um
produto pela primeira vez.
1.2) Alterar - marcar o campo quando a empresa proceder alteração no
registro do produto, de titularidade, de endereço e de razão social.
2) Identificação da Empresa
2.1. Razão social - Informar a Razão social da Empresa.
2.2. CNPJ
Informar o número da empresa no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica.
2.3. Número do Processo Informar o número do processo sob o qual se
está solicitando o registro ou alteração.
2.4. Número de cadastro da Empresa Informar o número do cadastro
recebido quando concedido o primeiro registro de produto.
2.6. Origem da Empresa Informar a origem da empresa, se empresa é
nacional ou estrangeira.
2.6. Pais de Origem Se empresa estrangeira, informar pais de origem.
-

-

-

-

-

3) Classe de Produto/Atividade Autorizada De acordo com a classe de produto
da empresa, marcar no quadro o tipo de atividade autorizada. Atenção: na coluna
do item (10) Outras, favor marcar a classe a que se refere e escrever a atividade
requerida nas linhas indicadas.
-

Informar o endereço completo da empresa, o número do
telefone, número do fax e endereço eletrônico.

4) Endereço da sede

-

Informar o nome do representante legal, o CPF, a
5) Representante Legal
assinatura do representante e a data.
-

