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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo consiste em compreender dois pilares principais para 

marca Nutry: Identificar o perfil dos consumidores brasileiros de snacks com 

ênfase no segmento de barras, com o objetivo de identificar perfil 

sociodemográfico, hábitos de consumo e processo de decisão de compra, 

fundamentados na teoria do comportamento do consumidor. Realizar a análise de 

imagem, desempenho e ressonância da marca Nutry no segmento de snacks, 

através da teoria de CBBE - Customer Based Brand Equity. Ambos pilares compõem 

a base para a proposta de ações estratégias de curto, médio e longo prazo 

embasadas no composto de marketing (Produto, Preço, Praça e Promoção) visando 

o reposicionamento da marca Nutry no segmento de snacks.  

Considerando os objetivos propostos a estrutura do trabalho consiste no 

processo de diagnóstico do ambiente externo no contexto que a empresa está 

inserida, onde foram exploradas características do ambiente político, econômico, 

social, tecnológico e legal que possuem alguma influência para indústria alimentícia, 

portanto para marca Nutry. Seguido por análise do microambiente e ambiente 

interno da empresa onde foram destacados pontos fortes, fracos, oportunidades e 

ameaças. Conclui-se com resultados da investigação de dados secundários 

(internos e externos) e coleta de dados primários - pesquisa qualitativa com 

gestores da marca Nutry, processo de observação - conversas informais com 

colaboradores da empresa e realização de pesquisa quantitativa (n=1045). 
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1.1 PROBLEMA GERENCIAL 

“Reposicionamento da marca Nutry. ”  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

“Fortalecimento da marca Nutry - imagem, desempenho e ressonância de 

marca” 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Identificar o comportamento do consumidor de snacks com ênfase no 

segmento de barras;  

b) Identificar a imagem e desempenho da marca Nutry e de seus 

concorrentes;  

c) Mensurar ressonância da marca Nutry utilizando Customer Based 

Brand Equity (CBBE); 

d) Desenvolver estratégias para reposicionamento da marca Nutry. 
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2 SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Nutrimental foi inaugurada em 23 de julho de 1968 no município de São 

José dos Pinhais - PR, consolidada como uma das maiores indústrias de alimentos 

do estado do Paraná. Atualmente a empresa tem como missão “ofertar alimentos 

saudáveis e práticos, respeitando e valorizando a vida e os seres humanos”.  

O primeiro projeto da indústria foi a desidratação de batatas para produção de 

purê, porém devido algumas dificuldades fabris acabaram inviabilizando o negócio 

de batatas e fazendo a empresa testar outros produtos. Foi quando a empresa 

identificou uma oportunidade no ano seguinte (1969) e começou a atender o 

mercado institucional (governo), produzindo feijão pré-cozido desidratado para 

atender o programa de merendas escolares do estado do Paraná. 

Os negócios da empresa apresentaram crescimento ano após ano, entre 

1974 a 1984, a empresa ampliou seu potencial fabril com a compra de novos 

equipamentos e uma nova fábrica em Guaramirim – Santa Catarina, se tornando a 

principal empresa do setor de merendas escolares do país. Neste mesmo período 

iniciou suas vendas de produtos para o mercado de food service, industrial e 

exportação, se tornando assim, a pioneira no país com a produção de proteína 

texturizada de soja. 

Em 1985 a empresa entrou para o mercado consumidor, ou seja, e passou a 

produzir para o mercado B2C produtos como gelatinas, pudins e refrescos, porém 

esse mercado ainda trazia uma pequena representatividade em faturamento para a 

empresa e a principal fonte de receita vinha do segmento institucional. Em 1990, a 

grande crise atingiu a companhia, com a chegada de Fernando Collor de Mello a 

presidência do país, que descentralizou a compra de merendas escolares (mercado 

institucional representava na época 80% de seu faturamento). 

Visando um diferencial no mercado, no ano de 1992 a empresa lança 

“Chonk”, a primeira barra de cereais destinadas ao mercado consumidor. O produto 

inicialmente não teve uma boa aceitação pois a embalagem e o nome era muito 

semelhante a um chocolate e a própria estratégia de lançamento do produto pela 

agência foi com o intuito de posicioná-lo como uma guloseima infantil. Esse 

posicionamento acabou gerando má aceitação dos consumidores, pois ao comprar 

“Chonk” esperavam consumir algo indulgente. Mesmo diante de um cenário pouco 

otimista para o novo produto no mercado, a empresa acreditava muito no seu 
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potencial e o relança com um novo posicionamento e uma nova marca - Nutry - no 

ano seguinte, 1993. 

Nesse ano a marca Nutry surge para atender o mercado consumidor de 

barras - a primeira barra de cereais do Brasil. Com o intuito de relançar esse produto 

a nova proposta de posicionamento era que o produto fosse um alimento prático, 

saudável e ao mesmo tempo saboroso. O público alvo definido para a marca eram 

pessoas que praticavam esportes, com uma vida mais dinâmica e que buscavam 

alimentos práticos. Buscando se diferenciar no mercado brasileiro, também tinha 

cunho social, pois se utilizava de castanhas do Pará como matéria prima para a 

produção do produto. Essas castanhas vinham das cooperativas de seringueiros da 

Amazônia e parte dos lucros gerados eram revertidos à comunidade.  

A categoria de barras de cereais é de extrema importância para empresa até 

os dias atuais, pois durante muitos anos a Nutry dominou este segmento e trouxe ao 

mercado brasileiro diversas inovações. Com o passar dos anos o mercado se tornou 

cada vez mais competitivo nesta categoria. Com isso a marca Nutry percebeu que 

precisava ampliar a linha de produtos para continuar oferecendo diferenciação aos 

seus consumidores através de mais opções de snacks saudáveis. 

Seguindo esta lógica de sobrevivência no mercado de snacks, a marca Nutry 

deixou de atuar somente com barras de cereais se tornando uma “família de 

produtos”. O atual portfólio da marca é composto por cinco categorias de barras: 

barras de cereais, barras de frutas, barras recheadas, barras proteicas, e barras 

nuts, além de outros produtos que completam a família Nutry: cookies integrais, 

cereais matinais, aveias e flocos de cereais.  

Atualmente a empresa possui cinco unidades de negócios principais, sendo 

estes: mercado consumidor (77% do faturamento), mercado de exportação (8% do 

faturamento), mercado de food service (8% do faturamento), mercado industrial (6% 

do faturamento) e o mercado institucional (1% do faturamento). O portfólio atual da 

empresa é composto pelas seguintes marcas: Nutry (snacks), Nutribom e Nutrilon 

(farinhas infantis), Nutrinho (refresco em pó) e Nutrimental (farinhas).   

A marca possui uma distribuição nacional de alta capilaridade, está presente 

em mais de 500 mil pontos de venda no Brasil, operando com dois modelos de 

distribuição: canal direto e indireto. O canal direto é composto por grandes redes 

varejistas que adquirem os produtos direto da fábrica da Nutrimental, sem influência 

de distribuidores intermediários (ex: Lojas Americanas, Condor, Carrefour, Wallmart 
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etc.). Já o canal indireto é quando a venda é realizada através de distribuidores para 

clientes de pequeno porte (ex: lojas de conveniência / tradicionais e com menos de 

10 check outs), além de atuar também em alguns canais especializados, como o 

canal farma (NUTRIMENTAL, 2017). 

Para os próximos anos a empresa deseja desenvolver novos nichos de 

mercado, aumentar sua liderança nacional no segmento de barras e resgatar a 

cultura de empresa inovadora e socialmente responsável.  

Tendo em vista estes objetivos, o presente estudo realizou a análise do 

cenário externo, no qual a empresa está inserida, e do ambiente interno da 

organização, analisando sua imagem e desempenho de marca atual comparado aos 

seus principais concorrentes diretos e a influência da ressonância na forma como a 

marca é percebida. Com o objetivo final de propor ideias, soluções e propostas para 

um reposicionamento da marca Nutry em 2018, fundamentado em três pilares 

principais: inovação, saudabilidade e responsabilidade social. 

Para que isso seja possível verificou-se que há necessidade que a marca 

Nutry observe os insights obtidos neste estudo do comportamento e perfil do 

consumidor de snacks, especialmente de barras e promova investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento para criação de produtos que estejam de acordo com 

as necessidades atuais e futuras relacionados do segmento.  

Trabalhar com uma comunicação efetiva, sugere-se o redesenho da 

arquitetura, identidade da marca e de suas embalagens. Com o objetivo de trazer 

elementos simbólicos de alta identificação pelo consumidor, de acordo com os 

diversos momentos de consumo e estilo de vida identificados.  

 Tendo em vista o aumento da procura por snacks mais saudáveis e uma 

movimentação da concorrência em relação a este tema, identifica-se a necessidade 

da Nutry posicionar seu portfólio e sua comunicação de acordo com este conceito de 

saudabilidade. 

 A organização precisa resgatar ações de responsabilidade social feitas no 

passado e trazer este benefício não somente para o consumidor final, mas também 

para toda cadeia produtiva. 

Por fim o reposicionamento de marca será detalhado posteriormente 

utilizando de ações estratégicas fundamentadas no Composto de Marketing 

(Produto, Preço, Praça e Promoção).  
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3 DIAGNÓSTICO 

3.1 MACROAMBIENTE 

A análise do macroambiente é realizada para identificar influências externas 

ao setor em que uma empresa está inserida capazes de gerar ameaças e/ou 

oportunidades, sendo que essas influências podem afetar de forma direta ou indireta 

os negócios da companhia 

Existem diferentes formas de identificar essas influências, uma delas é por 

meio da análise PESTEL, um método que promove o estudo qualitativo de um 

determinado cenário com base em seis fatores: político, econômico, social, 

tecnológico, ecológico e legal. Esse metodo permite uma análise macroambiental 

visando a compreensão de ambientes complexos e em constante mudança. 

(KOTLER, 2013; SOBRAL, 2013). 

A ferramenta utilizada nesta etapa do estudo teve enfoque em quatro fatores, 

de acordo com a ordem de mais influência para marca Nutry: social, econômico, 

tecnológico e legal.   

Os dados utilizados para a construção da análise foram obtidos por meio da 

coleta de dados secundários internos e externos: relatórios e apresentações internas 

de tendências disponibilizados pela empresa Nutrimental, bem como dados de 

institutos de pesquisa Nielsen, veículos de comunicação, publicações 

especializadas, organizações e associações além de consulta a livros e informações 

disponíveis na internet. Também se utilizou dados primários: por meio da realização 

de um estudo qualitativo de cunho exploratório, composto por duas entrevistas, 

semiestruturadas, de amostra por julgamento com os dois colaboradores da 

empresa Nutrimental, visando obter suas percepções como profissionais da área a 

respeito das informações sobre a marca Nutry.  

As entrevistas foram realizadas em São José dos Pinhais - PR, na indústria 

Nutrimental com a gestora da marca Nutry - Silvana Teixeira Coelho e o 

coordenador da área de Trade - Luciano Rodrigo Perle. Ambos estão há mais de 15 

anos na empresa. 

Por meio da análise do ambiente sociocultural ou social pode-se observar 

“[...] a visão de mundo que define nossas relações conosco, com outras pessoas, 

organizações, a sociedade, a natureza e o universo” (KOTLER, 2013, p. 81).  
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 Em relação ao ambiente social nota-se o quão informado e conectado o 

consumidor se tornou devido à maior facilidade ao acesso à informação. Com isso, o 

consumidor passou a ser mais exigente e preocupado com a origem, qualidade, 

processos, ingredientes, rótulos de embalagem e até mesmo com os propósitos e 

compromissos da marca/empresa (MARROQUÍN; KANTAR, 2014). Durante as 

entrevistas, a gestora da marca Nutry e o coordenador da área de trade também 

relatam essa tendência de mudança comportamental do consumidor e descrevem 

que os consumidores estão cada vez mais informados e em busca de alimentos 

funcionais, superfoods e alergênicos, visando sempre a saúde e bem estar. 

Conforme explica a gestora da marca Nutry:  

O que era mocinho, hoje já não é tão mocinho assim. É aquela questão do 
consumidor tá preocupado mais com produtos que entreguem mais 
nutrição. Eu acho que é uma movimentação que tá acontecendo e que a 
gente tá procurando se adequar. 

O maior acesso a informações citado anteriormente também reflete na força 

das redes sociais que têm cada vez mais influência no processo de decisão de 

compra do consumidor e na forma que as empresas se relacionam com seus 

consumidores Carvalho (2016). Neste cenário as redes sociais contribuem de forma 

expressiva para esta conexão entre marcas e indivíduos. De acordo com a pesquisa 

Hábitos e Comportamento dos Usuários de Redes Sociais no Brasil publicada pelo 

site Administradores (2016), o WhatsApp é a rede social mais utilizada, em segundo 

lugar o Facebook e em seguida Twitter e Instagram. 

Segundo matéria publicada no Sebrae Nacional, a produção agrícola orgânica 

crece mais de 20% ao ano no Brasil. A matéria também informa que aumentou o 

número de agricultores com certificação orgânica podendo inferir que existe uma 

tendência de valorização da produção e do consumo sustentável. 

Visto cenário econômico brasileiro nos últimos anos, de acordo com Nielsen 

(2016), os consumidores brasileiros também estão mudando seu comportamento de 

compra, no último ano o consumo de marcas próprias aumentou em 15,6%, 

atualmente presente em 64,9% dos lares brasileiros. Ainda segundo Neide 

Montesano presidente da ABMAPRO (Associação Brasileira de Marcas Próprias e 

Terceirização), as marcas próprias estão em crescimento e oferecendo atributos 

valorizados pelos consumidores. 
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Outra mudança que se percebe nos hábitos de consumo é na consciência do 

brasileiro em adquirir produtos ou serviços de empresas socialmente responsáveis, 

segundo a pesquisa publicada no jornal Estadão (2017), 87% dos consumidores 

brasileiros apresentam este comportamento, além de não se importarem em pagar 

de 5% a 10% a mais pela mercadoria dessas organizações.  

De acordo com Kotler (2013), no ambiente econômico analisa-se as 

influências macroeconômicas e seus impactos no poder de compra dos 

consumidores, na renda, taxa de endividamento, taxa de desempregos e 

disponibilidade de créditos. 

Analisando aspectos do âmbito econômico o Brasil teve uma alta taxa de 

endividamento do consumidor impactando diretamente no setor de bens de 

consumo. Outro fator que contribuiu para o crescimento da taxa de endividamento 

foi o alto índice de desemprego do país que chegou a 13,8 milhões em abril de 2017 

(CAPUCCI, R. 2017; CASTRO, L 2017). De acordo com o índice de desemprego 

elevado, observou-se um reflexo nas vendas dos supermercados em 2016 - a 

frequência na ida a esse estabelecimento reduziu em torno de 4,3% em relação aos 

anos anteriores e o consumidor começou a buscar alternativas de produtos mais 

baratos, realizando - trade down (traduzido como adquirir produtos de baixo custo) 

(MONTEIRO; NIELSEN, 2016).  

Entretanto observa-se uma perspectiva de recuperação na economia de 

acordo com o jornal Valor Econômico, a economia brasileira começou a se 

estabilizar no início de 2017, o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 1% (janeiro à 

março) se comparado ao trimestre anterior influenciado principalmente pelo setor 

agrícola (SARAIVA, A. 2017; SALES, R 2017).  

Este cenário de instabilidade econômica é percebido na performance das 

vendas de barra de cereais. Para o coordenador da área de trade é nítida a queda 

nas vendas nos últimos dois anos, porém a empresa avalia se o motivo se deve a 

crise ou queda no segmento de barras de forma geral, conforme explica: 

[...] A  categoria de barras de cereais ela vem caindo, nos últimos dois anos 
de Nielsen ela vem em queda… Então a gente tem que tá com o sinal em 
alerta para ver se isso é uma questão de economia mesmo, da crise onde 
as pessoas compram mais as necessidades básicas, ou se é uma tendência 
de mercado. Então a gente ainda tá estudando para ter uma real noção. 
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Todavia a gestora da marca Nutry complementa explicando quais foram as 

alternativas tomadas para passar por esse período crítico para a empresa: 

[...] Então a gente tentou buscar tanto em readequação de fábrica, 
otimização na produção, redução das despesas.Teve muitas verbas que a 
gente tinha congeladas […]. 

No ambiente político-legal ou legal verifica-se as influências das leis e 

regulamentos que podem influenciar nos setores, sendo que essas leis podem ser 

vistas como ameaças e/ou oportunidades (KOTLER, 2013). Verificou-se que no ano 

de 2016, houve um aumento de de cinco vezes na tributação do chocolate, insumo 

utilizado na produção de barrinhas, afetando o preço final dos produtos 

(MARTELLO, 2016). Outros fatores analisados foram as movimentações instáveis no 

cenário político brasileiro e aumento da dívida pública, isso diminuiu o nível de 

confiança dos investidores no país (SALOMÃO; CAVALCANTI, L.; LAMBERT, N, 

2016).  

Dentre os aspectos do ambiente legal, um dos fatores que se destaca, tendo 

influência direta na indústria alimentícia é a maior preocupação com a presença de 

sódio nos alimentos. De acordo com dados da matéria publicada pelo G1, o governo 

lançou uma meta, por meio do Ministério da Saúde, para reduzir este insumo nos 

alimentos industrializados no mercado nacional, com foco principal em pães e 

massas instantâneas. As demais empresas de outros setores alimentício poderão vir 

a ser impactadas futuramente, sendo assim, terão que adequar suas formulações 

para cumprir essa medida (GARONCE, L.; LUIZ, G. 2017).  

Ainda segundo Kotler (2013), no ambiente tecnológico é analisado os 

impactos que as novas tecnologias desenvolvidas podem vir a ter no macro 

ambiente, podendo inclusive afetar os indicadores econômicos e sociais. 

Dentro do componente tecnológico é possível observar o crescimento do 

número de aplicativos com o objetivo de auxiliar a controlar e administrar uma vida 

mais saudável. Segundo Samorano (2016) o crescimento de aplicativos voltados a 

saúde e bem estar cresceu 66% no ano de 2014. Outra tendência no mercado 

alimentício é a composição dos ingredientes no desenvolvimento de cada produto, o 

consumidor está buscando opções mais saudáveis (DIET WIN, 2017). Visto esta 

tendência no desenvolvimento de produtos, grandes empresas já identificaram 

nichos de mercado relacionados a produtos saudáveis e orgânicos.  
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Observa-se uma movimentação no mercado de marcas próprias com 

lançamento de produtos com foco em saúde e bem-estar, além disso observou-se 

investimentos de multinacionais na categoria de snacks (E-COMMERCE, 2015; 

OLIVEIRA, P, 2014; BOUÇAS, R, 2017). Nota-se muitos lançamentos na indústria 

alimentícia, de acordo com as tendências vistas anteriormente, no ambiente 

tecnológico é percebido a movimentação das grandes empresas investindo na busca 

de startups para fomentar inovação (SANTOS, 2015). 

De acordo com os pontos já apresentados, o consumidor está cada vez mais 

atendo aos processos produtivos das empresas, mais conectado e informado, atento 

a qualidade dos insumos utilizados e ao propósito das marcas, esse cenário 

recessivo enfrentado pelos brasileiros nesses últimos anos, impactou diretamente o 

poder de consumo e as indústrias no país.  

Destaca-se nessa análise o crescimento de marcas próprias e as mudanças 

socioambientais de grandes empresas multinacionais, que podem trazer grandes 

inovações para o mercado interno afetando assim diretamente a performance da 

Nutrimental. 

Dentro do componente político, o pais passou por diversos problemas, entre 

eles a instabilidade política, corrupção, desemprego e desigualdade de renda são os 

que mais chamam a atenção se comparado com demais países da América do Sul, 

de acordo com a matéria publicada no O Globo (COSTA, 2017). E essa falta de 

instabilidade implicou de forma significativamente na confiança dos investidores 

privados no pais, segundo matéria da Folha de S. Paulo (VALLONE, 2015). 

No ambiente ecológico verifica-se a dependência das indústrias para 

produção de produtos de acordo com a safra de cada matéria prima. De acordo com 

a matéria publicada no G1, a safra do ano de 2017 para 2018 será menor (FERRAZ, 

2017). 
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Figura 1 - Análise de macroambiente PESTEL 

 

Fonte: Dados secundários. 

3.2 MICROAMBIENTE 

O microambiente é analisado visando compreender os efeitos diretos de 

determinada situação ou evento no setor em que a empresa está inserida e “[...] 

suas principais dimensões são consumidores, intermediários, concorrentes e 

fornecedores” (URDAN, 2010, p. 53). Portanto esta etapa tem foco em duas 

principais dimensões do microambiente: consumidores e concorrentes.  

Abordando algumas etapas dentro das duas dimensões propostas, 

consumidores: comportamento do consumidor com ênfase no hábito de 

consumo de snacks e posteriormente esta etapa restringe a análise para o 

processo de decisão de compra com ênfase no segmento de barrinhas, que 

aborda os seis primeiros estágios do processo de decisão de compra definidos por 
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Blackwell (2005): “Reconhecimento da necessidade, busca por informações, 

avaliação de alternativas, compra, consumo, avaliação pós-consumo e descarte”. 

Analisa-se os concorrentes – (análise concorrencial) que aborda aspectos 

de conhecimento, imagem e desempenho de marca das três principais marcas 

atuantes no segmento de barrinhas. As mesmas foram selecionadas de acordo com 

a porcentagem de participação (market share) no mercado nacional de barrinhas: 

Nutry, Trio e Ritter sendo o somatório da participação total 55%. 

Os dados utilizados para a construção da análise foram obtidos por meio da 

coleta de dados secundários internos e externos: relatórios e apresentações internas 

de tendências disponibilizados pela empresa Nutrimental, bem como dados de 

institutos de pesquisa como Nielsen e Kantar WorldPanel, veículos de comunicação, 

publicações especializadas, além de consulta em livros, informações disponíveis na 

internet - sites e redes sociais. E três fontes de dados primários: o primeiro já citado 

anteriormente, por meio da realização de um estudo qualitativo de cunho 

exploratório, composto por duas entrevistas semiestruturadas, de amostra por 

julgamento com os dois colaboradores da empresa Nutrimental, visando obter suas 

percepções como profissionais da área a respeito das informações sobre a marca 

Nutry. Segundo utilizou-se também um processo de observação e conversas 

informais com o coordenador de canais - Sergio Augusto Cordeiro, da Nutrimental.  

E por fim, coleta de dados através de pesquisa quantitativa, amostragem por 

conveniência, não probabilística, descritiva, transversal, totalizando uma amostra de 

respondentes válidos composta de 1045 pessoas divididas em três grupos de bases 

de envio. A primeira base foi obtida através de coleta de e-mails nas corridas de 

ruas de pessoas de todo o país que a marca Nutry realizou ativação fornecendo 

seus produtos, representada por 550 respondentes, o segundo grupo foi composto 

por 106 contatos dos franqueados das lojas O Boticário em todas as regiões do 

Brasil. Por fim o último grupo composto por 389 respondentes impactados via redes 

sociais. Foi enviado questionário Survey composto de 37 questões, via e-mail e 

redes sociais durante o período 04 de outubro ao dia 15 de outubro de 2017.  
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3.2.1 Consumidores 

3.2.1.1 Comportamento do consumidor 

O “Comportamento do consumidor é o estudo dos processos envolvidos 

quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, 

serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades ou desejos” 

(SOLOMON, 2011, p. 33).  

As pessoas adquirem produtos para satisfazer suas necessidades ou desejos 

por duas razões, sendo elas por motivos utilitários (funcionais ou tangíveis) ou 

hedônicos (prazerosas ou intangíveis). Essas razões variam de acordo com cada 

consumidor sendo que o ambiente também pode influenciar nesse quesito. Ainda 

segundo o autor, os motivadores do consumo são as experiências sociais, 

compartilhamento de interesses comuns, atração interpessoal, status e emoção 

(SOLOMON, 2011). 

 

3.2.1.2 Perfil da Amostra 

A amostra analisada captou 1045 respostas, sendo que (689) considerados 

respondentes válidos que concluíram a pesquisa por completo. Sendo 434 mulheres 

(62%) e 263 respondentes homens (38%). Faixa etária entre 12 e 71 anos. Os níveis 

de escolaridade apresentados foram: (5%) fundamental - incompleto, (5%) 

fundamental - completo, (1%) ensino médio - incompleto, (6%) ensino médio - 

completo, (18%) superior - incompleto, (16%) superior - completo, (4%) pós-

graduação - incompleto, (21%) pós-graduação - completo. Estado civil dos 

respondentes foi (30%) solteiros, (31%) casados, (1%) separados, (4%) divorciados, 

menos de (-1%) viúvos e (1,5%) outros. Sendo que a faixa de renda familiar, (6%) 

até R$1.254,00, (9%) entre R$1.225,00 - R$2.004,00, (37%) entre R$2.005,00 - 

R$8.640,00, (7%) entre R$8.641,00 - 11.261,00 e (8%) acima de R$11.262,00. 

Referente ao local de residência em sua maioria reside no estado do Paraná (63%), 

seguido por Rio Grande do Sul (12%) e São Paulo (11%), Alagoas (4%), Bahia (3%), 

Minas Gerais (2%), Rio de Janeiro e Santa Catarina ambos com (1%) e Outros 

estados representando (4%). 
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3.2.1.3 Hábitos de Consumo de Snack 

Visando ter um panorama global para análise deste estudo, foram observados 

os hábitos de consumo de snacks na América Latina apresentados pela Nielsen 

(2014). Verificou-se que as categorias de snacks mais consumidos são biscoitos e 

bolinhos, representando um quarto do consumo (US$ 8 bilhões). Sendo que existe 

uma categoria em forte crescimento (mais de 21% no último ano) englobando:  

salgadinhos temperados, biscoitos salgados, biscoitos de arroz e torradas de pão 

sírio. 

Para a amostra analisada, procurou-se entender quais são as categorias de 

snacks mais consumidas. Foram identificados quatro itens que se destacaram. 

Grande parte da amostra informa consumir frutas naturais (70%), em seguida 

aproximadamente metade dos entrevistados consomem iogurtes (47,6%), seguido 

por quem consome chocolates e biscoitos / cookies integrais (38,6% cada), e logo 

após mix nuts (34,3%). 

 

Gráfico 1 – Tipos de snacks (n=1013) 

 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 

 

Segundo estudo da Nielsen (2014), os momentos de consumo de snacks na 

América Latina mostram que para 55% dos respondentes - snacks substituem uma 

refeição, mesmo que o conceito de snacks seja alimentos para consumo entre 

refeições. Em relação aos períodos do dia para consumo de snacks, os 
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consumidores da América Latina em sua maioria 58% consomem snacks no café da 

manhã, seguindo por 56% no jantar e 50% no almoço.  

Neste mesmo estudo identificou-se hábitos de compra, a compra não 

planejada predomina no comportamento dos consumidores. Na América Latina os 

snacks possuem uma capilaridade no mercado que abrangem diversos modelos de 

pontos de venda, os hipermercados representam 44% dos locais de compra, lojas 

de conveniência 32% e lojas de vizinhança 30%. 

Com o objetivo de compreender quais são os hábitos de consumo dos não 

consumidores de snacks, foi observado que de todos os respondentes da pesquisa 

apenas 5% da amostra informou não consumir snacks, sendo por motivos de falta 

de interesse e não conhecimento (48%) e uma pequena parcela declarou adotar um 

estilo de vida que prefere comer produtos naturais e/ou seguir dieta restrita com 

produtos menos industrializados e menos açúcar em sua composição (19%). 

Gráfico 2 - Consumo de snacks (n=1045) 

 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 

 

É possível perceber a mudança no comportamento dos consumidores em 

relação aos desejos de consumo, cada vez mais o consumidor procura uma 

alimentação e estilo de vida mais saudável. Segundo dados Nielsen (2015) cresce 

mais rápido a categoria de alimentos saudáveis em comparação com a de alimentos 

indulgentes. A pesquisa Kantar WorldPanel (2014) também afirma que existe uma 

maior rejeição pelos consumidores a produtos industrializados. 
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Em comparação com os resultados da pesquisa quantitativa, pode-se 

observar que aproximadamente metade da amostra se considera preocupada com 

uma alimentação saudável (46%), mas apenas uma pequena parcela (9%) possui 

acompanhamento nutricional com um profissional, sendo que apenas (10%) dos 

respondentes estão dispostos a pagar mais por uma alimentação saudável. 

Aliado com a tendência de preocupação com uma alimentação saudável outro 

hábito do comportamento do consumidor verificado na amostra é que 

aproximadamente 78% dos respondentes praticam atividades físicas. Dentre as 

atividades físicas, percebe-se 3 predominantes: corrida (44%), atividades de 

academia (37%) e caminhada (30%). Levando em consideração a frequência que os 

respondentes praticam atividades físicas, 60% da amostra respondeu em média 4 

vezes por semana. Para gestora da marca Nutry, o praticante de atividade física 

amador faz parte do perfil público alvo da marca, conforme ela explica: 

Geralmente são pessoas já casadas com família, são praticantes de 
atividades físicas, mas não são pessoas que praticam atividade física todos 
os dias, e se preocupam com o bem estar e com a saúde […]. 

Pode-se observar na amostra entrevistada que para os praticantes de 

atividades físicas existe um menor consumo de chocolate e cookies/biscoitos não 

integrais diferente dos demais snacks, onde todos que praticam atividades físicas 

consomem em maior volume. Verifica-se também que praticantes de atividades 

físicas consomem mais que o dobro de Mix Nuts se comparado com os não 

praticantes.  Conforme o gráfico abaixo: 
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Gráfico 3 - Pratica atividade física vs não pratica atividade física (n=1034) 

 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 

3.2.1.4 Processo de Decisão de Compra 

“Os consumidores passam por sete estágios maiores para tomadas de 

decisão, sendo estes: reconhecimento da necessidade, busca por informações, 

avaliação de alternativas pré-compra, compra, consumo, avaliação pós-

consumo e descarte” (BLACKWELL, 2005, p 73).  

O autor afirma que o reconhecimento da necessidade pelos consumidores 

ocorre quando “o indivíduo sente a diferença entre o que ele ou ela percebem ser o 

ideal versus o estado atual das coisas” (BLACKWELL, 2005, p 74).  

Segundo dados secundários Kantar WorldPanel (2014), ao observar os 

hábitos de consumo de barras no Brasil verificou-se que os principais motivadores 

de consumo são sabor, reposição de energia, praticidade e nutrição. Além do sabor 

e necessidades de snacks mais saudáveis, outro reconhecimento de necessidade 

segundo pesquisa de reposicionamento da marca Nutry realizada nos anos de 2013-

2014, a principal razão pela qual o consumidor consome barrinhas é a praticidade 

(75%), podendo assim, levar para qualquer lugar.  

No segundo estágio, na busca por informações os consumidores após 

reconhecerem a necessidade começam a buscar informações para satisfazer suas 

necessidades. O autor define como busca interna: “recuperando o conhecimento na 

memória” ou externa: “coletando informações entre os pares, familiares e no 

mercado” (BLACKWELL, 2005, p. 76). 
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De acordo com as informações obtidas na coleta de dados, é possível 

identificar quais são os principais canais utilizados pelos respondentes para se 

informar sobre barrinhas. O meio que mais se destaca é a busca de informações na 

própria embalagem, onde contém todas as informações do produto, incluindo as 

informações nutricionais (44,9%). Outro fator que se destaca é a não busca por 

informações (28,1%) da amostra, reforçando a ideia de uma compra não planejada. 

Tendo em vista que os respondentes buscam as informações na embalagem ou não 

realizam a etapa de busca por informações existe grande possibilidade de a decisão 

da compra seja feita no Ponto de Venda (PDV). O gráfico abaixo mostra que o PDV 

é o segundo canal mais utilizado pelo respondente para a busca de informação 

(25,4%). 

 

Gráfico 4 - Busca de informação sobre barras (n=891) 

 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 

No terceiro estágio, os consumidores iniciam as avaliações de alternativas 

identificadas no processo anterior. Os critérios utilizados para as definições podem 

ser “avaliações novas ou preexistentes armazenadas na memória”. Outro fator que 

pode influenciar na decisão são características dos produtos, como quantidade, 

tamanho, preço e qualidade (BLACKWELL, 2005, p. 79).  

A coleta de dados primários identificou que o consumidor de barrinhas prioriza 

cinco critérios de escolha no momento da compra, em ordem de preferência. De 

acordo com o número de pessoas que elencou este critério em um ranking de 1-5 

(sendo 1 o critério mais relevante e 5 o critério menos relevante): 1° sabor (76%), 2° 
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preço (65%), 3° fatores nutricionais (64%), 4° promoções (50%), 5° marca conhecida 

(49%), e por último 6° facilidade de encontrar (46%). 

 

Gráfico 5 - Critérios de escolha (n=864) 

 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 

 

 Reafirmando esta informação acima ao consultar dados secundários percebe-

se que o mercado de barras de cereais é extremamente competitivo e há pouca 

diferenciação entre marcas. De forma geral os consumidores possuem o perfil de 

mudança de preferência entre marcas com o objetivo principal de saciar a fome com 

algo saboroso, conforme apresentação Institucional Nutry - Nuts.  

A gerente da marca Nutry complementa na entrevista que a empresa já 

percebe essa movimentação no mercado, porém não desenvolveu uma estratégia 

para atuar nos principais motivadores de consumo identificados, conforme ela 

explica: 

Eu acho que a motivação é a questão da marca, acho que ela tem uma 
marca forte, eu acho que ela entrega sabores que são os mais buscados 
por essa categoria... Marca, sabor...Acho que isso... Eu colocaria mais 
sabor aí […] 

[...] Que o consumidor final tenha mais opção dentro da própria marca, 
dentro da marca Nutry. Quando ele pensa em snacks saudáveis ele está 
fazendo essa substituição, porque a pessoa enjoa da mesma barrinha todo 
dia. Então ela tá fazendo essa substituição, mas dentro da marca Nutry. 
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Estas informações acima representam comportamentos similares aos hábitos 

de consumo do consumidor de barras, principalmente em relação ao sabor que se 

apresenta como um fator primordial na escolha. O critério preço será descrito 

posteriormente na análise SWOT, pois é considerado um driver (motivador) de 

compra importante para a categoria.  

No quarto e quinto estágio ocorrem a compra e o consumo, sendo que a 

decisão de compra do consumidor pode ser influenciada por alguns fatores, como 

“falar com um vendedor” ou “ver uma vitrine que modifique a sua preferência por 

uma marca”. Já o consumo pode ocorrer imediatamente ou em um momento 

posterior (BLACKWELL, 2005, p 82). 

O quarto estágio é representado pelo momento de compra é um estágio 

resultante dos critérios de escolha apresentados anteriormente, sendo o 

comportamento de compra identificado na amostra é que (61,9%) afirma que lembra 

de comprar barrinhas quando está dentro da loja, apenas (23,7%) da amostra entra 

na loja pensando em comprar barrinhas mas decide a marca na hora e a (14,4%) 

afirma que decide sobre a compra e marca de barrinhas antes de entrar na loja, 

confirmando a hipótese que é um modelo de compra não planejada.  

Como objetivo principal do estudo é também apresentar um perfil dos 

consumidores de barrinhas, no quinto estágio consumo observou-se na amostra da 

pesquisa quantitativa que dentre os 15 tipos de barrinhas apresentados, os mais 

consumidos foram: barra de fruta (64,5%), barra nuts (51,7%), barra proteica 

(32,8%), seguido com a mesma frequência cada barra light-diet e barra recheada 

(ambas representando 25,4%), os demais tipos de barrinhas apresentados são 

consideradas tendências no mercado nacional e internacional as quais a marca 

Nutry ainda não comercializa (barra gourmet, orgânica, barra de carne, zero açúcar, 

zero lactose, zero glúten, barra salgada, barra de soja e barra de salada). 
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Gráfico 6 - Tipo de Barra (n=891) 

 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 

 

Ao analisar os principais locais de consumo de barrinhas dos respondentes 

da pesquisa o que mais se destacou foi o local de trabalho (65,8%), em seguida nos 

momentos de deslocamento (45,5%) e em casa (39,7%). 

Dessa forma podemos inferir que para aqueles que consomem durante o 

deslocamento de um lugar para outro e no trabalho se encaixa no quesito de 

praticidade, cujo é um atributo que a marca Nutry leva em consideração para o 

desenvolvimento do produto e da embalagem, como relata a gestora da marca 

Nutry: 

[...] a questão de Nutry estar entregando produtos práticos e ser produtos on 
the go, que as pessoas possam sair e comer...Eu acho que as embalagens 
são pequenas, elas não tem muito produto... Cookies tem 4 unidades, não é 
uma coisa que tem pacote inteiro que você vai ter que fechar para comer 
depois... É tudo de abrir você comer tudo e praticidade. 
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Gráfico 7 - Local de consumo (n=891) 

 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 

 

 Ao avaliar os momentos de consumo pode-se verificar que a maior parte 

dos consumidores de barrinhas analisados na pesquisa quantitativa informaram que 

o momento do consumo combina com: praticidade no dia a dia (82,2%), seguido por 

atividade física (50,1%) e depois por relaxamento ou momento de lazer (13,8% 

cada). 

 Quando questionado quais são os períodos do dia em que os respondentes 

da pesquisa costumam consumir barrinhas percebe-se que mais da metade (68,2%) 

consomem como lanche entre almoço e jantar. Em seguida aproximadamente 

metade dos respondentes (44%) informam como lanche entre café da manhã e 

almoço, no período da manhã, além de uma porcentagem significativa mais (50%) 

pessoas afirmam consumir em momentos de atividades físicas: pré-treino (23%) e 

(20%) como pós-treino.  

 Segundo Blackwell (2005) no sexto estágio ocorre a avaliação pós-

consumo, essa etapa consiste na experiência do consumidor pela satisfação ou 

insatisfação. O autor ainda afirma que esse estágio é significante pois pode afetar na 

recompra de um determinado produto.  

 Para compreender o último estágio de pós-consumo foi verificado a partir da 

coleta da amostra quantitativa que grande parte dos respondentes (95%) consomem 
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ou já consumiram barrinhas, dentre os mesmos mais da metade (63%) permanecem 

consumindo, e apenas (37%) deixaram de consumir. 

 

Gráfico 8 - Consumo de barra (n= 919) 

 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 

 

 Podemos inferir que existe uma grande similaridade na justificativa dos 

respondentes que já consumiram e não consomem mais (37%), para os que nunca 

consumiram barrinhas (3%), sendo a primeira razão: a falta de interesse, em 

segundo lugar produto pouco saudável e por fim a insatisfação pelo sabor. 

 

Gráfico 9 - Motivadores para o não consumo (n= 45) 

 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 
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3.2.2 Análise da Concorrência 

 

 Complementando a análise do microambiente apresentamos uma análise da 

marca Nutry e dos seus principais concorrentes presentes no mercado nacional de 

barras de cereais. Portanto neste estágio do estudo buscamos entender quais as 

principais empresas atuantes neste cenário competitivo, representado por 

concorrência monopolista, que segundo Churchill (2012), é o modelo no qual 

existem muitos vendedores de produtos muito similares, mas que apresentam 

alguma diferenciação entre si.  

 Abaixo apresenta-se um breve histórico do mercado de barrinhas e a 

movimentação ao longo dos anos no mercado brasileiro dos principais players 

considerados concorrentes diretos, que segundo Hooley (2011) são empresas que 

estão dentro do grupo estratégico analisado. 

Verificando o histórico do setor nos anos de 2013 e 2014, barra de cereais 

apresentou uma tendência de crescimento geral, atraindo novos consumidores 

(+3,67 milhões de indivíduos) e aumentando frequência de compra dos mesmos, 

tendo como destaque as regiões Norte e Nordeste do Brasil que representaram o 

maior crescimento. Neste mesmo período a categoria que mais cresceu foi de barra 

de frutas, pois os investimentos em PDV e na promoção deste novo produto foi 

intenso na época, sendo um produto de alto valor agregado e percebido como uma 

“opção saudável de sobremesa” pelo consumidor, segundo dados da Nutry. As 

marcas que mais alavancaram este segmento foram: Ritter, Kobber e Corpo & Sabor 

de acordo com Kantar WorldPanel (2014). 

Neste mesmo estudo observou-se um movimento de mercado da marca Trio, 

no ganho de presença de mercado nas classes C, D e E, sendo que nos 2 anos 

anteriores 2012-2013 Trio já apresentava um acréscimo de (13%) em participação 

no mercado, mas o cenário não se apresentava favorável para marca líder de 

mercado Nutry que neste período perdia (-6%) de market share. 

Nos dois últimos anos, observa-se o problema de um mercado extremamente 

competitivo e desafiador onde a guerra de preços é constante. Além da dificuldade 

para se estabelecer somente com posicionamento de preço é maior para as marcas 

concorrentes, pois a Nutry vem apresentando um desempenho bom, retomando o 

crescimento market share. A empresa vem aumentando sua distribuição no último 
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ano, chegando a mais pontos de vendas do que os concorrentes na categoria de 

barras de cereais segundo a Nielsen (2017). 

Dados Nielsen (2017), do ano de 2015 a 2017 destacam que a categoria de 

Barras de Cereais apresentou uma queda de (-40%) em volume. Para a Nutrimental 

o déficit nesta categoria foi de (-22%), sendo considerada pela empresa a categoria 

que mais contribuiu para a queda. A categoria é mais importante em termos de 

volume, seguido de barras de frutas (-9%) que também apresentou queda. Já o 

segmento de barras nuts cresceu (15%) no primeiro semestre de 2017 vs 2016 e se 

configura como um produto promissor. 

Ao analisar as três categorias principais de barrinhas (barra de cereais, barra 

de frutas e barra nuts), as marcas Nutry e Agtal são as únicas marcas que crescem 

em volume, sendo que no primeiro semestre de 2017 a marca Nutry apresentou 

ganhos de market share e mantém a liderança na categoria de barras com mais que 

o dobro do segundo colocado (Trio). Além disso se mantém com o maior share in 

handlers (traduzido como aceitação do consumidor medido nas lojas onde a marca 

está presente) dentre todas as marcas no mercado nacional. 

Durante entrevista em profundidade a gestora da marca Nutry destaca que os 

principais concorrentes para os diferentes segmentos de barrinhas comercializadas 

pela Nutry são Trio e Ritter em barras de cereais, Agtal para barras Nuts, conforme 

explica:  

[…] Para barras de cereal é a Trio, nosso principal concorrente Trio e Ritter. 
Barra Nuts, Agtal. É… Barra de fruta, Supino. 

Segundo Aaker (2007) “A consciência da marca é a presença de uma marca 

na mente dos consumidores”. Este conceito foi medido de acordo com a primeira 

marca lembrada top of mind. 

De acordo com os resultados obtidos na coleta de dados pode-se verificar 

que em comparação com as concorrentes a marca Nutry, conta com diversas 

fortalezas, sendo a principal o próprio nome, pois foi citada como primeira marca de 

barras que vem a mente, por aproximadamente metade da amostra (46%). Assim 

como também a gestora da marca afirma em entrevista:  

Se comparado com os concorrentes a marca Nutry hoje é top of mind, 
quando se fala em barras de cereais. 
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Em seguida, com uma grande diferença vem a marca Nesfit (8%). Outro dado 

que se destaca na questão é a categoria de barra nuts, que foi citada como marca 

por diversas vezes, com mais frequência que marcas consolidadas no mercado 

como Trio (5%), Ritter (3%) e Agtal (2%). Esse pode ser um indício de tendência de 

consumo dessa categoria. E segundo a entrevista em profundidade ambos gestores 

já estão mapeando essa nova tendência: 

Hoje a gente vê que é uma categoria que está crescendo muito em relação 
a barras é a barra Nuts. 

Gráfico 10 - Top of Mind (n=898) 

 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 

 

Abaixo analisamos com mais profundidade as principais marcas do segmento 

de barrinhas (Nutry, Trio, Ritter e Agtal) de acordo com alguns elementos como: 

portfólio, histórico, pontos fortes e pontos fortes, capilaridade de mercado, canais de 

comunicação e embalagem (elementos funcionais, design e outros elementos 

visuais). 
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Figura 2 - Logo Nutry 

 

Fonte: Site Institucional (2017). 

 

Nutry: atualmente a marca contempla um portfólio composto por 7 variedades 

e 29 sabores: barras de cereal (aveia banana e mel, avelã com chocolate, bolo de 

chocolate, castanha de caju com chocolate, coco com chocolate, frutas vermelhas e 

cookies e morango com chocolate), muito mais (banana, banana com chocolate, 

castanha com chocolate, castanha do pará e trufa), diet (banana), barra recheada 

(goiaba, maça e morango), barra de fruta (ameixa, amendoim com guaraná, banana, 

castanha-do-pará, coco, laranja e morango), nuts (damasco, morango e sementes) e 

NProtein (chocolate, banana e vanilla e cookies) que segundo dados internos da 

empresa, em sua totalidade a categoria de barras representa aproximadamente 

(50%) do faturamento atual do mercado consumidor e apresenta como uma 

categoria vital de grande importância para existência da empresa, segundo os 

gestores entrevistados. Apesar de ser a marca mais lembrada da categoria 

atualmente poucos lançamentos de novos produtos, se tornando uma empresa “Me 

too” (seguidora de seus concorrentes). Seus canais de comunicação com o 

consumidor final são o site institucional e presença em duas redes sociais Facebook 

e Instagram. A primeira conta com aproximadamente 130.000 fans e o Instagram 

com 2.300 seguidores. Por fim, suas embalagens da linha de barras representadas 

abaixo apresentam uma estrutura simples que apresentam informações básicas aos 

seus consumidores: marca, nome do produto, sabor e número de calorias. Através 

de cores fortes e elementos que ressaltam o sabor e textura do produto, porém não 

apresentam nenhum elemento visual simbólico que o consumidor possa perceber 

uma diferenciação e se identificar com os benefícios oferecidos pelo produto.    
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Figura 3 – Embalagens Nutry 

 

Fonte: Dados secundários disponíveis na Internet. 

 

Apesar que as categorias Nuts e N Protein apresentam elementos distintos 

das demais linhas comercializadas pela Nutry, primeiramente apresentam uma 

marca distinta da marca principal Nutry (Nuts e N Protein), apresentam informações 

relacionadas aos ingredientes, fatores nutricionais e benefícios funcionais do 

produto.    
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Figura 4 – Embalagem Nutry Nuts  

 
Fonte: Dados secundários disponíveis na Internet. 

 
Figura 5 – Embalagem NProtein 

 
Fonte: Dados secundários disponíveis na Internet. 

 

Figura 6 - Logo Trio 

 

Fonte: Site Institucional. 

 

Trio: Considerada a principal concorrente no segmento de barrinhas, segundo 

gestores entrevistados a marca Trio, empresa brasileira que iniciou em 1998 a 

comercializar barras, uma empresa que trabalha exclusivamente com estes 

produtos. Seu portfólio atual é composto por 7 variedades: tradicionais (banana, 

aveia e mel, morango com chocolate, avelã e castanha, avelã e castanha com 

chocolate, banana com chocolate, brigadeiro e coco com chocolate), deli (mousse 

de chocolate e morango e chantilly), nut’s (tradicional e chocolate), activios (ameixa, 
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morango e pêssego), zero (banana com chocolate, castanha com chocolate e 

morango com chocolate), pro30Vit (cookies e cream e amendoim) e super protein 

(cookies e cream, choco cream e fruits e cream), possui uma política de preço muito 

baixo, custando aproximadamente (-13%) a menos que o preço médio de Nutry, 

devido a situação econômica do país este passa a ser um fator de decisão 

importante para o consumidor, sendo considerada hoje a marca que de maior 

ameaça para Nutry, pois além da precificação agressiva é destaque em inovação em 

produtos funcionais, indulgentes e free (livre de lactose e glúten), segundo os 

gestores entrevistados. Ainda segundo dados Kantar WorldPanel (2014) a marca 

Trio possui maior participação para os consumidores mais maduros 30-39 anos e 

obteve o maior crescimento de 2013 - 2014 nas classes D/E, além de possuir 21 

variedades de sabores. Atualmente conta com três canais de comunicação com o 

consumidor final: site institucional e duas redes sociais, Facebook com 61.000 fans e 

Instagram com cerca de 1.400 seguidores.  

Embalagens da linha de barras representadas abaixo apresentam uma 

estrutura criativa, em que as cores representam as diferentes linhas de produtos 

(elemento facilitador de escolha no momento da compra), apresentam informações 

como: marca, categoria, sabor, número de calorias, informação extra de produto 

sem glúten, sem lactose, além de frases como “receita original”. Através de imagens 

que ressaltam o sabor do produto, chamam a atenção e transmitem a informação 

sobre o benefício, que em sua maioria são indulgentes, exceto para linha Zero que 

possui uma cor específica (preto) que diferencia das demais linhas.    

 
Figura 7 – Embalagens Trio 

 

Fonte: Dados secundários disponíveis na Internet. 
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Figura 8 - Logo Ritter 

 

Fonte: Site Institucional. 

 

Ritter é uma empresa com mais de 90 anos de história que iniciou suas 

atividades no estado do Rio Grande do Sul e na década de 90 começou a fabricar 

barras de cereais, neste estado é vem ganhando maior força no mercado 

competitivo e relevância para os consumidores pela força regional, atualmente 

(50%) de market share no estado. Dificultando a penetração de outras marcas neste 

cenário regional, conforme confirma gestora da marca Nutry:  

Então Rio Grande do Sul, Ritter que é uma marca de lá, então eles são bem 
bairrista o povo gaúcho, então Ritter tem uma força muito grande, a 
dificuldade é muito grande. 

 Atualmente conta com o portfólio com 7 variedades, contendo 34 sabores: 

barras de cereais (avelã e castanha, banana zero açúcar, banana com chocolate, 

banana, aveia e mel, brigadeiro, brigadeiro zero açúcar, brownie, brownie branco, 

capuccino, castanha-do-pará, frutas vermelhas, morango zero açúcar, morango com 

chocolate, morango e cobertura branca, sobremesa de limão), barra de fruta 

essential (ameixa e coco, amendoim e tâmara, banana e açaí, cacau e frutas), barra 

de cereais light (banana, aveia e mel, brownie e morango), barra de fruta (banana e 

coco), barra de Proteína Maxi Sport (baunilha e  cookies, chocolate e morango), 

barra nuts (banana, sementes e morango e cranberry) e cereal mix (avelã e aveia 

com chocolate, banana e aveia, brigadeiro e aveia com chocolate, morango e aveia 

com chocolate). Atualmente os principais canais de comunicação e contato com o 

consumidor final que a marca utiliza são site institucional e a loja virtual, segundo 

site institucional da empresa. 

Embalagens da linha de barras apresentadas abaixo não possuem corres que 

determinam as diferentes linhas, mas sim as cores são de acordo com os sabores, 

apresentam informações mínimas necerrárias que apresentam a função de 

esclarecer para o consumidor apenas três elementos principais: marca, sabor e 

indicação se produto pertence a linha “light”. Além de apresentam uma imagem que 

representa o sabor indicado, há a imagem do produto do lado direito.  
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Figura 9 – Embalagens Ritter 

 

Fonte: Dados secundários disponíveis na Internet. 

 
Figura 10 - Logo Agtal 

 

Fonte: Site Institucional. 

 

 Agtal é a marca de barras especialista na categoria nuts, considerada o 

principal competidor neste segmento, recentemente passou por uma reformulação 

da marca passando a se chamar Enjoy Snacks, contando com 4 variedades 

contemplando 10 sabores: mixed nuts (damasco e quinoa, nozes e canela, 

sementes, coco e amêndoas, cranberry e original), natural sugar (gengibre mais 

toque de laranja e amêndoa com semente de abóbora), protein nuts (coco mais 
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amêndoas, banana mais canela, cranberry mais amaranto) e mix (kiwi, amendoim e 

amêndoas, cranberry, amendoim e castanha de caju e morango, semente de 

abóbora e amendoim). Apresenta uma política de distribuição muito forte se 

destacando também pelo preço baixo e pela comunicação eficiente pois estão 

trabalhando em um nicho específico, produtos funcionais com ingredientes 

funcionais com foco no estilo de vida em que o consumidor entende como marca 

referência neste segmento, segundo entrevista com gestores. Atualmente conta com 

alguns canais de comunicação com o consumidor são eles: site institucional, loja 

online, Facebook com cerca de 10.000 fãs e Instagram com 2.000 seguidores. 

Visto que a Agtal é uma empresa que atua somente na categoria nuts suas 

embalagens desta linha abaixo antes da reformulação da marca realizada neste ano 

de 2017, trabalham com conceito clean com a cor branco predominate, e cores 

específicar para cada sabor, facilitando a identificação e uma parte da embalagem 

que representa o produto além de informações básicas para o consumidor: marca, 

sabor e indicação se produto não possui glúten, lactose, etc. 

 
Figura 11 – Embalagens Agtal 

 

Fonte: Dados secundários disponíveis na Internet. 

 

 Após a reformulação da marca recentecente, as embagens da empresa Agtal 

são estas apresentadas abaixo e em relação a marca anterior, o conceito clean se 

mantem com a cor branco predominante no fundo. Além da marca, sabor e 

informações sem glúten, sem lactose, foram inseridas informações sobre cada linha 

de produtos e as cores passam a representar cada linha específica e inserção de 

benefícios funcionais e nutricionais que cada produto apresenta.   
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Figura 12 – Embalagens Enjoy Snacks (Nova marca Agtal) 

 
Fonte: Dados secundários disponíveis na Internet. 

 
 
Quadro 1 - Matriz atributos - Categorias Convencionais 

 

Fonte: Dados secundários disponíveis na Internet. 

 

 Os critérios mais relevantes citados na pesquisa quantitativa para consumir 

barras em um ranking de 5 posições são em ordem de prioridade: sabor, preço, 

fatores nutricionais, promoções, marca conhecida e facilidade de encontrar. 

Considerando esses fatores, as marcas que atendem melhor no primeiro quesito 

(Sabor) nas linhas tradicionais e sobremesa são Ritter e Trio. Atualmente existe 

apenas uma opção de sabor indulgente no portfólio de Nutry, podendo ser uma 

oportunidade de mercado para a marca desenvolver produtos mais indulgentes na 
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categoria de “Deli/Sobremesas”, atendendo a demanda de sabor, visto que esse 

critério aparece como o mais importante para o consumo de barras. 

 

Quadro 2 - Matriz atributos - Categorias Especiais 

 

Fonte: Dados secundários disponíveis na Internet. 

 

 Na categoria de produtos especiais, o qual foi definido neste estudo como 

produtos especiais (como por exemplo: funcionais, free glúten, lactose, açúcar e 

proteicos), observa-se uma grande variedade e segmentação da empresa Agtal em 

atender esse nicho de mercado, quando analisado dados de mercado a categoria de 

Nuts apresenta um crescimento expressivo, de (15%) mercado nacional (Nielsen, 

2017). Ainda segundo pesquisa quantitativa a amostra representou que (79%) dos 

respondentes consumiam barras nuts. Portanto identifica-se uma oportunidade para 

a Nutry seria desenvolver mais variedades de Nuts no segmento de especiais. 

Atualmente a marca possui 4 sabores, porém não com diferenciais evidentes como 

produtos free - glúten, lactose e açúcar e com adicional de proteínas. 

 Após identificar os principais players da categoria de barras e qual impacto 

eles exercer no segmento, analisamos quais são seus pontos fortes e fracos, 

segundo tradução de Parmerlee (2000), conforme representado na tabela abaixo 

nos cinco elementos abaixo (share, canais de distribuição, produto, preço e 

comunicação): 
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Tabela 1 -  Análise da concorrência - Forças e fraquezas  

MARCAS SHARE 
CANAIS DE 

DISTRIBUIÇÃO 
PRODUTO PREÇO COMUNICAÇÃO 

NUTRY 

Líder do segmento 
de barras de 

cereais - Nacional 
Top Of Mind (+) 

Não possui E-
commerce 

Boa capilaridade 
nacional (+) 

Variedade 
(++) 

Inovação (-) 

Preço 
Alto (+) 

Redes sociais (+) 

TRIO 
Vendas classes 

CDE (+) 
E-commerce (+) 

Variedade (+) 
Inovação (+) 

Preço 
Baixo (-) 

Redes sociais (-) 

RITTER 

Líder no segmento 
de barras de 

cereais no Rio 
Grande do Sul (+) 

E-commerce (+) 
Variedade (+) 
Inovadora (+) 

Preço 
Baixo (-) 

Redes sociais (-) 

AGTAL 
Líder no segmento 

de barras Nuts - 
Nacional (+) 

E-commerce (+) 
Variedade (-) 
Inovação (+) 

Preço 
Baixo (-) 

Reposicionamento 
recente de marca 

(+) 

Fonte: Dados secundários. 
Legenda: (++) = Ponto Muito Forte / (+) = Ponto Forte / (-) = Ponto Fraco 
 
 Para complementar a análise de concorrência serão abordados também 

alguns aspectos específicos das marcas analisadas, como reconhecimento e 

preferência de marca. 

 “O reconhecimento é simplesmente a lembrança de que houve uma 

exposição anterior à marca” (AAKER, 2007). De acordo com dados secundários 

Nielsen (2014), foram analisadas 61 marcas de barra de cereais no mercado 

nacional na 42° pesquisa de reconhecimento de marca e as cinco marcas com maior 

reconhecimento eleitas pelo consumidor, em ordem decrescente foram: Nutry em 

primeiro lugar com o maior reconhecimento de marca (18%), Trio com (16%), 

seguido por Quaker também com (16%), Nestlé (14%) e em quinto lugar Ritter 

representando (6%).    

  Observa-se que na análise de concorrência vista anteriormente, a marca 

Nutry apresenta algumas vantagens competitivas entre os demais concorrentes no 

cenário competitivo de barra de cerais, como ter sido a empresa pioneira neste 

segmento, além de ser a marca mais lembrada com um alto nível de 
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reconhecimento, reconhecida como sinônimo de categoria, remetendo a imagem de 

qualidade para o consumidor final. Ao analisar a amostra pesquisada a amostra 

reflete o conhecimento de marca percebido nos dados demonstrados acima. 

Verificou-se que mais da metade da amostra tem conhecimento das marcas: Nutry 

(81,5%), Nesfit (76,4%), Trio (67,1%), Quaker (63,5%), Hershey’s (54,2%), Ritter 

(51,1%), além de outras marcas que compõem o cenário de concorrência no 

segmento de barrinhas Kellogg’s (45,7%), Linea (31,7%), Supino (27,1%) e Nature 

Valley (27,1%).  

 Observou-se uma diferença expressiva dos dados primários coletados na 

pesquisa quantitativa, no qual Nutry no quesito “conhecimento de marca” ficou bem 

à frente dos outros concorrentes. Já a pesquisa de dados secundários Nielsen 

(2014), indica onde a marca Nutry tem um conhecimento de marca similar aos 

concorrentes, conforme apresentado acima. É importante ponderar que essa 

disparidade é justificada principalmente pela força da marca Nutry no estado do 

Paraná, a qual representou 63% da amostra da pesquisa. 

 

Gráfico 11 - Conhecimento de Marca (n= 898) 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 
 

 Segundo Aaker (1998), o conhecimento da marca é visto como essencial para 

que se ocorra o brand equity para que a marca crie conexões com seus 

consumidores. Portanto, os resultados acima reforçam o objetivo final deste estudo. 
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3.2.3 Brand Equity 

Brand Equity significa o valor financeiro dos ativos de uma marca, esses 

ativos representam o “valor agregado da marca para os consumidores somado aos 

demais ativos de uma marca menos os custos da marca e do capital investido” 

(KAPFERER, 2004, p. 30). 

Segundo tradução de Aaker (1991, 1996) e Keller (1993), a definição de 

brand equity consiste em quatro dimensões: lealdade, reconhecimento da marca, 

qualidade percebida da marca e associações de marcas. 

“A lealdade é uma dimensão essencial do Brand Equity. Uma base de clientes 

fiéis oferece uma barreira à penetração da concorrência, um possível preço 

premium, o tempo necessário para se responder às inovações da concorrência [...]” 

(AAKER, 2007, p. 299).  

Segundo Aaker (2007) o melhor indicador de Brand Equity é o preço premium 

pois capta de forma direta a lealdade dos clientes da maneira mais relevante. 

“As comunidades de marca se baseia em ‘relacionamentos construídos entre 

admiradores de uma marca’ e essas comunidades se agregam em torno do valor 

simbólico de uma marca” (ROCHA, 2012, p. 220-221). 

3.2.4 Customer Based Brand Equity 

De acordo com definição traduzida de Keller (1993), Customer-Based Brand 

Equity é definido como o valor de determinada marca baseado na percepção que 

esse consumidor tem sobre ela.  

O conceito de Brand Equity definido por Aaker (1991) pode ser visto através 

de duas formas de mensuração, de acordo com elementos financeiros e elementos 

de acordo com a visão do consumidor. A mensuração e desenvolvimento do brand 

equity traz resultados positivos para empresa e apresenta o resultado da resposta 

do consumidor as ações da empresa. Já o Customer Based Brand Equity é baseado 

nas percepções do mercado sobre a marca, considerando a visão do consumidor 

como a força principal para aumento de market share e rentabilidade, tradução de 

Christodoulides and De Chernatony (2010). 

Para construção de CBBE é necessária a criação de uma marca forte e crie 

associações únicas na mente do consumidor. Pode ser realizada por meio da 



 
 

51 

construção de identidade de marca contendo nome, logo, simbologia estes 

elementos integrados para dar suporte às ações de marketing, estabelecendo uma 

associação forte, favorável e única na mente dos consumidores. Estas ações 

combinadas a notoriedade de marca podem gerar um diferencial na percepção dos 

consumidores sobre a marca, traduzido por Keller (1993).  

A composição das etapas para construção é representada na pirâmide de 

Keller (2001) abaixo composta por quatro níveis e suas subdivisões: notoriedade, 

desempenho, imagem, julgamento, sentimentos e ressonância. 

 

Figura 6 - Pirâmide de valor de marca baseado no cliente - CBBE 

 

Fonte: Keller (2001). 

 

 O presente estudo focou em mensurar, nesta etapa, a dimensão ressonância 

da marca Nutry. Foi identificado na pesquisa quantitativa que a mesma possui 

alguns elementos que ajudam a compor a pirâmide apresentada: como 

conhecimento (notoriedade por meio da mensuração do top of mind e 

conhecimento), imagem e desempenho (Nutry e seus concorrentes diretos). Ainda 

segundo Keller (2001) para a construção da ressonância de marca é necessário que 

o consumidor passe por estes quatro estágios, sendo: a notoriedade, desempenho, 

julgamentos e sentimentos. 
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3.2.4.1 Ressonância da Marca Nutry 

 De acordo com Keller (2001), a ressonância de marca é o último nível de 

identificação, relacionamento, sentimento de conexão que o consumidor possui com 

a marca. Essas características identificam o quanto o consumidor está conectado 

profundamente psicologicamente e o quanto esta lealdade gera interação entre o 

consumidor e marca. 

 A ressonância de uma marca é composta por quatro principais dimensões, 

sendo elas: lealdade, conexão/afeto, comunidade e engajamento. Neste estudo 

foi utilizado a escala Brand resonance scale (KELLER, 2013), adaptada à marca 

Nutry. 

 Keller (2001) explica detalhadamente os quatro elementos da ressonância de 

marca: lealdade é a repetição e o volume de compra realizado pelos consumidores 

de uma determinada categoria, a marca deve gerar uma certa frequência e volume 

de consumo de seus consumidores. A conexão/afeto é considerada quando a marca 

é percebida como um elemento especial que gera conexões emocionais, gerando 

prazer, fazendo com que o consumidor procure determinado produto/serviço. 

Comunidade é o senso de comunidade quando o consumidor se identifica com 

outras pessoas que consomem uma determinada marca e engajamento que ainda 

segundo Keller (2001) pode ser considerado a dimensão mais intensa, quando o 

consumidor investe tempo, energia, tempo e outros recursos além dos já investidos 

na compra e consumo. 

 A utilização de estratégias da marca Nutry visando os elementos do composto 

do CBBE, é uma maneira considerada sustentável de desenvolver vantagens 

competitivas para a organização com a criação de um diferencial, traduzido por YOO 

ET AL., (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Subdivisões da pirâmide de valor de marca baseado no cliente - CBBE 
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Fonte: Keller (2001). 

  

Considerando que o elemento ressonância de marca foi analisado para marca 

Nutry os respondentes da amostra foram divididos em um método de cluster 

hierárquico com distâncias euclidianas, definidos como cluster 1 - baixa ressonância 

composto por 186 respondentes, cluster 2 - média ressonância composto por 428 

respondentes e cluster 3 - alta ressonância composto por 57 respondentes, 

totalizando 671 respostas válidas nesta etapa da amostra.  

Sendo que as quatro dimensões apresentaram valores de Alfa de Cronbach 

de alta confiabilidade:  
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Tabela 2 - Alpha - Dimensões Ressonância 

DIMENSÃO ALPHA 

LEALDADE  
0,83 

CONEXÃO E AFETO 
0,91 

COMUNIDADE 
0,93 

ENGAJAMENTO 
0,91 

Fonte: Dados primários – (Autores, 2017). 

 

Ao analisar a ressonância observa-se que se considerada a amostra geral as 

médias de ressonância não são elevadas, indicando que a Nutry não tem 

conseguido gerar conexão, engajamento com seus consumidores. Também não 

gera entre estes um sentimento de comunidade e lealdade. 

Somente um pequeno grupo, correspondente a 8% apresenta elevados níveis 

de ressonância para com a marca Nutry, sinalizando a necessidade de maiores 

investimentos para ampliar a base de clientes onde está ressonância está presente. 

 

Tabela 3 - Médias - Dimensões Ressonância 

DIMENSÃO GERAL CLUSTER 1 n=186 CLUSTER n=428 CLUSTER n=57 

Conexão-Afeto 2,93 1,65 3,29 4,43 

Engajamento 2,90 1,92 3,16 4,17 

Lealdade 2,84 2,09 3,02 3,93 

Comunidade 2,53 1,31 2,88 3,85 

Fonte: Dados primários – (Autores, 2017). 
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3.2.4.2 Imagem e Desempenho da Marca 

“A imagem da marca espelha as percepções atuais relativas a uma marca” e 

pode ser considerado a “realidade atual” (AAKER, 2007, p. 177). O autor ainda 

argumenta que para que uma marca demonstre uma vantagem competitiva é 

necessário se mostrar superior, que pode ser gerada através da ressonância de 

marca.  

Segundo (AAKER, 2007, p. 27), a qualidade percebida de uma marca pode 

“impulsionar o desempenho financeiro” para que isso seja possível é necessário que 

a “afirmação de qualidade tenha fundamento”. Existem diferenças entre a qualidade 

percebida e a real, por duas maneiras: “(1) por uma imagem anterior inadequada”, 

”(2) entrega de qualidade em dimensões pouco importante” e “(3) falta de 

informações necessárias para o julgamento” e ”(4) procura de indicações erradas, 

por não saberem como avaliar melhor a qualidade” (AAKER, 2007, p. 27). 

Buscou-se avaliar a imagem e desempenho das 3 marcas com maior 

volume de participação do mercado (market share) do segmento de barrinhas, 

sendo elas: Nutry, Trio e Ritter. As marcas foram avaliadas por meio de uma escala 

de diferencial semântico “Uma escala de classificação de sete pontos cujos 

extremos estão associados a rótulos bipolares que apresentam significado 

semântico” segundo Malhotra (2006), sendo 1 a média mais próxima dos fatores 

positivos e 7 a média mais próxima dos fatores negativos, considerando os oito 

fatores: saborosa - não saborosa, preço alto - preço baixo, fácil de encontrar - 

difícil de encontrar, jovem - velha, inovadora – não inovadora, saudável – não 

saudável, grande variedade - baixa variedade, alta qualidade – baixa qualidade, 

considerados críticos e importantes pelos gestores e observação em dados 

secundários.  

Para cada marca avaliada subdividimos a análise de imagem e desempenho 

em três clusters hierárquicos de ressonância de marca definidos por meio de 

inspeção do dendograma. 
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Gráfico 12 - Imagem e desempenho de Nutry para grupos de baixa média e alta ressonância (n=688) 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 
 
 
Tabela 4 -  Imagem e Desempenho de Nutry para grupos de baixa média e alta ressonância  

 

ALTA 
RESSONÂNCIA 

MÉDIA 
RESSONÂNCIA 

BAIXA 
RESSONÂNCIA 

 
NUTRY 

ALTA 
QUALIDADE 

1,6 2,3 2,9 
BAIXA 

QUALIDADE 

SABOROSA 1,6 2,2 2,6 NÃO SABOROSA 

PREÇO ALTO 4,1 3,7 3,8 PREÇO BAIXO 

FÁCIL DE 
ENCONTRAR 

1,5 2,2 1,9 
DIFÍCIL DE 

ENCONTRAR 

JOVEM 2,2 3,0 3,4 VELHA 

INOVADORA 2,4 3,2 3,7 
NÃO 

INOVADORA 
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SAUDÁVEL 2,1 2,6 3,5 NÃO SAUDÁVEL 

GRANDE 
VARIEDADE 

2,2 2,6 3,0 
BAIXA 

VARIEDADE 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 
 

 

Para marca Nutry percebe-se que os resultados para o grupo que apresenta 

maior ressonância de marca são mais próximos aos pontos positivos na percepção 

de imagem e desempenho de marca, observando que os fatores: alta qualidade, 

saborosa e fácil de encontrar tiveram as maiores médias em torno de 1. Grande 

variedade, saudável, inovadora e jovem obtiveram médias próximas a 2 (sendo 1 a 

pontuação máxima) e o fator preço ficando no ponto médio entre preço alto e preço 

baixo. 

Para os outros dois grupos que representam média e baixa ressonância as 

médias ficaram um pouco mais altas para todos os oito fatores analisados (se 

distanciando um pouco mais do extremo positivo), sem exceções. Portanto para 

marca Nutry verifica-se que o fator ressonância de marca que será apresentado 

profundidade posteriormente na análise do ambiente interno, possui uma alta 

relação com a imagem e desempenho que a marca possui perante seus 

consumidores consequentemente para seus principais concorrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 

Gráfico 13 - Médias da imagem e desempenho das marcas Nutry, Trio e Ritter (Nutry n=706, Trio 
n=571, Ritter n=438) 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 
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Tabela 5 -  Médias da imagem e desempenho das marcas Nutry, Trio e Ritter 

 
NUTRY TRIO RITTER 

 

ALTA QUALIDADE 2,4 3,2 3,5 BAIXA QUALIDADE 

SABOROSA 2,3 3,1 3,3 NÃO SABOROSA 

PREÇO ALTO 3,8 3,9 4,2 PREÇO BAIXO 

FÁCIL DE ENCONTRAR 2,0 2,9 3,4 DIFÍCIL DE ENCONTRAR 

JOVEM 3,0 3,4 3,8 VELHA 

INOVADORA 3,3 3,7 3,9 NÃO INOVADORA 

SAUDÁVEL 2,8 3,3 3,6 NÃO SAUDÁVEL 

GRANDE VARIEDADE 2,7 3,5 3,7 BAIXA VARIEDADE 

Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 

Considerando neste caso a percepção de imagem e desempenho de marca 

de Nutry em relação aos seus principais concorrentes diretos analisados (Trio e 

Ritter) observa-se que as médias da marca Nutry estão mais próximas dos 

elementos positivos, com todos os fatores em torno de média (2,0), exceto para os 

fatores jovem e inovadora que apresentaram médias em torno de (3,0). Destaque 

para a média de alta qualidade, que segundo Aaker (2007) “A qualidade percebida 

é frequentemente o ponto que define a diferenciação”. Além do fator saboroso que 

obteve uma média (2,3) sendo o primeiro critério de escolha dos consumidores 

entrevistados neste estudo. Por fim o atributo fácil de encontrar que remete a 

praticidade foi o elemento de maior pontuação para marca Nutry obtendo média 

(2,0) conclui-se que a imagem percebida está confirmada, alguns resultados 

apresentados no comportamento do consumidor de barras. 
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Observado a marca Trio o comportamento das diferentes variáveis é muito 

parecido que a marca Nutry, obtendo em ordem decrescente as médias (2,9) – “fácil 

de encontrar”, (3,1) -  “saborosa” e (3,2) – “alta qualidade”. Portanto, pode-se 

inferir que a percepção dos consumidores em relação a imagem e desempenho de 

Trio é muito similar a Nutry, apenas tendo médias um pouco maiores. Todos os 

elementos analisados neste caso fazem parte dos benefícios funcionais do produto: 

“os benefícios funcionais, em especial baseados nos atributos, possuem vínculos 

diretos com as decisões de compra e as experiências de uso dos clientes” (AAKER, 

2007), isto demonstra que em relação aos aspectos funcionais ambas as marcam 

não apresentam uma diferença extremamente significativa, pois neste caso não há 

avaliação de benefícios emocionais da marca em questão. 

Já para marca Ritter, o comportamento foi ligeiramente distinto, obtendo a 

menor média para o atributo saborosa (3,3), seguido por fácil de encontrar (3,4) e 

alta qualidade (3,5), mesmo com as médias pouco acima que as marcas analisadas 

anteriormente, os atributos com as melhores médias se repetem apenas em ordem 

diferente das anteriores. 

3.3 AMBIENTE INTERNO NUTRY 

A Nutrimental nos últimos anos desenvolveu novos produtos buscando utilizar 

a capacidade interna fabril para viabilizar os negócios, mas com muitas restrições 

até mesmo em investimentos em novas tecnologias e campanhas promocionais de 

lançamento. Essa estratégia acabou limitando a capacidade de desenvolver projetos 

realmente inovadores para o mercado e que surpreendesse os seus consumidores.  

No início de 2017, a empresa iniciou uma grande reestruturação, com a 

contratação de dois novos diretores iniciou uma nova fase, incluindo mudanças no 

formato de gestão, nas metas e nos objetivos gerais da companhia, essas 

mudanças incluíram ajustes no quadro de funcionários, novas estratégias para 

adequação de portfólio, assim como o início de novos estudos para potencializar a 

capacidade de expansão dos negócios da empresa. Essa reestruturação prevê 

mudanças em alguns processos internos, inovações em algumas categorias de 

produtos, investimentos em pesquisas e em novos canais de distribuição, trazendo 

uma maior agilidade e eficiência nos lançamentos e no relacionamento com seu 

público alvo. 
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Atualmente a empresa definiu como estratégia comercial focar na categoria 

snacks, pois de acordo com pesquisas, a categoria tem uma alta perspectiva de 

crescimento, se comparado com a linha de mingaus. A comunicação de marca Nutry 

está restrita a investimentos em PDV e investimentos comerciais, como negociações 

específicas com grandes clientes e ações de incentivo aos vendedores, gerentes e 

promotores. Para o consumidor final, nesses últimos anos foi realizada uma 

campanha promocional e duas campanhas digitais visando promover a família de 

produtos. A principal ferramenta utilizada de relacionamento pela empresa para a 

marca Nutry para divulgação dos lançamentos são ações de sampling em corridas e 

caminhadas.  

A produção das linhas de barras é centralizada na fábrica matriz em São José 

dos Pinhais e a linha de farinhas é produzida parcialmente na matriz e parcialmente 

na outra fábrica localizada em Arceburgo - MG, ao todo são mais de 700 pessoas 

diretas contratadas pela indústria, a linha de cereais matinais e flocos de cereais são 

produzidos na matriz. Do portfólio total de Nutry, somente barra de proteína e aveia 

são produzidas por parceiros terceirizados. A distribuição do portfólio da empresa é 

realizada através de 25 transportadoras terceirizadas, tendo estoques de produtos 

finais nas duas fábricas e em parceiros distribuidores nas principais regiões do Brasil 

e matérias prima na matriz em São José dos Pinhais - PR. 

Analisando os produtos os snacks comercializados pela marca Nutry, a 

pesquisa quantitativa identificou quais deles são mais consumidos pela amostra 

entrevistada. Em ordem decrescente: barras de cereais (52,4%), barras de frutas 

(44,2%), barra nuts (43,3%), nutry aveia (25%), cookies (24,6%), barras proteicas 

(18%), barras diet-light (16,6%), flocos de cereais (13,2%), cereal matinal (11,2%) e 

apenas (11,9%) da amostra não consome snacks Nutry. 
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Gráfico 14 - Consumo de produtos Nutry (n=852) 

 
 
Fonte: Pesquisa Quantitativa – (Autores, 2017). 
 

Atualmente marca Nutry depende da categoria de barras de cereais que é vital 

para existência da empresa, conforme entrevista com coordenador de trade: 

A categoria de barras de cereais vem caindo, nos dois últimos anos de 
Nilsen ela vem em queda… Então a gente tem que tá com o sinal alerta 
para ver se isso é uma questão de economia mesmo, da crise, onde as 
pessoas compram mais a necessidade básica e deixa as coisas supérfluas 
em segundo plano ou se é uma tendência de mercado. 

Se tratando de barras de cereais segundo gestora da marca Nutry, no 

portfólio de produtos da marca Nutry a linha regular, é a principal para a empresa 

devido a representatividade em volume, possui as seguintes barras: avelã com 

chocolate, castanha de caju com chocolate, morango com chocolate, bolo de 

chocolate, aveia banana e mel, frutas vermelhas, coco com chocolate: 

[...] Quando a gente olha as barras de cereais a gente tem uma linha, que é 
a linha regular hoje. Essa linha acaba tendo um volume maior, ela é mais 
representativa em relação a volume para a empresa. Onde a tem a maior 
concentração nossa é na linha regular. 

 Ainda que a concentração maior seja na linha regular os produtos 

estratégicos para a empresa são os novos lançamentos: Nuts e NProtein, com o 

objetivo de trazer valor agregado e consequentemente retorno financeiro, conforme 

ela mesma afirma: 
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[...]Os produtos que são mais importantes e estratégicos para a empresa é 
Nuts e NProtein, que são produtos novos. 

Tendo em vista a dependência do faturamento da empresa em cima de barras 

de cereais, um único produto, preocupa ambos os gestores. E para mudar esse 

cenário a marca busca novas alternativas para ganhar novos mercado, exemplo são 

as barras de nuts e proteína.  

Os gestores compreendem a necessidade das barras de cereais para a 

marca Nutry mas acreditam também que não deveria ser o único foco da empresa. 

Nesta questão percebemos uma pequena discordância de opiniões e visão entre 

eles. Conforme o coordenador de trade comenta: 

Hoje a gente tá muito preso em barras, o ideal seria que nós saíssemos de 
barras! 

Já a gestora da marca Nutry traz os seguintes apontamentos: 

Então hoje a gente entende que barra de cereais hoje é uma categoria 
muito importante para a Nutrimental, embora a gente vê que a categoria 
caia um pouco, hoje a Nutrimental cresce em barra de cereal, então hoje, é 
muito importante a questão das barras de cereais então, nossa ideia é 
estruturar mais essa questão de barras de cereais e trazer mais snacks 
saudáveis para o consumidor. 

 Referente ao portfólio de produtos, os entrevistados afirmam que existe uma 

necessidade de recategorizar os produtos da família Nutry para que haja a 

segmentação de público alvo alinhado com a estratégia da empresa. Devido a isso, 

a marca Nutry está desenvolvendo uma nova estratégia para o ano de 2018, 

conforme relata a gestora da marca Nutry: 

É mexendo no portfólio e tá buscando novas alternativas que o consumidor 
esteja procurando mais. 

Nutry construiu ao longo dos seus quase 25 anos uma força de marca 

bastante relevante para os consumidores. Lançou no mercado brasileiro produtos 

diferenciados e inovadores tornando-se atualmente top of mind no segmento de 

barras de cereais. Todavia, nos últimos anos a empresa deixou de investir em 

produtos realmente inovadores e as estratégias futuras para a marca está pautado 

em inovações disruptivas, busca de novos nichos de mercados e investimentos em 

pesquisas de mercado. 
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4 SWOT 

Segundo Kotler (2000) e Sobral (2013), a análise SWOT é uma matriz de 

gestão, que engloba estudos sobre as forças e fraquezas (análise interna) e 

oportunidades e ameaças (ambiente externo) do negócio, através dela a empresa é 

capaz de identificar um conjunto de medidas estratégicas para tomadas de decisões. 

4.1 FORÇAS 

Ao analisar o ambiente interno foram encontrados diversos pontos 

considerados fortalezas para a marca Nutry. Dentre os pontos levantados, o 

principal é o reconhecimento da marca, que está presente no mercado há mais de 

25 anos e teve sua entrada nesse segmento de barras de cereais como pioneira. 

Outro fator que pode ter influenciado no reconhecimento da marca ao longo de sua 

história é a preocupação com a alta qualidade dos produtos devido a seleção 

rigorosa dos ingredientes, que de acordo com testes sensoriais identificados em 

entrevista com gestores, são acima dos padrões de qualidade dos concorrentes.  

Em relação aos produtos Nutry a marca também possui como fortaleza a 

preocupação na rotulagem em descrever exatamente aquilo que está sendo 

entregue buscando manter a transparência e confiança de seus consumidores.  

Hoje a empresa possui grande capacidade para desenvolvimento de novas 

tecnologias próprias para a ampliação do portfólio de produtos. Exemplo é a 

tecnologia Nutropi, desenvolvida exclusivamente para as barras de fruta, essa 

tecnologia é um processo que mantem as propriedades originais da fruta. 

Verificou-se que a marca possui uma boa capilaridade de distribuição, 

estando presente em todas as regiões brasileiras, representando assim mais de 500 

mil pontos de vendas (pequeno, médio e grande varejo). 

Atualmente, a Nutry se destaca como top of mind no segmento de barras de 

cereais, de acordo com entrevistas com os gestores, dados da pesquisa quantitativa 

e pesquisas de institutos como Nielsen. Esse título facilita a entrada em canais 

tradicionais como cash carrys, varejo e atacarejo, pois é percebido por eles como 

uma marca importante para as vendas da categoria de conveniência, que tem como 

objetivo atender necessidades imediatas dos consumidores.  
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Outro ponto que se destaca é o maior share in handlers da marca Nutry, que 

significa uma maior aceitação do consumidor pela marca no momento de compra 

(NIELSEN, 2017). 

4.2 FRAQUEZAS 

Ainda sobre o ambiente interno, foram verificados alguns tópicos 

considerados como fraquezas. Uma das principais está no portfólio de produtos, pois 

a empresa tem uma grande dependência de uma linha específica, barras de 

cereais. O atual faturamento da linha representa aproximadamente 63% da marca 

Nutry. Impulsionado por uma das fraquezas internas é o baixo foco da área 

comercial nas vendas das outras linhas de produtos da marca Nutry além da 

categoria de barras de cereais. 

Outro ponto levantado é a cultura de baixo investimento em pesquisas de 

mercado, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, 

comunicação e relacionamento com os consumidores. Essa falta de investimento 

acaba impactando diretamente nas inovações e na entrada de novos canais de 

distribuição, como por exemplo canais especializados: lojas de produtos naturais e 

redes de farmácia, segundo mencionado pelo gestor de trade marketing, o 

desenvolvimento de produtos funcionais e orgânicos facilitaria a entrada nesses 

novos canais. 

Foi percebido como fraqueza, também, a falta de investimento dos últimos 

anos em exposição no ponto de vendas. De acordo com a pesquisa quantitativa, 

identificou-se que os consumidores da amostra buscam informações sobre o produto 

na embalagem e no PDV, reforçando a ideia de uma compra não planejada, ou seja, 

a ausência dessa comunicação do PVD pode influenciar na escolha da marca pelo 

consumidor. 

Esta carência de investimentos é percebida também pela necessidade de 

uma construção de um posicionamento claro para os consumidores. 

4.3 OPORTUNIDADES 

Ao analisar as oportunidades provenientes do ambiente externo, foram 

levantados alguns itens considerados como oportunidades potenciais. Um dos 

principais pontos levantados foi a mudança no comportamento dos 
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consumidores, que estão cada vez mais informados e conectados utilizando 

diversos canais de comunicação (omnichannel). Ainda sobre a mudança no 

comportamento, foi percebido que os consumidores estão procurando se relacionar 

com empresas socialmente responsáveis (SANTOS, 2011).  

Outro ponto levantado foi a segmentação na comunicação, pois é essencial 

para atingir cada público alvo de acordo com suas particularidades. A segmentação 

consiste desde a abordagem, em seguida pela mensagem até canal (4YOUSEE, 

2014). 

A possibilidade de ampliação do portfólio da marca Nutry é outra potencial 

oportunidade. Foi observado através da pesquisa quantitativa que os atributos 

levados em consideração para a escolha do produto são: sabor, preço e promoção. 

Levando em consideração o primeiro, sabor, podemos inferir que o portfólio pode 

impactar diretamente nos critérios de escolha do consumidor.  

Atualmente existe uma demanda dos canais especializados como lojas de 

produtos naturais e farma para a exposição de produtos diferenciados, funcionais, 

superfoods e free. 

Outras oportunidades para se averiguar são parceiras, através da pesquisa 

quantitativa observa-se que grande parte dos consumidores de snacks praticam 

atividades físicas. 

4.4 AMEAÇAS 

Por fim as ameaças identificadas como potenciais no ambiente externo 

apresentam alguns aspectos relacionados com as oportunidades. 

O âmbito do ambiente competitivo conta com grandes marcas bem 

estruturadas que já estão desenvolvidas e consolidadas no mercado. Os 

concorrentes estão mais ágeis e competitivos, como a compra da Mãe-terra pela 

Unilever e o alto investimento da Nestlé na marca Nesfit, assim como também o 

lançamento da marca Cereale pela Bauducco. E esses grandes players do mercado 

já estão investindo em comunicação segmentada, segundo dados obtidos por meio 

de observação informal e dados Nielsen (2017). 

Outra ameaça para a marca Nutry são as novas iniciativas, dos mesmos 

concorrentes citados acima, com lançamentos de snacks que estão desenvolvendo 
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o mercado e levando mais opções de produtos especializados e saudáveis para o 

consumidor. 

Devido ao gap no portfólio da marca Nutry em relação a esses produtos 

especializados a Nutry acaba tendo dificuldade penetrar em novos canais de vendas 

especializados. 

E em relação aos pontos de vendas, a marca Nutry sofre com o alto poder de 

barganha dos grandes varejistas chaves, onde a marca não pode deixar de estar 

presente, segundo Porter (2009, p 15) os clientes terão um grande poder de 

barganha se compram grandes volumes de produtos e também “se os clientes 

acharem que sempre serão capazes de achar produtos equivalentes [...].” 

De acordo com Kotler (2006) as marcas próprias apresentam uma grande 

ameaça às marcas tradicionais, pois o espaço das prateleiras está cada vez mais 

escasso pelo aumento de variedades e consumidores mais sensíveis a preço e a 

qualidades equivalentes, marcas próprias por sua vez tem o poder de decisão e 

influência na definição desse espaço. O autor enfatiza que a marca tradicional tem 

maior desvantagem em ter preços próximos aos produtos de marcas próprias pois 

tem que investir fortemente em promoções e são pressionadas pelo varejo. 

E devido ao acesso facilitado às informações os consumidores estão 

analisando e explorando cada vez mais as opções para uma melhor alimentação 

saudáveis, conforme dados secundários. 

Outra ameaça que pode vir a impactar a marca Nutry é a entrada de marcas 

de outros segmentos lançar snacks, como por exemplo artigos esportivos, pois já 

existe uma conexão entre essas grandes marcas e seus respectivos consumidores.  

Ainda sobre o consumidor, é possível inferir que existe baixa propensão para a 

fidelização às marcas da categoria de barra, pois os consumidores normalmente 

estão à procura de novos sabores, variedade e preço/promoção Kantar WorldPanel 

(2014) 
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Quadro 3 - Análise SWOT 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Reconhecimento de marca: Marca que se mantém 
como top of mind na categoria de barras. 

Investimento: Cultura de baixo investimento 
em pesquisas de mercado, pesquisa e 
desenvolvimento, comunicação e 
relacionamento com os consumidores. 

Preferência: Para os consumidores no momento de 
compra de barras (segundo dados Nielsen - share in 
handlers, dados Maio-Junho 2017). 

Posicionamento: A marca não possui um 
posicionamento claro, portanto não é percebido 
para o consumidor final. 

Tradicionalismo: Presente a 25 anos no mercado 
de barras. Transmite a confiança através da 
qualidade dos seus produtos. 

Qualidade: Ingredientes selecionados de forma 
rigorosa, acima do padrão de qualidade dos 
concorrentes (de acordo com testes sensoriais 
identificados em entrevista com gestores). 

Dependência de uma única categoria: 
Atualmente 63% do faturamento da marca 
Nutry depende da categoria barra de cereal 
(DRE). 

Lealdade: Preocupação na rotulagem, descrição 
exata daquilo que está sendo entregue (de acordo 
com procedimentos internos de pesquisa e 
desenvolvimento). 

Inovação: A empresa deixou de ser inovadora 
e passou a ser seguidora, tempo de resposta 
lento as tendências (entrevista com gestores). 

Tecnologia: Possibilidade de desenvolvimento de 
tecnologia própria para ampliação de portfólio 
(Nutrop - tecnologia desenvolvida para Barra de 
Fruta). 

Investimento: Baixo investimento em novas 
tecnologias para ampliação de portfólio. 

Capilaridade de Distribuição: A marca está 
presente em todas as regiões brasileiras em mais 
de 500 mil PDVs (Entrevista com o gestor). 

Esforços de venda: Foco da área comercial 
em promover apenas barras de cereais pela 
facilidade de negociação - produto 
comoditizado (Dados internos - Trade). 

Amplitude de canais de venda: Distribuição no 
pequeno, médio e grande varejo (Dados internos). 

Especializados: Dificuldade em entrar em 
canais especializados (farmácias, lojas de 
produtos naturais e etc.). (Dados internos - 
entrevista com gestores). 
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Relacionamento com o trade: Facilidade de 
entrada nos canais tradicionais (cash carrys, varejo, 
atacarejo). 

Execução de PDV: Ausência de investimento 
em exposição no ponto de vendas (Dados 
internos). 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 
Segmentação da comunicação: Movimentação no 
mercado para comunicação segmentada. 

Falta de segmentação: Concorrentes 
investindo fortemente em comunicação 
segmentada. 

Mudança do comportamento do 
consumidor: Devido ao acesso mais facilitado 
às informações os consumidores estão 
mudando seus hábitos alimentares. 

Parcerias: Vínculo dos consumidores que praticam 
atividades físicas e consomem snacks. 

Amplitude de portfólio: Marcas de artigos 
esportivos lançando snacks. 

Portfólio: Aumento da procura dos consumidores 
por snacks especializados e saudáveis (superfoods, 
funcionais e free). 

Portfólio: Concorrentes lançando e 
desenvolvendo o mercado de snacks 
especializados e saudáveis. 

Novos canais de vendas: Canais especializados 
como lojas de produtos naturais, farma, e-commerce 
etc.) 

Canais especializados: Dificuldade de 
penetração em novos canais especializados. 

Drivers de compra: Procura do consumidor pelo 
sabor, preço e promoção. 

Baixa lealdade: O consumidor não se fideliza 
as marcas da categoria de barra. 

Novo consumidor: Com maior acesso à 
informação e mais conectado utilizando diversos 
canais de comunicação (omnichannel). 

Dinamismo no mercado consumidor: Os 
concorrentes estão mais ágeis e competitivos.  

Responsabilidade: o novo consumidor está a 
procura de produtos relacionados a empresas 
socialmente responsáveis. 

Marcas próprias: Reduzem o espaço no PDV, 
portanto impacta na execução dos SKUs. 

Ponto de venda: Alto poder de barganha das 
grandes redes varejistas. 

Fonte: Dados primários e secundários – (Autores, 2017). 
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5 AÇÕES ESTRATÉGICAS 

O objetivo central deste estudo se concentra em reposicionar a marca Nutry 

propondo ações estratégicas de curto, médio e longo prazo para os 4 elementos do 

composto de marketing (Produto, Preço, Praça e Promoção).  

Depois de compreender o perfil dos consumidores brasileiros de snacks com 

ênfase no segmento de barras e realizar análise de imagem, desempenho e 

ressonância da marca Nutry no segmento de snacks, considera-se que a marca que 

deixou de inovar e agregar elementos positivos para a marca consequentemente 

para o consumidor. 

Conforme embassamento teórico já apresentado anteriormente a ressonância 

de uma marca se dá tendo em vista algumas etapas principais são elas: 

notoriedade que é construída através da comunicação efetiva, desempenho e 

imagem que pode ser construído com o investimento em desenvolvimento de 

produtos (P&D) e por intermédio de pesquisa de tendências. 

 

Figura 6 - Pirâmide de valor de marca baseado no cliente - CBBE 

 

Fonte: Keller (2001). 
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Nutry, sendo uma marca que possui esta visão de empresa que já foi 

inovadora e está passado por um momento de declínio e sendo vista como 

seguidora está em um momento propício para o reposicionamento proposto 

construído em três pilares principais: inovação, responsabilidade social e 

saudabilidade. 

De acordo com Kotler (2006, p. 316) “as estratégias de posicionamento e 

diferenciação da empresa deve mudar, uma vez que o produto, o mercado e os 

concorrentes mudam ao longo do ciclo de vida do produto (CVP)”. O autor define 

que normalmente existem quatro estágios: introdução que seria período de baixo 

crescimento de vendas e baixo lucro; crescimento período onde o produto ou 

serviço começa a ganhar maior aceitação no mercado; maturidade período onde já 

alcançou a aceitação máxima no mercado e não há um crescimento expressivo dos 

lucros; declínio queda das vendas dos produtos e lucros. 

Existem vários fatores que podem influenciar para que o quarto estágio, a 

fase de declínio ocorra, sendo estes “[...] avanços tecnológicos, mudança nos 

gostos do consumidor e acirramento da concorrência nacional e internacional, entre 

outros. ” (KOTLER, 2006, p. 323). O autor argumenta que nesse estágio é 

necessário aumentar ou manter o nível investimento para fortalecer a marca, investir 

em um nicho específico ou abandonar o negócio o mais rápido possível. 

Segundo Churchill (2012, p. 91), “as estratégias organizacionais envolvem 

planos centrados em alcançar objetivos”, que são desenvolvidos de acordo com os 

objetivos definidos pela organização. Ainda segundo o autor, essas estratégias 

podem ser de penetração de mercado, desenvolvimento de mercado, 

desenvolvimento de produtos e/ou diversificação. 

A marca Nutry manteve como estratégia a penetração de mercado para a 

linha de barras de cereais que, segundo Churchill (2012, p. 91), essa estratégia se 

refere ao “[...] crescimento pela venda de uma maior quantidade dos produtos 

existentes para os clientes existentes ”. Em contrapartida a marca Nutry definiu para 

os seus lançamentos como barra nuts e barras de frutas a estratégia de 

desenvolvimento de produtos, que segundo o autor se refere a “estratégia de 

crescimento pelo desenvolvimento de novos produtos para servir aos clientes já 

existentes” (CHURCHILL, 2012, p. 92).  

Levando em consideração estes estágios de ciclo de vida do produto e as 

estratégias já realizadas pela marca citadas acima, verifica-se a pretensão da 
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empresa de retomar um crescimento em faturamento com outras categorias de 

produtos mais rentáveis e com alto valor agregado ao consumidor.  

De acordo com Rocha (2012), a análise das fraquezas externas serve para 

enfrentar as ameaças externas e também aproveitar oportunidades. A principal 

fraqueza da marca é a dependência de uma única categoria de produtos, no caso, 

barras de cereais. Ambos os gestores afirmam que esse mercado de barras de 

cereais é um “oceano vermelho”, e que por mais que traga um grande volume de 

vendas ainda sim é necessário desenvolver novas alternativas para escapar dessa 

dependência.  

Segundo dados do Portal Administradores, existem quatro riscos silenciosos 

para os negócios de qualquer empresa, sendo estas: dependente de um único 

produto, dependência de um único cliente, dependência de um único fornecedor e a 

dependência de uma única pessoa-chave na organização. A dependência de um 

único produto é preocupante pois a qualquer momento outra empresa pode 

desenvolver algum produto similar, como estratégia de sobrevivência é interessante 

investir “[...] parte do tempo e dos recursos para aperfeiçoar o "campeão" ao mesmo 

tempo que cria e lança outros produtos diferentes. ” (MORAIS, 2015). 

No decorrer dos anos a empresa passou a desenvolver uma cultura de não 

investimento em inovação, enquanto isso o mercado se tornava cada vez mais 

competitivo e inovador. Assim como foi possível identificar que a marca não possui 

um posicionamento claro tanto internamente quando para o mercado, segundo 

gestora da marca Nutry.   

Consequentemente identifica-se nessa análise a necessidade de definir a 

segmentação da comunicação e portfólio de produtos, com o objetivo de 

assertividade em atingir o público alvo de cada produto de forma que traga maior 

efetividade nas campanhas.  

Ainda segundo Ferrel (2000, p. 35) a estratégia de marketing “[...] envolve a 

seleção de mercados-alvos e a criação e manutenção de um composto de marketing 

apropriado (produto, preço, praça e promoção) ”.  

Como propósito principal deste estudo é apresentar um plano contendo ações 

estratégicas, visando reposicionamento da marca Nutry, resgatando todas as 

informações adquiridas durante o processo e propondo sugestões para a marca, 

tendo como fundamentação o composto de marketing: produto, preço, praça e 
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promoção, estabelecendo etapas de curto, médio e longo prazo (sendo suas 

respectivas implementações: 1, 3 e 5 anos). 

5.1 PRODUTO 

Segundo Rocha (2012), as oportunidades analisadas no ambiente externo há 

oportunidades que podem ser exploradas.  

Foi identificado na análise SWOT que existe uma oportunidade para 

ampliação e adequação do portfólio de produtos visando atender novos nichos e 

tendências de mercado. Consumidores estão migrando para categorias 

especializadas (sem açúcar, sem glúten, sem lactose). Dados da entrevista 

quantitativa também mostraram que os principais atributos que o consumidor 

procura em um snack são em ordem de importância: sabor, reposição de energia, 

praticidade e nutrição.  

Estes aspectos identificados se combinados as categorias de produtos, 

observados na matriz de atributos que a Nutry ainda não está presente: barras 

indulgentes, free (glúten, lactose e açúcar) e funcionais.  

Conclui-se que há necessidade de investimento em pesquisas e tecnologias 

para desenvolvimento e adequação do portfólio atual a curto prazo, visando uma 

maior amplitude de categorias com a inserção de linhas super foods, funcionais, 

indulgentes, orgâncicos e free.  

Para médio prazo o desenvolvimento seria em tendências que já estão 

sendo observadas na América Latina como por exemplo salgadinhos temperados, 

barras salgadas, veganas etc. além de produtos que se conectem com o momento 

de consumo do consumidor, por exemplo: linhas que substituem uma refeição, 

categoria “momentos do dia”, com snacks para café da manhã / almoço / jantar com 

alto valor nutricional. Assim, sugere-se que a empresa invista em observar essas 

tendências com o objetivo principal de lançamento de edições limitadas estando 

sempre à frente dos concorrentes nas inovações, recuperando sua imagem de 

inovadora deixando de ser seguidora para os consumidores. 

Visando ações estratégicas a longo prazo sugere que a Nutry desenvolva  

planos de iniciativas socialmente responsáveis envolvendo, projetos de obtenção de 

matéria prima em comunidades/cooperativas, substituição das embalagens 

tradicionais por materiais recicláveis, visando estar com a mesma preocupação 
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apresentada por grandes indústrias, segundo dados visto no ambiente externo 

PESTEL - Ecológico - “Empresas apresentam maior preocupação com práticas 

sustentáveis e vem implementando medidas para reduzir os impactos ambientais”. 

(FIESP, 2017) além dos consumidores que começam a mudar seu comportamento 

frente a estas iniciativas: 87% dos brasileiros preferem comprar produtos ou serviços 

de empresas responsáveis socialmente, além de não se importa de pagar de 5% a 

10% a mais pela mercadoria dessas organizações. (ESTADÃO, 2017).  

Um ponto crucial identificado como fraqueza da marca é a falta/redução de 

investimentos em pesquisas de mercado, inovação para o desenvolvimento de 

novos produtos e tecnologias, comunicação segmentada e relacionamento com o 

público alvo, segundo entrevista com ambos os gestores. O baixo investimento fez 

com que a empresa perdesse a capacidade de inovação e o título ditadora de 

tendências. Portanto propõe uma estratégia de parceria com projetos de startups em 

Curitiba visando fomentar ideias e incentivar projetos de pesquisa a um custo mais 

baixo para empresa e criar associação de marca a iniciativas inovadoras que gerem 

engajamento com o público mais jovem e universitário. Seguindo tendências de 

grandes empresas investem na busca de startups para fomentar inovação 

(SANTOS, 2015). 

5.1.1 Curto Prazo 

Trabalho de arquitetura de marca através de ampliação e amplitude das 

linhas de snacks especializados e saudáveis do seu portfólio (superfoods, 

funcionais, indulgentes, orgâncicos e free), assim atingindo novos nichos de 

mercado.  

5.1.2 Médio Prazo 

Desenvolver tecnologia para produção de snacks que já são tendências por 

exemplo: barras salgadas, veganas, não testada em animais, etc. Elaboração de 

produtos de acordo com o momento de consumo do consumidor, por exemplo: 

linhas que substituem uma refeição, categoria “momentos do dia”, com snacks para 

café da manhã / almoço / jantar com alto valor nutricional, por meio de lançamentos 

de edições limitadas (comemorativas, específicas para ocasião de consumo, 

páscoa, natal) de sabores para verificar quais os produtos podem se tornar produto 
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de linha e para dar a sensação de marca inovadora e oferecendo mais variedades 

para os consumidores. 

 

Plano de ação para combater a entrada de marcas próprias: Ser fornecer 

de marcas próprias e desenvolvimento de uma marca própria: Ser fornecedor de 

marcas próprias (motivos: negociar melhores valores de insumos com fornecedores 

de matérias primas, diluir os custos da produção otimizando a capacidade produtiva 

total da fábrica visto que hoje está ociosa e utilizar os lucros dessa marca para 

reinvestimento na marca principal – Nutry. Outro fator positivo, seria o 

relacionamento com o varejista dessa marca própria, pois a empresa poderia 

negociar facilitações nesta rede específica para lançar novos snacks da marca 

principal- Nutry aos de Ritter (Poderia ser um produto específico para o Canal Cash). 

5.1.3 Longo Prazo 

Iniciar plano de iniciativas socialmente responsáveis - projetos de 

obtenção de matéria prima em comunidades/cooperativas e substituição das 

embalagens tradicionais por materiais recicláveis. Por meio do Desafio Nutry 

Universidades (além de gerar ideias de novos produtos e tecnologias, esse Desafio 

tem como principal intuito promover iniciativas socialmente responsáveis para ser 

futuramente aplicadas na marca Nutry. 

Projeto com startups para buscar insights para desenvolvimento de produtos. 

5.2 PREÇO 

No elemento Preço do composto de Marketing, este é um fator de extrema 

importância para marca Nutry pois no momento que o consumidor avaliar suas 

alternativas de compra, identificamos que o Preço é o segundo fator em ordem de 

importância para (65%) da amostra, além de pesquisas de dados secundários 

apontam que o perfil de consumidores de barrinhas no Brasil (15%) pode ser 

definido como quem busca: Preço/Promoção. 

Além da marca está inserida em um cenário extremamente competitivo onde 

seus principais concorrentes possuem política de preço baixo, portanto neste 

composto sugere que a Nutry mantenha seu posicionamento de precificação acima 

de seus concorrentes para endossar a imagem da marca de preço premium, 
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conforme justifica Aaker (2007) o melhor indicador de brand equity é o preço 

premium pois capta de forma direta a lealdade dos clientes da maneira mais 

relevante.  

Porém realizar ações pontuais de promoção no PDV, pois a amostra também 

indicou que o consumidor de barrinhas além de priorizar o preço também valoriza 

promoções (50%), principalmente no cenário curto prazo que a empresa está em 

um momento de recuperação do mercado e economia brasileira, de acordo com o 

jornal Valor Econômico, a economia brasileira começou a se estabilizar no início de 

2017, o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 1% (janeiro à março).  

Para estratégia de médio e longo prazo sugerimos a consideração de criar 

uma marca de combate Nutry para competir com marcas que praticam um preço 

abaixo da média, como por exemplo Ritter e Trio. 

5.2.1 Curto Prazo 

Manter posicionamento de precificação premium, acima dos concorrentes 

com o objetivo se posicionamento da marca como premium além de estabelecer o 

conceito de Brand Equity através da lealdade. Além da realização de promoções 

pontuais para incentivar o consumo (preço é um driver de compra importante para a 

categoria). 

5.2.2 Médio e Longo Prazo 

Desenvolver estratégia para lançamento de marca de combate Nutry: Cria 

um novo posicionamento de preço sem atingir a marca principal e possibilidade de 

praticar preços equiparados. 

5.3 PRAÇA 

No cenário atual em que a marca está passando por momento de recuperação 

uma das tendências observadas é a diminuição de idas ao PDV pelos consumidores 

e um maior aumentos das compras em atacarejos, em maior quantidade tendo 

menor preço unitário, portanto uma das estratégias a curto prazo é o foco nas 

vendas no formato “PACK” nos canais de atacarejos, que segundo matéria do 

Supermercado Moderno “Esse tipo de ação dá certo com, por exemplo, itens de 
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indulgência e impulso, pois quem compra adquire uma quantidade maior e quem 

não consome acaba levando para casa.”  visando atrair o consumidor que possui 

tendência de substituir a marca Nutry por um concorrência de preço inferior neste 

momento da economia. 

Atualmente a marca Nutry é uma das referências nacionais no segmento de 

barrinhas, porém possui dificuldades de entrada com novos produtos em algumas 

regiões como Rio Grande do Sul onde marca regional dominam esta praça, visto 

isso há uma oportunidade para marca atuar nestas regiões como estratégia de 

médio/longo prazo, com foco em canais especializados como lojas de produtos 

naturais e farmácias com um posicionamento diferenciado através de 

desenvolvimento de novas tecnologias e aumento do portfólio, ao analisar os canais 

de distribuição foi verificado que algumas redes de farmácias e lojas naturais 

passaram a dar maior espaço de exposição para as marcas que trouxessem mais 

opções saudáveis, orgânicas e naturais, segundo gestora da marca Nutry. 

5.3.1 Curto Prazo 

Vendas em formato “PACK” buscando incentivar a equipe comercial a vender 

outras categorias do portfólio Nutry, como: barra nuts, barras proteicas, barras 

recheadas. Em conjunto com essa estratégia de packs, é proposto realizar 

treinamentos periódicos com a equipe comercial visando capacita-los para um 

melhor desempenho na negociação com os clientes, utilizando informações 

específicas de mercado para embasar os argumentos de vendas (Nielsen: Top of 

mind, melhor share in handlers, pesquisas gerais que mostrem os pontos 

específicos e positivos da marca). 

Aproveitando a plataforma já existente (NUTRIR+) – com a criação de vídeo 

aulas e materiais interativos. 

5.3.2 Médio e Longo Prazo 

Projeto específico para desenvolver esse canal especializado (Farma, lojas 

de produtos naturais e lojas de suplementos) incluindo: treinamento da equipe 

comercial, investimento em materiais de pdv, ações de sampling e degustação, 

programa de fidelidade e comunicação personalizada. 
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5.4 PROMOÇÃO 

A partir da redefinição do portfólio de produtos a marca poderá atuar com uma 

estratégia de comunicação mais direcionada aos diferentes perfis de consumidores, 

que serão detalhados mais adiante deste estudo, o objetivo principal da estratégia 

de promoção no curto prazo é ter uma atuação efetiva com o objetivo de ganhar 

mais visibilidade no Ponto de Venda, cujo atualmente existe uma ausência de uma 

exposição. Conforme análise da coleta de dados existe uma grande possibilidade de 

o consumidor decidir sobre a compra do produto no ponto de venda, que é quando 

ele se lembra de comprar, cujo 61,9% dos respondentes da amostra afirmam, além 

da busca de informações sobre este produto é feita em 44,9% dos casos na própria 

embalagem e 25,4% afirmam buscar informações no PDV, segundo amostra 

pesquisada.  

Manutenção das redes sociais já existentes com objetivo de otimizar as 

campanhas para públicos direcionados, principalmente tendo em vista os períodos 

dos momentos de consumo de barrinhas: (56%) consomem como lanche entre 

Almoço e Jantar, (36%) das pessoas que consomem como lanche entre café da 

manhã e almoço e (40%) pessoas afirmam consumir em momentos de atividades. 

Além das estratégias em PDV, observando os hábitos de consumo mais 

recorrentes que demonstram que as barrinhas são consumidas no ambiente de 

trabalho (56%), realizar ações de guerrilha em curto prazo em formato “Blitz Nutry” 

oferecendo ginástica laboral, massagens, dicas de alimentação e exercícios físicos 

com empresas parceiras nas principais capitais no país.  

Seguindo a mesma lógica de estar presente com uma comunicação efetiva 

onde o consumidor se encontra as ações de médio/longo prazo sugerem 

investimento em uma estratégia robusta digital. Devido o novo consumidor procurar 

cada vez mais informações antes de realizar uma compra, segundo gestora da 

marca Nutry, identifica-se outra oportunidade para a Marca, que é ser a fonte de 

informação para esses consumidores, criando conteúdos relevantes, seja através de 

uma plataforma digital ou até mesmo aplicativos que possam possibilitar também o 

relacionamento com os leads. 

Segundo tradução de Kotler (2017) marketing de conteúdo é uma abordagem 

que envolve criação, curadoria, distribuição e amplificação de conteúdo relevante e 

útil para um público alvo específico. Esta estratégia digital contempla: 
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desenvolvimento de um site responsivo e um e-commerce visto presença dos 

concorrentes ativos neste modelo de canal, apresentado na análise de concorrência. 

Criação de um aplicativo para que a marca Nutry possa se tornar referência e fonte 

de informação para esses consumidores que possam possibilitar também o 

relacionamento e mais conectividade da marca com público conectado a inovações. 

 Em conjunto para as estratégias digitais é importante visar o endosso da 

marca através de co-branding e parcerias com marcas alinhadas ao target da Nutry 

também são oportunidades encontradas para fortalecer ainda mais a presença de 

ambas as marcas no mercado competitivo.  

Outras ações offline como manutenção das parcerias com empresas que 

realizam eventos esportivos praticados no Brasil também são importantes para 

marca que possui uma alta conexão com o público praticante de atividade física, 

verificado na amostra que 78% das pessoas entrevistadas praticam algum tipo de 

atividade física. 

5.4.1 Curto Prazo 

Investimento em melhoria de exposição no PDV: (ilhas, checkout, displays 

que chamam a atenção, degustadora), visto que a pesquisa quantitativa demonstra 

indícios de ser uma compra não planejada a decisão final do consumidor é no ponto 

de venda, assim sendo fundamental essa maior visibilidade; relacionar os elementos 

da comunicação de consumo real e a idealizada, focar em mercados com 

posicionamento Premium classe AB). 

Upsell, Cross-sell e Pre-sell:  montagem de kits promocionais para 

promover os lançamentos.: Upsell: Compre duas caixinhas de barras de cereais 

ganhe uma de barra nuts. Cross-sell: Compre um produto Nutry e ganhe outro de 

uma categoria com um posicionamento similar (sucos naturais, produtos orgânicos, 

snacks com apelo saudável). Pre-sell: Comprando 5 caixinhas de qualquer sabor de 

Nutry, ganhe a sexta unidade. 

Elementos mais simbólicos na comunicação gerando uma proximidade 

entre marca e consumidor   

Embalagens: Estudo para desenvolver embalagens que comuniquem 

elemento tangíveis que agreguem valor para o consumidor: exemplos, destacar os 

ingredientes funcionais, premiums, únicos; tentar construir um apelo emocional pelas 
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embalagens, através das cores, signos e símbolos das imagens incluindo elementos 

mais humanizados 

5.4.2 Médio e Longo Prazo 

Fomentar a lealdade com a marca – Linkar com app, programa de fidelidade, 

blogs, redes sociais - segmentação da comunicação, trabalhar com os quatro 

elementos que gera ressonância para a marca: lealdade, comunidade de marca, 

engajamento e conexão e afeto. 

Desenvolvimento de uma plataforma digital para geração de conteúdo e 

relacionamento com os shoppers. Fomentar a lealdade com a marca.  

Geração de conteúdo através de blogs (youtubers) e o desenvolvimento de 

um aplicativo para gerar aproximação com os consumidores e conteúdos relevantes. 

Associação de marca: realizar parcerias de co-branding com marcas do 

segmento de atividades físicas, por exemplo marcas de artigos esportivos, 

academias e lojas especializadas também são oportunidades encontradas para 

fortalecer ainda mais a presença de ambas as marcas no mercado competitivo, 

buscando neutralizar que essas marcas desenvolvem snacks. 

Manutenção das parcerias já existentes com empresas que realizam 

corridas de rua também são importantes para marca que possui uma alta conexão 

com o público praticante de atividade física. 
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6 CRONOGRAMA 

O cronograma apresentado abaixo refere-se ao planejamento das ações para 

o ano de 2018, já descritos no plano acima, com detalhes das propostas do curto 

prazo e definições de ações de médio e longo prazo para os próximos anos. 
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Tabela 6 - Cronograma das ações propostas - 2018 

 

Fonte: (Autores, 2017) 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 

7 ORÇAMENTO 

A tabela de orçamentos foi construída com base nos orçamentos já existentes 

disponibilizados pela empresa, validados com os fornecedores e com gerentes 

internos. Na construção do orçamento foi levado em consideração as ações de curto 

e mádio prazo, e para as ações de longo prazo não foi possível realizar orçamento 

devido a inflação e alteração de preços futuros. 

 

Tabela 7 - Orçamento das ações propostas – 2018 

 

Fonte: (Autores, 2017). 
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8 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE 

8.1 CURTO E MÉDIO PRAZO 

De acordo com Farris (2007, p 15) “uma métrica é um sistema de mensuração 

que quantifica uma tendência, uma dinâmica ou uma característica”. Para a 

mensuração dos resultados das ações propostas nesse planejamento estratégico, 

serão utilizadas as seguintes métricas: 

Para analisar a efetividade das ações neste estudo é proposto que seja 

realizado um acompanhamento analítico mensal da rentabilidade e volume de 

vendas, segundo Parmerlee (2000) os indicadores de vendas trazem um indicativo 

sólido se o produto ou serviço está valendo a pena. E um olhar financeiro sobre os 

custos e despesas via DRE (visão interna) onde serão apresentados por linha de 

produto quais são os impactos dos custos, distribuição, promoção, etc. além de 

estabelecer metas financeiras de retorno sob o investimento (ROI), de acordo com 

Parmerlee (2000) via acompanhamento bimestral via Nielsen das linhas já existentes 

ativadas com ações (visão externa). 

8.2 LONGO PRAZO 

Visando monitorar o impacto do plano de marketing a longo prazo sugere-se a 

mensuração da ressonância da marca Nutry em relação aos principais concorrentes 

do segmento e se possível estudo da mensuração de todos os elementos do 

composto CBBE - via pesquisas contratadas elaboradas por institutos terceiros – 

avaliação Anual. 
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ANEXO A – ROTEIRO ENTREVISTA QUALITATIVA 

1. Histórico Nutrimental 

2. Estratégia da empresa (missão visão e valores) 

3. Quais os diferenciais competitivos? 

4. Qual a visão da empresa a longo e curto prazo? Onde e como ela 

deseja estar/se posicionar. 

PRODUTO: 

1. Esse é o portfólio de produtos da Nutry (mostrar imagens do portfólio). Você 

poderia explicar um pouco sobre a estratégia (como surgiu, propósito, publico 

etc) utilizada para cada uma das categorias?  

2. Em quais canais os produtos são vendidos? Você poderia explicar um pouco 

qual a estratégia estabelecida nesses canais? E quais são os principais 

canais? (Posicionamento do produto, posicionamento de preço, capilaridade 

de distribuição...).  

3. Qual é a importância de cada SKU na família de produtos Nutry? 

(Faturamento, diferenciais, benefícios etc.) 

4. Você considera a categoria de barras de cereais vital para a marca Nutry? 

(Explique)  

5. O que aconteceria se a marca Nutry não existisse mais amanhã? Quais os 

impactos para a Nutrimental? 

6. A estratégia de portfólio de produtos é baseada principalmente na 

rentabilidade ou em outros aspectos? Explique. (Expansão, escala, linha de 

produção, custo, etc...) 

7. Dentre o portfólio da Nutry, quais produtos são considerados snacks? 

8. Qual foi a lógica utilizada para a criação e organização dessa linha de 

produtos? Por que a escolha dessas variedades? 

9. Existe algum estudo para desenvolvimento de novos produtos para a 

ampliação ou redução de portfólio? Explique. 

10. Na construção do portfólio existe um conceito principal para o 

desenvolvimento desses projetos? Qual é? Esse conceito está alinhado com 

a missão da empresa? 
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( “Ofertar alimentos saudáveis e práticos, respeitando e valorizando a vida e os 

seres humanos”.) 

MARCA: 

11. Se a marca Nutry fosse uma pessoa, como ela seria? (Fisicamente, 

comportamentalmente, sócio-demográfico) 

12. Olhando para essa imagem (logo Nutry) quais são as três primeiras palavras 

que vem a sua mente? 

13. Qual é o oposto da marca Nutry? 

14. Qual é a definição da marca Nutry? 

15. Qual é a estratégia atual da marca? 

16. Quais são os os pontos fortes da marca? 

17. Quais são os os pontos fracos da marca? 

18. Quais são as oportunidades da marca? 

19. Quais são as ameaças da marca? 

20. Quais são as tendências para os segmentos? 

21. Como você enxerga a marca daqui 10 anos? 

22. Qual é a representatividade financeira da marca Nutry para a Nutrimental? 

23. Existe uma hierarquia de marca na estratégia de portfólio de produtos? 

(Exemplo: Submarcas, endosso, marca mâe, co-branding) - Explique um pouco mais 

essa hierarquia. 

24. Houve um reposicionamento e/ou mudança na identidade visual da marca? 

Quando? E porque ocorreu? 

COMUNICAÇÃO: 

25. Existe uma estratégia de comunicação atualmente? Qual é?  

26. Em quais veículos de comunicação a marca está presente? 

27. Qual é o percentual investido atualmente em comunicação e marketing da 

Nutry? 

28. Existe foco nos meios digitais? (Facebook, twitter, instagram) 

29. A empresa enxerga como importante estar presente nesse ambiente Digital? 

Porque? 

30. Quais são os pontos de contato entre marca e consumidor? (Vendedores, 

PDV, parcerias, eventos, sampling,  co-branding e etc.) 
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31. Existe algum tipo de segmentação na comunicação para cada público-alvo? 

Explique. 

32. No portfólio de produtos da família Nutry é utilizada alguma comunicação 

específica para cada um dos SKUs? Explique. 

33. Quais os materiais de comunicação são utilizados nos pontos de venda?  

34. Qual é a estratégia utilizada para o desenvolvimento das embalagens Nutry? 

(Material, sustentabilidade, mensagem, formatos, custo, cores, imagens) 

35. Você acha que as embalagens da Nutry estão alinhadas com o público-alvo 

da marca? 

CONSUMIDORES: 

36. Existe um público-alvo definido para a marca Nutry? Você poderia descrevê-

lo? (Idade, hábitos de consumo, demográfico, psicográfico) 

37. Na sua visão, quais são as motivações/drives de compra? São positivos ou 

negativos para a marca Nutry? (vida saudável, preço baixo, qualidade, sabor, 

variedade) 

38. Existe alguma tendência em relação a mudanças do comportamento dos 

consumidores da marca? E como a marca está se posicionando? 

CONCORRENTES: 

39. Quais são os concorrentes da marca Nutry? (Diretos e indiretos). Cite os três 

principais. 

40. Quais os pontos fracos da marca Nutry em relação a esses concorrentes? 

41. Quais os diferenciais competitivos da marca entre os concorrentes principais? 

(Tamanho, ingredientes, variedades, benefícios, acessibilidade/fácil de encontrar, 

preço, marca) 

42. Qual o impacto das marcas com grande força regional no faturamento da 

Nutry? (Ritter: força no Sul) 

43. Existe alguma marca de “referência” que a Nutry se assemelha nacional e 

internacional? Quais?  

44. Existe algum produto desenvolvido especificamente para combater/competir 

com algum produto concorrente? (Ex: Ao identificar uma oportunidade de mercado 

lançado por um concorrente) 

45. Como a crise afetou o segmento? Isso impactou as vendas da Nutry? 
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46. Quais ações foram tomadas para sobrevivência da marca durante esse 

período? 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO PESQUISA QUANTITATIVA 

1. Olá, 

Esta é uma pesquisa sobre SNACKS, feita pelos alunos de Marketing da PUCPR 

para fins acadêmicos e todas as informações serão mantidas em sigilo. 

Levará menos de 15 minutos e ao completá-la você estará concorrendo a: 

1 - Kit de produtos do Boticário, no valor de R$400,00. 

2 - Cesta de snacks, no valor de R$200,00. 

E não é apenas isso!!!Ao completar a pesquisa você ganhará automaticamente um 

BRINDE SURPRESA. 

Para concorrer é necessário que você responda o questionário até o final e 

preencha o seu nome e e-mail.  

O sorteio será realizado no dia 19/10/2017. 

Obrigado! 

 

2.  Você pratica atividades físicas? 

 

(  ) Sim   

(  ) Não   

 

3.  Quais dessas atividades físicas você costuma praticar? Marque uma ou mais 

alternativas 

 

(  ) Artes Marciais   

(  ) Bike   

(  ) Caminhada   

(  ) Corrida   

(  ) Crossfit    

(  ) Futebol   

(  ) Natação   

(  ) Trilha   

(  ) Atividades de academia   

(  ) Outros : 
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4. Quantos DIAS por MÊS você pratica atividades físicas? 

Indique sua frequência: 

1 – 31 

 

O QUE É SNACK?      

“Snack é uma palavra em inglês, que significa lanche em português. Refere a uma 

refeição ligeira, onde a pessoa ingere uma porção pequena de comida ou bebida.”   

 

5. Qual(is) desses snacks abaixo você costuma consumir com mais frequência 

(Marque uma ou mais alternativas) 

 

(  ) Biscoitos e/ou Cookies integrais   

(  ) Biscoitos e/ou Cookies não integrais   

(  ) Chocolate   

(  ) Cookies integrais   

(  ) Fruta natural   

(  ) Fruta seca / desidratadas   

(  ) Iogurtes   

(  ) Mix de nuts em porção/pacotinho (castanhas, amêndoas e nozes)   

(  ) Polenguinho   

(  ) Sanduíches naturais   

(  ) Não consumo snacks   

 

5.1 Por quê você não consome SNACKs? 

 

6. Você já consumiu alguma vez BARRINHAS (Cereais, Frutas, Nuts, 

Orgânicas)? 

 

(  ) Sim   

(  ) Não  

 

6.1 Por quê você não consome BARRINHAS? 

 

7.  Você consome ATUALMENTE? 
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(  ) Sim   

(  ) Não   

 

7.1 Por quê você não consome mais? 

 

Na sua resposta anterior, você selecionou que consome ou já consumiu 

"BARRINHAS", que é o tema principal da nossa pesquisa. Vamos conversar um 

pouco mais sobre esse snack? 

 

 

8. Qual é a primeira marca de barrinhas que vem  a sua mente? 

 

9. Você CONHECE as marcas de BARRINHAS abaixo?  

 Sim Não 

Nesfit  o  o  

Nutry   o  o  

Quaker  o  o  

Ritter  o  o  

Trio  o  o  

Supino  o  o  

Hershey's  o  o  

Linea  o  o  

Nature Valley  o  o  
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Kellogg's   o  o  
10.  Com que FREQUÊNCIA você consome as marcas abaixo: 

 Nunca 
1 a 3 vezes 

por semana  

4 a 6 vezes 

por semana  

7 vezes por 

semana ou 

mais  

Agtal  o  o  o  o  

Nesfit  o  o  o  o  

Nutry   o  o  o  o  

Quaker   o  o  o  o  

Ritter  o  o  o  o  

Trio  o  o  o  o  
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11. Em que LOCAIS você costuma consumir barrinhas? (Marque uma ou mais 

alternativas) 

 

(  ) Em casa    

(  ) No trabalho   

(  ) Na escola   

(  ) Na academia   

(  ) Quando estou me deslocando de um lugar para outro   

(  ) Outros: 

 

12. Que tipos de barrinhas você CONSOME? (Marque uma ou mais alternativas) 

 

(  ) Barra de Carne    

(  ) Barra de Fruta   

(  ) Barra de Salada   

(  ) Barra de Soja   

(  ) Barra Zero Açúcar   

(  ) Barra Zero Glúten   

(  ) Barra Zero Lactose   

(  ) Barra Gourmet (com ingredientes especiais)   

(  ) Barra Light/Diet   

(  ) Barra Nuts   

(  ) Barra Orgânica   

(  ) Barra Proteica   

(  ) Barra Recheada   

(  ) Barra Salgada   

(  ) Outros   

 

13. Onde você busca INFORMAÇÕES sobre barrinhas? (Marque uma ou mais 

alternativas) 

 

(  ) Amigos ou familiares   

(  ) Aplicativos   

(  ) Blogs   

(  ) Influenciadores digitais   

(  ) No ponto de venda   

(  ) Profissionais da área   

(  ) Redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube e etc...)   

(  ) Revistas ou jornais   

(  ) Rótulo de embalagens   

(  ) Sites especializados   

(  ) Não busco informações   
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(  ) Outros:   

 

14.  Com que FREQUÊNCIA você utiliza os meios de comunicação abaixo? 

 Nunca 
1 a 3 vezes por 

semana  

4 a 6 vezes por 

semana  

7 vezes por 

semana ou mais  

Facebook  o  o  o  o  

Instagram  o  o  o  o  

Twitter   o  o  o  o  

Spotify  o  o  o  o  

Blogs  o  o  o  o  

Trio  o  o  o  o  

Snapchat  o  o  o  o  

Linkedin  o  o  o  o  
Revistas ou 

Jornais  o  o  o  o  
 

 

15. Ordene os CRITÉRIOS abaixo de acordo com a importância que possuem na 

sua escolha no momento de comprar BARRINHAS: 

___1___ Marca conhecida  

___2___ Facilidade de encontrar  

___3___ Nutritivo  

___4___ Preço  

___5___ Sabor  

___6___ Promoções  

 

15. Ordene os CRITÉRIOS abaixo de acordo com a importância que possuem na 

sua escolha no momento de comprar BARRINHAS: 
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___1___ Marca conhecida  

___2___ Facilidade de encontrar  

___3___ Nutritivo  

___4___ Preço  

___5___ Sabor  

___6___ Promoções  

 

15. Consumir barrinhas combina com (Marque uma ou mais alternativas): 

 

(  ) Momento de lazer   

(  ) Atividades físicas   

(  ) Momento de descanso   

(  ) Praticidade no dia a dia   

 

16.  Assinale a alternativa abaixo que melhor representa seu comportamento de 

compra de barrinhas 

(  ) Na maioria das vezes só lembro de comprar barrinhas quando estou dentro da loja   

(  ) Normalmente já entro na loja pensando em comprar barrinhas, mas só decido a marca 

na hora   

(  ) Decido antes mas escolho a marca dentro da loja   

 

17. Em que período(s) do dia você mais consome BARRINHAS?  

 

(  ) Café da manhã   

(  ) Lanche entre café da manhã e almoço   

(  ) Almoço   

(  ) Sobremesa do almoço   

(  ) Lanche entre almoço e jantar   

(  ) Jantar   

(  ) Entre jantar e antes de dormir   

(  ) Pré-treino   

(  ) Pós-treino   

 

18. Avalie os itens abaixo de acordo com o seu grau de CONCORDÂNCIA: 

 

Discordo 

Totalmente 

(1) 

Discordo 

Parcialmente 

(2) 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

(3) 

Concordo 

Parcialmente 

(4) 

Concordo 

Totalmente 

(5) 

Me preocupo com 

alimentação 

saudável (1)  
o  o  o  o  o  
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Normalmente 

tenho tempo 

suficiente para 

me alimentar bem 

(2)  

o  o  o  o  o  

Planejo o que vou 

comer nas 

refeições (3)  
o  o  o  o  o  

Estou disposto a 

pagar mais por 

uma alimentação 

saudável (4)  

o  o  o  o  o  

Tenho 

acompanhamento 

nutricional com 

um especialista 

(5)  

o  o  o  o  o  

 


