
Entendemos de pessoas.

Conectamos ideias às marcas.



Fundado no ano 2000.

Pioneiro no segmento de pesquisas

on-line no Brasil

+ 400
Clientes de diferentes setores

250 mil pessoas
cadastrados em todo o país

+ 5000
Estudos realizados 

Painéis especiais
Kids&Teens, HealthMonitor

e a Rede de Luxo LaClé

QPainéis
Paineis Exclusivos para clientes



Inovação na 
forma de fazer 
pesquisa, é o 
que nos move.



Brasileiro cada vez mais conectado

PAINEL QUALIBEST

250.000

POPULAÇÃO BRASILEIRA

204.450.600

ACESSO À INTERNET*

65%

POPULAÇÃO

INTERNAUTA
Fonte: Mídia Dados 2014

*13 Mercados, 10 e + anos
QUALIBEST

CLASSE (%)
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11%

B
47%
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C
38%

39%

D
5%

4%

FAIXA ETÁRIA (%)

-19
16%

24%

20-29
46%

26%

30-39
23%

22%

40+
15%

28%

4%

5%
19%

16%

7%

8% 54%

54%

16%

17%

60%

51%

40%

49%



Estudos para todos os estágios de 

vida de um produto ou serviço.

Shopper & Consumer

Hábitos e Atitudes

Avaliação de Conceito

Avaliação de Produto

Teste de Preço

Teste de Embalagem / Nome

Cliente Oculto

Árvore de Decisão de Compra

Satisfação e NPS

Marca
Imagem e Território 

da Marca

Lealdade à Marca

Comunicação
Pré e pós teste de 

Campanha

On-line
Desktop e Mobile

CATI
Telefone

Off-line
Tablet e presencial



Qualitativo
Discussões em Grupo

Entrevistas em Profundidade

Entrevistas com Experts

Mergulho Digital

Comunidade On-line

Diário Virtual

Quantitativo
Análise Fatorial

Mapa Perceptual

Análise de Quadrantes

Análise de Clusters

TURF

PSM

Análise Discriminante

Conjoint

Soluções planejadas para buscar respostas 

rápidas, eficientes e inovadoras.



Proposta 449/2017  - 05/10/2017

ABIAD - Hábitos e Atitudes

Mercado Adoçantes & Edulcorantes 
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Background
Ter uma visão Geral deste Mercado .  

A ABIAD precisa entender os Hábitos e Atitudes em relação a categoria de adoçantes, 

bem como a jornada de compra, tanto dos adoçantes para uso direto, quanto aqueles 

consumidos através de bolos, doces, bebidas ou qualquer produto industrializado light / 

diet, que utiliza adoçantes em sua composição. 

Desta forma , iremos entender os comportamentos tanto de consumo direto quanto 
indireto. 
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Objetivos
Entender a Jornada de compra da Categoria 

9

QUEM É

ESTA CONSUMIDORA EM TERMOS DEMOGRÁFICOS ( CLASSE/ RENDA?) 

QUAIS SÃO OS

HÁBITOS DESTAS CONSUMIDORAS?

ONDE 

BUSCAM INFORMAÇÕES SOBRE  PRODUTOS?

QUAIS 

SÃO OS MOTIVADORES E BARREIRAS PARA A COMPRA DA CATEGORIA

QUAIS 

CANAIS DE COMPRA / QUAIS REDES EFETUAM A COMPRA DA CATEGORIA

POR QUE 

ELAS COMPRAM DETERMINADAS MARCAS E SEGMENTOS?



Áreas de Abordagem 
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Relação com a categoria 

Missão de Compra

Escolha canal/ varejista

Informações  Pré Compra

Mídia e outras influencias

Needs / Motivações / 

Barreiras 



Outros Objetivos
Quantos são e quem é?

Qual o percentual de pessoas que compram a categoria (incidência sobre a população 

com representatividade geográfica) 

Qual o perfil em termos de Faixas Etárias, Classes Socioeconômicas, Ocupação, Escolaridade;

Qual o estilo de vida ? Perfil, Estilo de Vida, Atividades Físicas, Consumo de mídia, Dietas / 

Hábitos Alimentares, etc.; 

Quais são os hábitos no consumo direto e indireto? Como usa? Onde usa? Quais Marcas 

usa? Frequência de uso, etc... 

Pertence a algum grupo com necessidades especiais ou grupo de pacientes; .

Buscou recomendação com médicos, nutricionistas ou outro profissional de saúde? 
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Target e Amostra 
a) Usuários  300 casos Brasil 

- 300 respondentes no total, dividido entre as regiões: Nordeste, Sul, Sudeste e Norte-Centro Oeste. (sem 

leituras por região, mas apontando diferenças quando houver) 

- Homens (30%) e Mulheres (70%) de 14 a 55 anos, classes ABC, com cotas proporcionais a população 

brasileira.

- Usuárias da categoria no último mês

- Não rejeitadoras de qualquer tipo de adoçante

b) Mães De Filhos Com Idade de 2 A 10 Anos  sem cotas por IDADE  150 CASOS

c) Não Usuários  150 casos 

TOTAL ESTUDO = 600 casos 
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Será realizado um estudo quantitativo online, a partir de questionário estruturado de auto 

preenchimento.

O recrutamento será realizado através do Painel QualiBest e o questionário será enviado 

por e-mail para essa base de usuários. 

Essa base possui atualmente mais de 250.000 nomes de pessoas cadastradas no site em 

todo o Brasil. É constituída por pessoas que, ao se cadastrarem, concordaram em receber 

convites para participar de pesquisas e que estão em permanente contato com o site do 

QualiBest. 

Metodologia
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Procedimentos

- O questionário a ser utilizado será desenvolvido pelo QualiBest com os inputs fornecidos pelo ABIAD e 

programado em nossa plataforma web com aprovação final do cliente.

- Consideramos um questionário com um tempo médio de aplicação de no máximo 20 minutos, ou seja, 

com até 30 perguntas contemplando no máximo 2 perguntas abertas (questões sem alternativas pré-

definidas), e considerando questões de perfil e filtro.

- Lembrando que cada 4 alternativas em perguntas de escala equivalem a uma questão. ex.: matriz de 

associação ou atributos sendo avaliados em uma escala de concordância.

- É importante salientar que somente serão considerados válidos os questionários respondidos até o 

final (última pergunta).

- O cliente terá acesso online aos resultados através de um link do sistema, podendo visualizar os 

resultados em tempo real já tabulados em formato gráfico.

- Como teremos avaliação dos atributos e referências de imagem , o cliente deverá nos fornecer todas 

as imagens (em formato jpeg). A entrega deverá ocorrer antes do início de desenvolvimento do 

questionário. 
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Relatório em Powerpoint (em Português), com os resultados consolidados da pesquisa, contendo

tabelas, gráficos e análise dos resultados com conclusões/ insights e recomendações.

O relatório prevê a leitura dos resultados pelo total da amostra, comparando os resultados das celas/

segmentos testados.

Testes estatísticos com 95% de nível de confiança embasarão a análise dos resultados do estudo.

Além disso, deveremos ter tabulações cruzadas entre questões e testes estatísticos sempre que se

mostrarem pertinentes.

Apresentação presencial na sede do cliente em São Paulo.

Nota: também estamos considerando o envio do processamento dos dados com entrega de tabelas em

excel (com testes estatísticos).

Entregas
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Prazos
O prazo para a realização do estudo está previsto na tabela abaixo conforme cada etapa, a ser contado após

aprovação do projeto e envio dos estímulos:

ETAPAS Dias úteis

Reunião de alinhamento 1

Elaboração do questionário em word (QualiBest) 2

Aprovação do questionário em word (cliente) -

Programação do questionário na plataforma WEB + Pré-testes (QualiBest) 3

Aprovação do questionário WEB (cliente) -

Coleta dos dados online (QualiBest) 6

Codificação e processamento dos dados QualiBest) 3

Montagem relatório em ppt (Português) e análise dos resultados (QualiBest) 7

Apresentação presencial (Qualibest)  1
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O custo para a realização deste estudo, conforme descrito no escopo desta proposta, será de:

Forma de Pagamento: 50% na aprovação e 50% após apresentação dos resultados.

Investimentos
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Opção amostra Conforme 

praças detalhadas no 

item Target 

Amostra de 600 casos conforme perfil descrito nesta 

proposta 
R$ 33.700,00



Os valores para a realização deste estudo incluem: 

Investimentos

- Planejamento e gerenciamento do projeto

- Estruturação e Programação do questionário na plataforma QualiBest

- Envio de e-mail para a base de panelistas;

- Coleta de dados Online;

- Link de acompanhamento da pesquisa;

- Codificação e processamento de dados em formato 

- Montagem do relatório (em Português) em PowerPoint e análise dos resultados;

- Apresentação dos resultados na sede do cliente em São Paulo



Condições

O Instituto QualiBest de Pesquisa, atualmente formado pelas empresas QUALIBEST.COM SERVIÇOS, CONSULTORIA E

ASSESSORIA EM INTERNET LTDA., CNPJ 04.126.175/000109, com sede social à Rua Quatá, 845, Itaim Bibi, CEP 04546-044, nesta capital do

estado de São Paulo e DAGUI.COM ASSESSORIA E SERVIÇOS EM INTERNET LTDA., CNPJ 08.009.539/0001-13, com sede social á Rua

Quatá, 845, sala 05, Itaim Bibi, CEP 04546-044, nesta capital do Estado de São Paulo, conta também com diversos parceiros e empresas

afiliadas.

Visando uma melhor proximidade com o cliente o Instituto QualiBest de Pesquisa oferece a praticidade de adequar as necessidades de

sua empresa as nossas duas empresas, que são capazes de atendê-lo da melhor forma possível. Pensando nisso e com a devida aceitação da

proposta o INSTITUTO irá realizar o faturamento por um dos CNPJ(s) acima relacionados, aquele que for mais adequado a sua empresa. A

aceitação dos termos e condições constantes desta proposta será configurada pela posição “De Acordo” neste termo e a rubrica em todas as

páginas anteriores.

São Paulo, 05 de Outubro 2017.

Proposta: 449_2017 V1.

Daniela Daud Malouf

Instituto QualiBest

Gislene Cardozo

ABIAD
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Raul Porto
Diretor de Atendimento e Planejamento

+55 11 3215-6644

+55 11 95659-6657

raul@institutoqualibest.com.br

Daniela C. Daud Malouf
Sócia-Diretora

+55 11 3846-0351

+55 11 99983-6883

daniela@institutoqualibest.com.br


