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Obrigada por consultar a TNS.

Nos próximos slides você encontrará as 

linhas gerais da nossa recomendação 

para a realização do estudo “U&A 

ABIAD”. 

Estamos à disposição para esclarecer 

suas dúvidas, receber o seu feedback e 

refinar a proposta de acordo com as 

suas necessidades.

Time TNS



O nosso entendimento sobre o business issue da ABIAD
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A ABIAD – Associação Brasileira da Indústria de 

Alimentos para fins Especiais e Congêneres - tem 

como um dos principais objetivos o fortalecimento 

econômico-financeiro e o desenvolvimento em 

geral da indústria desse segmento no Brasil.

Para auxiliar a cumprir esse objetivo, nesse 

momento eles gostariam de entender ampliar o 

conhecimento relacionado a categoria de 

edulcorantes. 

Para isso, desejam realizar uma pesquisa de 

mercado que investigue os hábitos de consumo e 

compra de edulcorantes/ produtos light/ diet,  e 

entender como isso está inserido no consumo 

infantil. 
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Segmentar:

 Perfil, Estilo de Vida, 

Atividades Físicas, 

Consumo de mídia, Dietas / 

Hábitos Alimentares, etc.; 

 Pertence a algum grupo 

com necessidades especiais 

ou grupo de pacientes? 

 Quem não consome (no 

domicílio) – identificar 

razões para não consumir;*

Hábitos de Consumo;

 Consumo direto e indireto;

 Motivações para uso / 

consumo;

 Recomendação de 

Consumo indicada por 

profissional de saúde?

 Há quanto tempo consome.

Investigar: 

 Quais produtos consome, 

direta e indiretamente; 

 Volume/quantidade / 

frequência do que consome 

 Identificar/quantificar o 

consumo – no lar, fora, 

ambos; 

 Há quanto tempo consome;

 Satisfação / problemas com 

os produtos consumidos;

 Quem, onde, como e 

quando compra os produtos 

(consumidos no domicílio); 

 Onde busca informações 

sobre estes produtos;

 Em quais “fontes” confia e 

não confia ao se decidir 

sobre o consumo destes 

produtos; 

 O que entende por diet e 

light;

1. Quem consome?   2. O que consome? 3. Como consome?  4. Onde compra e 

consome? 

Aspectos que devem ser investigados para ampliar o entendimento sobre 

edulcorantes 

Entender o perfil do consumidor e não consumidor de Edulcorantes e a relação com o produto
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Implicações para o estudo

Alguns aspectos que consideramos relevantes para o desenho da pesquisa: 

 Consumo das crianças: será feito através de um diário a ser preenchido pelos pais sobre o consumo 

das crianças. Essa coleta de informações será independente da pesquisa sobre os hábitos de consumo 

de edulcorantes dos adultos.  

 Adultos: consideramos relevante ter um entendimento tanto dos usuários, quanto dos não usuários da 

categoria, sendo que  abordaríamos aspectos distintos em cada um deles: 

 Usuários – segmentação atitudinal e sócio-demográfica de usuários, hábitos&atitudes e motivações

 Não Usuário – apenas perfil sócio-demográfico e barreiras de uso

 Etapa prévia para levantamento de questões/ atributos que devem ser investigados: consideramos 

que em estudos desse tipo é fundamental a realização uma etapa de investigação qualitativa prévia que 

irá dar suporte ao desenvolvimento do questionário que será aplicado. 



1.
Nosso Ponto de Vista 
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O desafio de um estudo de hábitos e atitude é a quantidade de 
dados que é gerada 
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Nosso approach agrega um processo analítico organizado para ajudar na identificação de 
oportunidades para as empresas que atuam nesse segmento 

Segments

Analisar os diferentes 
segmentos de 
consumidores e suas 
atitudes frente aos 
produtos diet/light e 
zero. 

Dimensions

Colocando estrutura 
em torno de atitudes, 
motivações ou 
percepções



SEGMENTS: um retrato detalhado dos principais segmentos 
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Os segmentos de consumidores serão descritos através de questões atitudinais, bem como, das 
tensões que enfrentam. Entendemos que as tensões são relevantes para que as empresas 
busquem produtos que os ajudem a resolver/ superar essas frustrações. 

Segmentos de Consumidores

Não Saudáveis

Stressed Strugglers

Ícone 25%

Esses consumidores 

geralmente comem 

durante o caminho, 

pois não tem tempo de 

preparar uma refeição 

caseira; como 

resultado, eles comem 

de forma menos 

saudável do que eles 

gostariam e se sentem 

culpados por suas 

escolhas alimentares.

Lucky Munchers

Ícone 21%

Este segmento pode 

comer e beber tudo 

que quiser sem 

nenhuma preocupação 

com o impacto em sua 

saúde. Eles estão 

satisfeitos com a sua 

saúde e peso atuais e 

NÃO SÃO 

consumidores 

aventureiros.

Saudáveis

Health Fanatics

Ícone
28%

Este grupo é 

totalmente 

comprometido com um 

estilo de vida saudável 

e com alimentação; 

eles não tem problema 

de sacrificar o sabor 

nas decisões de 

comida/bebida e 

também estão à 

procura de qualidade.

Busy Balancers

Ícone
26%

Este consumidores 

geralmente comem 

durante o caminho, 

pois não possuem 

tempo para preparar 

uma refeição caseira; 

no entanto, eles fazem 

escolhas mais 

sensatas na sua dieta, 

apesar de sua falta de 

tempo para preparar 

refeições caseiras e 

frescas.
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Etapa 2) Análise de Cluster

O objetivo principal da análise de cluster é 

definir a estrutura dos dados colocando as 

observações mais parecidas em grupos.

Se a classificação dos grupos for bem 

sucedida, os objetos dentro dos clusters 

estarão próximos quando representados 

graficamente e diferentes clusters estarão 

distantes:

Etapa 3) Análise Discriminante

Através da análise discriminante podemos 

comprovar a eficácia dos grupos formados 

e garantir que o tamanho destes grupos 

está fidedigno à parcela de população 

estudada. 

Além disso, essa análise é capaz de 

estimar uma classificação de similaridade 

entre indivíduos através de uma equação 

e um gráfico:

Processo para realizar a segmentação

Etapa 1) Análise Fatorial

Esta análise tem como objetivo principal 

reduzir um conjunto de atributos em 

‘forças’. 

Seu principal objetivo é encontrar um 

modo de resumir a informação contida em 

diversas variáveis em um conjunto menor 

dimensões ou fatores com uma perda 

mínima de informação.

A análise fatorial fornece uma clara 

compreensão sobre quais variáveis podem 

atuar juntas e quantas variáveis podem 

realmente ser consideradas como 

impactantes para a análise.

Para identificar os diferentes tipos usuários de edulcoarentes iremos utilizar um processo estatístico 

pautado em perguntas relacionadas a atitudes, estilo de vida, valores e benefícios que buscam na 

categoria. 

O processo de segmentação consiste basicamente de três etapas:



Eles serão descritos, não 

apenas por suas crenças 

psicográficas, mas também 

através de seus 

comportamentos e do perfil 

demográfico

...com uma análise clara 

de como segmentos 

diferem entre si, o que é 

importante para cada um 

deles, a relação com o 

segmento de 

edulcorantes.

Exemplificando a Segmentação

11

Iremos dimensionar o 

tamanho de cada 

segmento 



DIMENSIONS: identificando as dimensões relevantes para o 
consumidor

Em geral, os estudos de U&A partem de uma 
grande quantidade de atitudes e 
comportamentos a serem avaliados. 
Entretanto, muitas das declarações são 
dimensões (sintomas) distintas de uma 
mesma atitude. 

Então, realizamos um trabalho para 
identificar as dimensões fundamentais que 
as empresas poderão endereçar

Atitudes

Lack of concern for the environment

Personal responsibility in the fight against climate change

Car and road use

Belief that climate change is happening

Anti-bus

Need to limit travel and CO2

Anti-train

Cars associated with success

Climate change knowledge

Whether already doing my bit 

Whether climate change already impacting 

Amount flown / long distance travel

Positivity towards walking & cycling 

Distance to public transport access

Trade off home savings to carry on travelling

Train travel is expensive
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Por que 

sim / 

não?

O quê?

Onde / 
Quando?

Quem? Como?

Entender os hábitos das principais ocasiões de consumo da 
categoria

 Perfil demográfico 
 Comportamento

 Produtos que contém 

edulcorante?

 Como adoçador? 

 Substitutos

Uso

 Dias da semana vs. Fins de semana

 Frequência de consumo 

 Onde compra 

 Onde consome (dentro, fora do lar, ambos)

 Alavancas de consumo

 (restrições alimentares, 

questões físicas,...)

 Barreiras de consumo

 Benefícios 

 Tamanho da embalagem

 Tipo de produto

 Quantidade 



2.
Desenho do estudo



Para usufruir de todo o potencial que um U&A tem recomendamos 
a realização de um estudo em 2 fases:

15

Investigação 
qualitativa

Investigação 
quantitativa



Investigação qualitativa
Entrevistas em Profundidade inspiradas na etnografia

 Esta técnica permite aproximar-se dos consumidores e sua rotina

 Oferece a oportunidade de observar, bem como indagar sobre 

questões específicas, capturando necessidades conscientes e 

inconscientes e comportamentos.

 Os membros da equipe do cliente podem participar ativamente do 

trabalho de campo, permitindo que ganhem experiência sobre 

necessidades dos consumidores

 O entrevistador irá até o consumidor em sua casa. O objetivo é

observar em profundidade o seu ambiente e rotina, interferindo o

mínimo possível.

 O roteiro da entrevista deverá abordar tópicos como estilo de vida,

papel da alimentação, relacionamento com a categoria de

adoçantes.

 O Roteiro a ser aplicado será desenvolvido pela KTNS e

submetido à apreciação do Cliente para aprovação.

 O recrutamento será feito através de empresas parceiras.

21 Entrevistas em profundidade, 2h de 

duração cada



Investigação qualitativa
Áreas de abordagem – Avaliação Adultos

1

2

Hábitos de consumo de produtos com adição de adoçantes ou do adoçante por si só: quais 

produtos costumam usar, em que situações, drivers de uso em cada situação, vantagens e 

desvantagens de cada opção desse tipo de produto.

Produtos com adoçantes: quais são os que conhecem, marcas lembradas, como conheceram 

cada uma, quais consomem, onde compram, quais já comeram no passado, percepções sobre 

cada produto, situações de consumo, produtos substitutos, quais são os pontos fortes e fracos de 

cada tipo versus as outras opções que são consumidos nas mesmas ocasiões.

1
Entre quem não utiliza esse tipo de produto, quais são as barreiras para o consumo delas.

USUÁRIO DE ADOÇANTE/PRODUTOS COM ADIÇÃO DE ADOÇANTE

NÃO USUÁRIO DE ADOÇANTE/PRODUTOS COM ADIÇÃO DE ADOÇANTE



Investigação qualitativa
Áreas de abordagem – Avaliação Pais

1

2

Como é o cuidado com a alimentação dos seus filhos? Como os alimentos com edulcorantes 

entram ou não na alimentação dos filhos? Razões ou Barreiras para o Consumo dos produtos 

com esse tipo de ingrediente.

Caso ocorra o consumo desse tipo de alimento entre os filhos deles - Hábitos de consumo de 

produtos com adição de adoçantes ou do adoçante por si só: quais produtos costumam usar, em 

que situações, drivers de uso em cada situação, vantagens e desvantagens de cada opção 

desse tipo de produto.

PAIS - RESPONSÁVEIS PELA ALIMENTAÇÃO DOS FILHOS DE 2 À 10 ANOS

3
Produtos com adoçantes: quais são os que conhecem, marcas lembradas, como conheceram 

cada uma, quais consomem, onde compram, quais já comeram no passado, percepções sobre 

cada produto, situações de consumo, produtos substitutos, quais são os pontos fortes e fracos de 

cada tipo versus as outras opções que são consumidos nas mesmas ocasiões.



5 entrevistas por praça:

Target

Adultos

 Homens e Mulheres

 18 a 55 anos

 Classes AB1 e B2C1

 Consumidores e não consumidores de adoçantes 

e produtos Light Zero das seguintes categorias: 

refrigerante, suco em pó, gelatina, bolo, outros

 Responsáveis pela compra e escolha de 

alimentos para a casa

Pais

 Responsáveis pela compra e escolha de 

alimentos para os filhos de 2 à 10 anos

Investigação qualitativa 

Target e Amostra – 21 Eps (15 EPs Adultos e 6 EPs Pais)

Cidade

Consumidores 
Adoçante e/ou 

Light e Zero

Não 
consumidores

adoçantes
Pais

Recife
(1) AB

(2) BC

(1) AB

(1) BC

(1) AB

(1) BC

São Paulo
(2) AB

(1) BC

(1) AB

(1) BC

(1) AB

(1) BC

Porto Alegre
(1) AB

(2) BC

(1) AB

(1) BC

(1) AB

(1) BC

Recife

São Paulo

Porto Alegre



20

A etapa quantitativa será conduzida da

seguinte forma:

 Questionário

 Usuários- duração aproximada de 35 minutos

 Não Usuários - duração aproximada de 10 

minutos 

 Coleta de forma online 

 Pais – 3 questionários de duração média de 10 

minutos que deverão ser respondidos ao longo 

dos 7 dias de preenchimento do diário

 Coleta via mobile

 Abertas – 2 questões

Recomendamos a realização das entrevistas com

o seguinte target:

 Consumidores:

 Algumas das categorias light / diet / zero 

(refrigerante, suco em pó, adoçante em geral, 

gelatina, bolo)

 Doces dietéticos em geral

 Classe A, B, C 

 Homens e Mulheres 

 Cobertura Nacional

 Adultos -Idade 18 a 64 anos 

 Pais– responsáveis pela alimentação dos filhos de 

2 a 10 anos

Questionário 
Estruturado

OnlineMétodo 
Quantitativo

Investigação quantitativa
Metodologia e Universo
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Investigação quantitativa
Amostra - Adultos

Região POP (18-64 anos)
Amostra 

Desproporcional 
(Pessoas)*

Erro Amostral

Norte + Centro Oeste 22.733.612 110 9,3

Nordeste 36.797.589 250 6,2

Sudeste 74.279.640 490 4,4

Sul 23.027.517 150 8

Total 156.838.358 1.000 3,1

IBGE 2010

* Uma pessoa por lar

**Pessoas arroladas no lar

Amostra

Usuário 700 => segmentação será rodada apenas como os 700 casos.

Não úsuario 300

Total 1.000



Para entender o consumo das crianças 

vamos solicitar que os pais preencham 

durante 7 dias um diário no celular 

reportando o consumo do filho com o 

auxílio de fotos.

O modelo de diário será desenvolvido 

pela TNS e aprovado em conjunto com 

a ABIAD, mas deverá explorar 

questões relacionadas a hábitos de 

alimentação.

Investigação quantitativa
Metodologia - Pais
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Investigação quantitativa
Amostra - Pais

Região POP (2-10 anos)
Amostra 

Desproporciona
l (Pessoas)*

Erro Amostral

Norte + Centro Oeste 5.671.820 120 8,9

Nordeste 8.586.871 120 8,9

Sudeste 13.916.282 150 8

Sul 4.361.424 120 8,9

Total 32.536.397 510 4,3

IBGE 2010

COTA Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro 
Oeste Total

Pais responsáveis

Menino
2-5 anos 15 30 32 30 15 122

6-10 anos 15 30 44 30 15 134

Menina
2-5 anos 15 30 31 30 15 121

6-10 anos 15 30 43 30 15 133

Total 60 120 150 120 60 510

Classe dom com 
criança

AB 33 66 82 66 32 279

C 27 54 68 54 28 231



3.
Prazos, Investimento e 
Termos Gerais



Cronograma – Dias Úteis

Investigação Qualitativa Dias úteis

Aprovação da proposta e elaboração e aprovação 

da folha de recrutamento
3

Recrutamento dos participantes* 5

Elaboração e aprovação do roteiro de entrevistas

em paralelo 

com o 

recrutamento

Realização do campo 7-9

Highlight e entrega de lista de atributo e para 

etapa quantitativa
4

Análise e entrega de relatório em português* 8

TOTAL (dias úteis) 27- 29

 Os prazos apresentados consideram que o Cliente dará pronto atendimento a todas as solicitações de informações ou

aprovação, feitas pela KTNS.

 Após aprovação, será enviado um cronograma detalhado contemplando todas as etapas do projeto, considerando-se os

feriados no período.

* Parcialmente ou integralmente subcontratados.

Investigação Quantitativa Adultos Pais

Elaboração de questionário 

Quanti
3 3

Aprovação prévia do 

questionário 
1 1

Programação 4 4

Aprovação final do questionário 
1 1

Finalização da programação 3 3

Coleta de dados (Quanti)* 12 18

Codificação, Consistência e 

Processamento
5 9

Análise 10 10

Apresentação de resultados 1 1

TOTAL (dias úteis) 40 50

* Parcialmente ou integralmente subcontratados.



Investimento e Condições de Pagamento

 O(s) pagamento(s) ocorrerá (ão) nas respectivas datas

de vencimentos correspondente(s) a cada Nota(s)

Fiscal(ais) emitida(s).

 O atraso no pagamento das parcelas implicará a

cobrança de multa de até 2% (dois por cento) sobre o

valor em atraso, acrescido de juros de mora de 1% (um

por cento) ao mês e correção monetária, “pro rata die”,

calculada com base no IGPM-FGV ou outro que o

substitua, desde a data do seu vencimento até a data do

seu efetivo pagamento.

Este preço inclui impostos 

A menos que acordado de outra forma por escrito, o valor 

acima, será pago da seguinte forma:  

(i) 50% - após a aprovação da proposta e

(ii) 50% - após a aprovação dos respectivos relatórios e/

ou término do projeto.

Investigação Qualitativa 

Adultos

15 Entrevistas em 

profundidade (5 por praça: 

Recife, São Paulo e Porto 

Alegre)

R$48.300,00

Pais

6 Entrevistas em profundidade 

(2 por praça: Recife, São 

Paulo e Porto Alegre)

R$19.320,00

Investigação Quantitativa

Adultos

N= 1000 casos (700 de 

Usuários e 300 de Não 

usuários

R$ 122.600,00

Pais

N= 510 casos (diário 7 dias + 

questionário)

R$197.700,00



Investimento e Condições de Pagamento

 O valor dos serviços propostos será mantido até o

término da execução dos trabalhos, exceto se:

 No decorrer da execução dos serviços, houver

qualquer alteração pelo Governo Federal na

legislação que regulamenta o estabelecimento de

contratos de prestação de serviços, quando então

serão adotadas as regras estabelecidas na alteração.

 Houver qualquer alteração no escopo do projeto ou

nos prazos de execução dos serviços estabelecidos

anteriormente nesta proposta, decorrentes de

solicitação do cliente. Tais alterações deverão ser

previamente negociadas e formalizadas por meio de

aditivos a esta proposta e ao contrato de prestação

de serviços.

 Este preço tem como base a duração estimada

de 120 minutos para cada grupo de discussão,

e a definição do target (etapa qualitativa); bem

como o tempo de questionário de 35 minutos e

2 perguntas abertas (etapa quantitativa);

 Esta proposta tem validade de 90 dias.

 Se algum grupo for desmarcado com antecedência

mínima de 11 dias úteis antes de sua realização,

não serão cobrados os custos de aluguel de sala e

recrutamento. Porém, caso algum grupo seja

desmarcado com antecedência menor, serão

cobrados os custos de aluguel de sala e

recrutamento referentes a cada grupo desmarcado.



4.
Porque TNS?



Uma equipe que tem comprometimento, entusiasmo e 

expertise!
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Carla Rollo 

Account Manager Qualitativo

 Com 9 anos de experiência em Pesquisa de Mercado 

Qualitativa, Carla é responsável pelo planejamento, 

gerenciamento e desenvolvimento de projetos para clientes 

importantes de diferentes categorias como: alimentação, 

bebidas, cosméticos, serviços financeiros, de 

telecomunicações  e FMCG.

 Experiência com focus groups, entrevistas em profundidade, 

entrevistas etnográficas, fóruns e grupos online e compras 

acompanhas entre outros.

 Graduada em Propaganda e Marketing e pós-graduada em 

Ciências do Consumo Aplicadas ambos pela ESPM  (Escola 

Superior de Propaganda e Marketing)

Maíra Guimarães Carlos 

Account Manager Quantitativo

 Com 15 anos de experiência em Pesquisa de Mercado, Maíra 

é responsável pelo planejamento, gerenciamento e 

desenvolvimento de projetos para clientes de diferentes 

categorias como: alimentação, bebidas, cosméticos, serviços 

financeiros, de telecomunicações e FMCG.

 Experiência com estudos quantitativos e qualitativos de 

Segmentação, Brand&Com, IPD.

 Graduada em Propaganda e Marketing na ESPM e pós-

graduada em Semiótica Psicanalítica pelo COGEAE PUC.

Luciana Piedemonte 

 Mais de 10 anos de experiência em pesquisa de mercado para 

diversos segmentos de negócios com foco em pesquisas de 

monitoramento, construção e arquitetura de marcas. 

 Anterior à TNS, atuou na área de marketing  de grandes 

empresas como Telefonica e Siemens. 

 Graduada em Administração de Empresas pela Pontifícia 

Universidade Católica, com pós graduação em Marketing pela 

Escola Superior de Propaganda e Marketing. 

Clara Cavalcanti

Analyst Quantitativo

 Com 4 anos de experiência em Pesquisa Quantitativa no 

gerenciamento operacional, atendimento, e desenvolvimento de 

projetos. Experiência com clientes de categorias como bebidas, 

alimentação e varejo. 

 Graduada em Publicidade e Propaganda e pós graduada em 

Gestão de Marketing na ESPM (Escola Superior de Propaganda e 

Marketing).

Rita Cunha

Diretora Qualitativa

 Graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) e com especialização 

em Administração de empresas pela Fundação Getúlio 

Vargas (CEAG- FGV/SP), com ênfase em 

posicionamento de marcas e estratégia.

 Trabalha há 14 anos com pesquisa de mercado, sendo 9 

deles na TNS Brasil.

 Nos últimos anos atua exclusivamente na área Qualitativa 

com foco em projetos nos setores de consumo, varejo e 

financeiros.

 Áreas de expertise:  NeedScope e Jornada de inovação.
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Insights Consulting Media Consumer Health

A maior empresa de informação, insight e consultoria com atuação no Brasil.



A KTNS conta com o suporte de uma equipe de Market 

Science que domina as ferramentas analíticas de ponta

Experiência profunda e modelos 

estatísticos de segmentação de 

consumidores 

Avaliação contínua de novos métodos 

e ferramentas estatísticas

Seis centros de liderança global

Mais de 150 profissionais

81



Nossa Filosofia 

Reconhecemos a necessidade 

de uma abordagem diferente -

uma abordagem que alinha os 

nossos objetivos com os seus 

objetivos. 

Onde o único objetivo ajudar a 

identificar estratégias de 

crescimento.

E é isso que nós fazemos.
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Kantar TNS é uma empresa focada no crescimento de seus 

clientes 

Nossas Pessoas

No núcleo da KTNS estão 11,000 

pessoas de mais de 80 países 

que possuem uma curiosidade 

insaciável sobre atitudes e 

comportamentos humanos, 

tendências e cultura. 

Pessoas que vão além para 

entregar insights e desenvolver 

um plano prático para cada 

projeto, respondendo aos 

desafios e garantindo 

crescimento.

Nossa Busca 

Conversar com mais 

consumidores do que qualquer 

outra empresa nos deixa em uma 

posição única para poder fazer a 

pergunta certa, para as 

pessoas certas, na hora certa.

A partir dessas informações 

descobrimos os indicadores 

relevantes para o crescimento, 

investindo muito em “research on

research” para continuar a 

descobri-los.



5.
Termos&Condições



Termos e Condições gerais
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Definições

Entende-se por "Aceitação" toda e qualquer aceitação expressa redigida por parte da CONTRATANTE com relação à 
Proposta feita pela CONTRATADA para a prestação do Serviço.

Entende-se por "CONTRATANTE" a parte a quem a CONTRATADA presta o Serviço conforme estabelecido na 
Proposta.

Entende-se por "Informações Confidenciais" todas as informações, dados ou materiais relacionados ao Serviço de toda 
e qualquer natureza e apresentados de toda e qualquer forma que ambas ou uma das partes venham a divulgar à outra de acordo 
com os termos do presente Contrato, incluindo a Proposta e qualquer elemento que a parte receptora de tal informação crie, sendo
este originado ou tendo como base as informações, dados ou materiais divulgados pela parte divulgadora.  Não será incluída em tal 
descrição toda e qualquer informação ou material que: (a) já seja ou venha a ser considerada de domínio público (não sendo 
caracterizada pelo resultado da divulgação da parte receptora ou de qualquer parte a quem a parte receptora tenha divulgado tal 
informação); b) já seja de propriedade legítima da parte receptora antes da divulgação pela parte divulgadora; (c) seja obtida 
subsequentemente pela parte receptora a partir de terceiros que não estejam impedidos de divulgá-la à parte receptora; ou (d) 
tenha sua divulgação solicitada pelas autoridades legais ou competentes. 

Entende-se por “Contrato" os presentes termos e condições concomitantes à Proposta, o que constitui o acordo integral 
entre as partes. Em caso de conflito entre os presentes termos e condições, tais termos prevalecerão sobre aqueles da Proposta, a 
menos que as partes tenham acordado por escrito que termos específicos da Proposta prevaleçam sobre os estabelecidos nos 
presentes termos e condições.

Entende-se por "Pesquisa ad-hoc" os estudos de pesquisa sob encomenda destinados especificamente à 
CONTRATANTE e que são realizados com base em cada caso pela CONTRATADA.

Entende-se por "Entregáveis" todos os resultados do levantamento, relatórios, dados, resumos, comentários, discussões 
e/ou análises fornecidas pela CONTRATADA à CONTRATANTE de acordo com os termos do presente Contrato.

Entende-se por "Valor da prestação de serviços" todo e qualquer valor a ser cobrado pela CONTRATADA relativo aos 
Serviços prestados à CONTRATANTE estabelecidos na Proposta.

Entende-se por "Direitos de Propriedade Intelectual" os direitos autorais, direitos sobre o banco de dados, marcas 
registradas, nome fantasia, projetos registrados ou não, patentes e/ou conhecimento técnico, direitos sobre as informações 
confidenciais e todo e qualquer outro direito de propriedade intelectual que exista independente de tais direitos estarem ou não
registrados, fato este que pode prevalecer em qualquer parte do mundo.

Entende-se por "Serviço destinado a diversos Contratantes" a Pesquisa não ad-hoc ou serviço de pesquisa de mercado 
contínuo e não realizado sob encomenda prestado pela CONTRATADA a um ou mais CONTRATANTES, incluindo, porém não se 
limitando, ao serviço sindicalizado.

Entende-se por "Proposta" a proposta final e/ou cotação redigida (excluindo o imposto sobre o valor agregado [VAT], 
todo e qualquer imposto local sobre vendas ou ainda todo e qualquer outro imposto aplicável, incluindo impostos retidos - a menos 
que estabelecido de outra forma - o que, em cada caso, será atribuível a taxa atual no momento, na moeda corrente principal) 
fornecida pela CONTRATADA à CONTRATANTE.

Entende-se por "Serviço" o Serviço de Pesquisa      ad-hoc e ou Serviço destinado a diversos CONTRATANTES (de 
acordo com o caso em questão) conforme especificado na Proposta ou em outro documento acordado entre as partes.

Entende-se por "Imposto" todas as formas atribuíveis de imposto, cobrança, retenção, dedução, taxa, tributo e cobrança 
governamental (seja nacional ou municipal) independente do modo e período no qual foram criados, decretados ou aplicados por 
todo e qualquer órgão governamental, estadual, federal ou municipal, bem como todas as multas, penalidades, juros, cobranças e 
acréscimos.

Nos presentes termos e condições, a referência feita no singular constitui também o plural e vice-versa (a menos que o 
contexto estabeleça de outra forma). 

1. O Contrato

1.1 A CONTRATANTE nomeia a CONTRATADA e a CONTRATADA aceita tal nomeação com a finalidade de prestar os 
Serviços e fornecer os Entregáveis definidos na(s) Proposta(s) Comercial(is), que é parte integrante do presente instrumento. Os 
presentes termos e condições, somente podem ser alterados através de um acordo por escrito firmado entre ambas as partes.

1.2 Será considerada a aceitação da Proposta por parte da CONTRATANTE através de: (i) uma notificação por escrito 
destinada à CONTRATADA (que pode ser enviada por e-mail) declarando ter aceitado a proposta; ou (ii) uma notificação por escrito 
destinada à CONTRATADA (que pode ser enviada por e-mail) declarando que deseja que a CONTRATADA dê início à prestação 
dos Serviços (incluindo, porém não se limitando, à emissão de uma ordem de serviço na qual conste a descrição do Serviço ou 
qualquer parte do mesmo). 

1.3 Caso a CONTRATANTE não tenha optado pela aceitação ao final do prazo estabelecido na Proposta (incluindo a 
cotação do Valor da prestação de serviços da CONTRATADA estabelecida na Proposta) vencerá, a menos que um representante 
autorizado da CONTRATADA tenha concordado em estender tal período, anteriormente por escrito. A CONTRATADA reserva-se o 
direito de realizar alterações ou o cancelamento da Proposta (incluindo a cotação do Valor da prestação de serviços estabelecida na 
Proposta) a qualquer momento até que seja aceita formalmente pela CONTRATANTE.

1.4 A menos que acordado de outra forma por escrito, o presente Contrato regerá todos os Serviços e Entregáveis 
fornecidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

2. Preço e Forma de Pagamento 

2.1 O preço e a forma de pagamento estão estipulados no slide “Investimentos e condições de pagamento” constante desta 
proposta.

2.2 O Faturamento será feito através da emissão de nota fiscal.

2.3 Caso o Serviço seja realizado em etapas - com Resultados Práticos intermediários - serão emitidas notas fiscais finais 
correspondentes a cada etapa na entrega dos Resultados Práticos intermediários relevantes. 

2.4 O(s) pagamento(s) ocorrerá (ão) nas respectivas datas de vencimentos correspondente(s) a cada Nota(s) Fiscal (is) 
emitida (s). Todo e qualquer pagamento efetuado após o período ensejará a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor em atraso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária “pro rata die”, calculada pelo IGPM-
FGV ou outro que o substitua, desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento. 

2.5 Será assegurado à CONTRATADA o direito de recuperar as despesas reembolsáveis incorridas referentes à prestação 
dos Serviços, a menos que tais despesas tenham sido incluídas nos Valores da prestação de serviço.

2.6 Caso o Valor da prestação de serviços tenha tido como base as informações fornecidas pela CONTRATANTE e que 
sejam posteriormente constatadas como incompletas ou incorretas, será assegurado à CONTRATADA o direito de aumentar o 
valor da prestação de serviços, considerando todo e qualquer tempo adicional envolvido em decorrência de tal fato na prestação 
dos Serviços (ou serviços adicionais) e todo e qualquer custo adicional necessário incorrido pela CONTRATADA. 

2.7 A menos que expressamente declarado de outra forma, o Valor da prestação de serviços de toda e qualquer Proposta 
será paga em Real (R$). Caso a Proposta envolva de modo específico uma moeda corrente que não seja o Real (R$), a Proposta 
estará sujeita às variações da taxa de câmbio antes que o Contrato seja firmado. Caso ocorram atrasos ou outros fatores que 
afetem tal processo e envolvam custos adicionais não cogitados no momento da celebração do Contrato, será assegurado à 
CONTRATADA o direito de repassar tais custos extras à CONTRATANTE. Esses custos serão confirmados pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE periodicamente por escrito e acrescidos na nota fiscal seguinte emitida pela própria CONTRATADA. 

2.8 Caso toda e qualquer quantia pagável à CONTRATADA (ou seu nomeado) relativa ao presente Contrato esteja sujeita 
aos Impostos, o valor será acrescido de forma a garantir que a quantia líquida recebida pela CONTRATADA (ou seu nomeado) 
seja, após a dedução dos Impostos, correspondente à quantia que teria sido recebida caso o pagamento inicial e todo e qualquer 
pagamento acrescido não estivesse sujeito à tributação. 
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3. Rescisão

3.1 O presente Contrato passa a vigorar na data de aprovação da Proposta de Prestação de Serviços.

3.2 Ambas as partes podem rescindir o presente Contrato imediatamente (a) pela inadimplência material da outra parte que 
demonstre não poder sanar o problema ou, caso possa, não o faça em até 30 dias contados do aviso por escrito enviado à parte 
interpelada ou (b) caso a outra parte declare falência ou inicie procedimento de liquidação (seja voluntário ou obrigatório),
dissolução, insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial, extinção ou possua um liquidatário ou administrador nomeado com a 
finalidade de lidar com seus bens - seja em sua totalidade ou parcialidade -, caso seja apresentada uma petição, convocada uma 
reunião para fins de consideração da resolução da liquidação, falência ou extinção da outra parte ou ainda a outra parte sofra um 
processo semelhante sob os termos da lei vigente local ou da lei de sua jurisdição. 

3.3 O presente Contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes, sem justa causa, mediante denúncia escrita para a 
outra parte, com 30 (trinta) dias de antecedência à data pretendida para a rescisão, oportunidade em que deverão ser liquidadas 
todas as obrigações até então assumidas pelas partes e desde que devidamente comprovadas, independentemente do pagamento 
de quaisquer multas, encargos ou indenizações.

3.4 Para Serviços destinados a diversos CONTRATANTES, caso (a) a quantidade de assinantes da CONTRATANTE seja 
inferior a um nível aceitável pela CONTRATADA ou (b) a CONTRATADA não possa dar continuidade ao Serviço ou a qualquer 
parte dele, terá o direito de rescindir o presente Contrato a qualquer momento através da prestação do aviso prévio com um mês de 
antecedência. A CONTRATADA envidará esforços cabíveis para concluir todo e qualquer Entregável em progresso e, portanto, 
ainda terá o direito de receber o pagamento correspondente à conclusão de tal Entregável.

4. Cobrança, Atraso ou Cancelamento

4.1 Caso a CONTRATANTE solicite alterações com relação ao Serviço (incluindo o cronograma), a CONTRATADA reserva-
se no direito de analisar a Proposta (incluindo, porém ,não se limitando, ao ajuste proporcional dos Valores da prestação de 
serviços. 

4.2 Caso ocorra atraso ou o Serviço seja reduzido, prolongado, cancelado bem como rescindido por culpa única e exclusiva 
da CONTRATANTE, constará na Nota Fiscal final o saldo dos valores correspondentes à prestação do Serviço, além de todo e 
qualquer custo e despesa cabível incorrido devido aos atos ou omissões da CONTRATANTE. Também serão considerados os 
custos com terceiros não passíveis de cancelamento com os quais a CONTRATADA já tenha firmado compromisso. Por exemplo, 
a CONTRATANTE será responsável pelos custos e despesas incorridos em função do trabalho de campo pré-agendado que seja 
prolongado, locação de espaços, não utilizado parcial ou integralmente em razão de atos ou omissões da CONTRATANTE.

4.3 A CONTRATANTE é responsável pela entrega imediata de todos os materiais,  solicitados pela CONTRATADA 
necessários para a prestação dos Serviços. Caso a CONTRATANTE não cumpra com a presente cláusula, será responsável pelos 
atrasos sucessivos e custos adicionais cabíveis, além das despesas incorridas na Prestação do Serviço.

5. Subcontratação

5.1 Será assegurado à CONTRATADA o direito de transferir seus direitos sob os termos do presente Contrato a toda e 
qualquer Empresa do Grupo TNS sem que seja necessário o prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE. 

5.2 Salvo, conforme estabelecido acima, nenhuma das partes poderá transferir toda ou qualquer parte do Contrato sem a 
prévia autorização por escrito.

5.3 Como forma de auxílio à CONTRATADA na prestação do Serviço, ser-lhe-á assegurado o direito de subcontratar toda e 
qualquer parte do Serviço para toda e qualquer Empresa do Grupo TNS ou terceiros. A CONTRATADA é responsável pela 
qualidade do serviço prestado pelos subcontratados, somente no caso em que tais indivíduos tenham sido selecionados e pagos 
diretamente pela CONTRATADA. Caso a CONTRATANTE indique um subcontratado específico, a CONTRATADA não será 
responsável pela precisão, conclusão ou qualidade do trabalho subcontratado.

6. Obrigações das Partes

6.1 A CONTRATADA garante que fará uso da habilidade e cuidado cabíveis na prestação do Serviço e fornecimento dos 
Entregáveis. Entretanto, a CONTRATANTE está ciente e aceita que (a) os índices de resposta relativos a levantamentos/ 
questionários não podem ser previstos e, portanto, não há garantia por parte da CONTRATADA, (b) todos os dados estatísticos 
contidos nos Entregáveis representarão estimativas derivadas da amostragem e estarão sujeitos aos limites de erros/ 
arredondamentos estatísticos e (c) ao converter os Entregáveis a partir um ambiente de teste controlado para o local de mercado 
real, é possível que algumas hipóteses nas quais os resultados sejam baseados não permaneçam constantes. Além disso, toda e 
qualquer modificação subsequente nas condições do mercado ou do produto de teste em si pode afetar as previsões do 
desempenho inicial, incluindo possível invalidação de algum Entregável, o que não constituirá vício ou inadimplemento, e nem dará 
razão a qualquer reclamação contra a CONTRATADA.

6.2 A CONTRATADA renuncia a todas as garantias, sejam elas expressas ou implícitas, incluindo garantias relativas à 
comercialização e adequação para uma determinada finalidade. 

6.3 Ambas as partes concordam e comprometem-se a seguir o Código de Conduta ICC/ESOMAR, ABEP, ISO 20252 e os 
Princípios Internacionais Anti-suborno e Anticorrupção (FCPA).

6.4 A CONTRATADA envidará todos os esforços cabíveis para prestar os Serviços e entregar os resultados de acordo com 
os prazos estabelecidos na Proposta. Entretanto, a CONTRATADA não será responsável por toda e qualquer falha que haja no 
cumprimento dos prazos cotados ou por quaisquer perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE resultante de todo e qualquer 
atraso causado direta ou indiretamente por qualquer ato ou omissão por parte da própria CONTRATANTE e/ou por terceiros por 
quem a CONTRATADA não seja responsável e não esteja vinculada sob os termos do presente instrumento.  

6.5 A CONTRATANTE deverá fornecer todos os dados e informações técnicas que forem necessários para a execução do 
serviço, quando solicitado pela CONTRATADA. 

6.6  O pagamento deverá ser efetuado pela CONTRATANTE de acordo com o previsto na Proposta aprovada. 

6.7 Nos termos sob os quais a CONTRATADA concorda em fornecer o Entregável para a  CONTRATANTE em formato 
eletrônico, ambas as partes farão uso de seus esforços para cumprir com toda e qualquer especificação de segurança que possa 
ser enviada pela CONTRATADA à CONTRATANTE.

7. Direitos de Propriedade Intelectual e Declarações Públicas

7.1 Permanecerão como propriedade exclusiva da CONTRATADA todos Direitos de Propriedade Intelectual em qualquer 
Proposta(s) por ela emitida.

7.2 Os direitos de Propriedade Intelectual dos Entregáveis serão atribuídos à CONTRATADA em todos os momentos. Será 
assegurado à CONTRATANTE o direito de, na conclusão do Serviço e após o pagamento de todos os Valores da prestação de 
serviços devidos à CONTRATADA, utilizar os Entregáveis com boa fé e para fins administrativos internos ou outros fins 
especificados na Proposta, porém não concederá as licenças a terceiros.

7.3 Para os Serviços de Pesquisa “ad hoc”, os Direitos de Propriedade Intelectual dos Entregáveis serão atribuídos à 
CONTRATANTE, estando esta sujeita ao pagamento de todos os Valores da prestação de serviços devidos à CONTRATADA 
relativos a tais Resultados.

7.4 Fica acordado que a CONTRATADA terá o direito de, durante e após a rescisão ou vencimento do presente Contrato, 
utilizar todos os  Entregáveis e outras constatações e registros resultantes dos Serviços para fins internos próprios - como parte de 
seu próprio banco de dados - e para fins ligados a sua área de negócios, inclusive com relação a toda e qualquer disputa jurídica 
relevante. 

7.5 Não obstante a Cláusula 7.3 mencionada acima, em todos os momentos, toda a especialização técnica e todo e 
qualquer Direito de Propriedade Intelectual de qualquer natureza envolvido e toda e qualquer técnica, princípio, estrutura e todos os 
materiais próprios, software, programas, macros, algoritmos, módulos, metodologias, bem como qualquer outro elemento utilizado 
ou criado pela CONTRATADA na formação da Proposta ou realização dos Serviços que são de natureza genérica ou não 
produzidos exclusivamente para a CONTRATANTE serão sempre considerados propriedade exclusiva da CONTRATADA.
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7.6 Os Entregáveis fornecidos pela CONTRATADA são geralmente destinados somente ao uso interno da 
CONTRATANTE.  A CONTRATANTE responsabiliza-se por informar a CONTRATADA sobre toda e qualquer publicação de maior 
alcance, material de marketing, comunicado à imprensa, campanha publicitária, declaração pública ou algo semelhante, de todo e 
qualquer Entregável ou resultado (seja parcial ou integral), antes da divulgação.  A CONTRATANTE não divulgará publicamente, 
nenhuma informação, de modo que distorça, deturpe ou apresente falsidade ideológica com relação às constatações dos dados 
fornecidos pela CONTRATADA ou que possa prejudicar a reputação ou as negociações da CONTRATADA ou de toda e qualquer 
Empresa do Grupo TNS, devendo obter a aprovação e autorização para tal divulgação quando mencionar a CONTRATADA como 
fonte originadora.  

7.7 Será assegurado às partes o direito de registrar a outra parte como seu prestador de serviço ou CONTRATANTE no 
material de marketing/ promocional; ressalvando tal direito, as partes não terão autorização para utilizar o nome, marca registrada, 
logo ou slogans sem o consentimento prévio por escrito. 

8. Confidencialidade

8.1 A parte receptora concorda que irá (a) utilizar as Informações Confidenciais somente para cumprir com suas obrigações 
relativas ao presente Contrato; (b) tratar todas as Informações Confidenciais da parte divulgadora como secretas e confidenciais e 
não reproduzirá ou divulgará tais informações a terceiros; (c) sem a expressa autorização por escrito da parte divulgadora, não 
divulgará as Informações Confidenciais ou parte delas a nenhum indivíduo exceto os diretores, funcionários, empresa controladora, 
subsidiárias ou subcontratadas acordados da parte receptora que necessitem de acesso a tais Informações com a finalidade de 
utilizá-las nas atividades relativas aos Serviços e estejam vinculados pela obrigação da confidencialidade cabível e obrigações 
relativas a não utilização; e (d) cumprir imediatamente com todo e qualquer requisito da parte divulgadora no que tange à extinção 
ou devolução das Informações Confidenciais da parte (bem como todas as cópias, resumos e excertos de tais Informações 
Confidenciais) até o momento em posse ou poder da parte receptora.

8.2 Sem se restringir à generalidade da Cláusula 8.1 acima exposta, as Propostas emitidas pela CONTRATADA contêm 
informações confidenciais sobre a mesma e a CONTRATANTE não divulgará, sob qualquer formato, o conteúdo de qualquer 
Proposta, informação ou ideias divulgadas ou que sejam relativas a qualquer pitching ou processo de apresentação a terceiros. 
Além disso, tal CONTRATANTE não utilizará ou gerará outros materiais a partir do material divulgado sem a prévia autorização por
escrito da CONTRATADA ou utilizará toda e qualquer Proposta com outra finalidade que não seja consideração do conteúdo com o 
objetivo de nomeação da CONTRATADA na prestação dos Serviços estabelecidos no presente instrumento.

8.3 As partes convencionam que a confidencialidade ora estipulada deverá ser observada pelas partes pelo prazo de 
1(hum) ano, contados do envio das “Informações Confidenciais”.

9. Proteção de Dados e Propriedade e Armazenagem dos Dados

9.1 Caso o Serviço e/ou Entregável envolva o fornecimento de nomes e/ou outros dados pessoais à outra parte, para fins de 
controle ou processamento de tais dados, a parte divulgadora obterá a autorização necessária dos indivíduos envolvidos ou 
garantirá que lhes é assegurado o direito sob os termos da legislação e regulamentação de proteção de dados cabível.

9.2 Em relação aos dados pessoais fornecidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA, esta irá: (a) processar tais dados 
somente para fins de prestação dos Serviços; (b) tomar as medidas de segurança técnicas e organizacionais de processamento, 
perda acidental, destruição não autorizada ou dano dos dados pessoais, considerando o estado do desenvolvimento tecnológico e
o custo de tais medidas, a fim de garantir um nível de segurança adequado; e (c) responder perguntas cabíveis da CONTRATANTE 
a fim de permitir que a mesma monitore o cumprimento da presente cláusula por parte da CONTRATADA

9.3 A CONTRATANTE responsabiliza-se pelo cumprimento da legislação e regulamentação locais relativas à proteção de 
dados e por manter seguros os dados pessoais fornecidos pela CONTRATADA. 

9.4 Permanecerão como propriedade da CONTRATADA os questionários respondidos, fitas de áudio e vídeo e registros de 
computador preparados por ela ou em seu nome durante a prestação dos Serviços; tais materiais/registros serão guardados, 
armazenados e ou destruídos/excluídos após 24 (vinte e quatro) meses da prestação dos serviços pela CONTRATADA. 

9.5 Considerando que tais elementos estão na posse da CONTRATADA de acordo com a cláusula 9.4, poderão ser 
fornecidos à CONTRATANTE, mediante solicitação e às suas custas, cópias dos registros da pesquisa que foram utilizados na 
preparação dos Entregáveis, estando sujeitas às determinações do Código de Conduta ICC/ESOMAR a fim de respeitar o 
anonimato dos entrevistados. Para fins de esclarecimento, não será solicitado que a CONTRATADA forneça as cópias dos registros 
da pesquisa à CONTRATANTE caso, de acordo com a opinião exclusiva da CONTRATADA, tal atitude implicar na quebra do 
Código de Conduta ICC/ESOMAR e/ou da legislação e regulamentação relativas à proteção de dados. A CONTRATANTE garante 
que armazenará e utilizará todo e qualquer registro de pesquisa fornecido pela CONTRATADA estritamente de acordo com a 
legislação e regulamentação relativas à proteção de dados e que isentará por completo a CONTRATADA contra toda e qualquer 
reclamação relacionada à quebra de tais regimentos. 

10. Penalidades 

10.1 Sem prejuízo dos demais termos estabelecidos neste Contrato e exceto se acordado de outra forma por meio de um 
documento assinado pelas partes, aplicar-se-à a cláusula penal estritamente limitada até 10% (dez por cento) do valor do 
respectivo Contrato e/ou Proposta de Serviços, correspondente a responsabilidade por qualquer reclamação, exigência, dano, custo
e despesa (incluindo honorários advocatícios)  resultante de todo e qualquer ato ou omissão delituosa e/ou quebra dos termos e 
condições estabelecidas no Contrato.

10.2 A CONTRATADA não será responsável por lucros cessantes, perda de rotatividade, perda de dados, perda de 
oportunidades comerciais ou prejuízos sucessivos. Não se exclui a responsabilidade por (a) falsidade ideológica fraudulenta e/ou (b) 
morte ou danos pessoais causados pela negligência de qualquer uma das partes. A CONTRATANTE reconhece que a Proposta foi 
constituída tendo como base o fato de que a CONTRATANTE deve obter seu próprio seguro caso deseje proteção ou cobertura 
extra.

10.3 Caso seja solicitado pelo CONTRATANTE que a CONTRATADA integre como parte dos Serviços prestados, 
conclusões e/ou recomendações consideradas única e exclusivamente como opinião da CONTRATADA, em momento algum a 
CONTRATADA será responsabilizada pela CONTRATANTE por qualquer perda ou dano de qualquer natureza com relação as 
conclusões ou recomendações fornecidas, pois as mesmas são baseadas em hipóteses variáveis utilizadas no campo de pesquisa 
de mercado e previsão e no ambiente de teste controlado. Embora componham o resultado de uma análise criteriosa e realizada 
através de procedimentos de trabalho, elas constituem um único fator entre muitos que devem ser considerados pela 
CONTRATANTE. Por meio do presente instrumento, a CONTRATANTE reconhece que será unicamente responsável pelas 
consequências de quaisquer medidas tomadas com base ou relativas à interpretação dos Entregáveis.

11. Teste de Produtos

11.1 Não obstante qualquer disposição contrária contida no presente Contrato, nos casos em que o Serviço envolva testes 
ou a utilização de produtos, amostras ou materiais de teste (incluindo protótipos da CONTRATANTE) e/ou produtos terceirizados
fornecidos pela CONTRATANTE, a CONTRATANTE garante, declara e responsabiliza-se pelo fato de que (i) todo e qualquer 
conteúdo, embalagem ou rótulo cumprirá com todas as legislações relevantes em todos os territórios; e (ii) será responsável pelo 
fornecimento de informações sobre os produtos, amostras ou materiais de teste inerentes, que serão transmitidos aos entrevistados 
pela CONTRATADA. A CONTRATANTE isentará tanto a CONTRATADA quanto as Empresas do Grupo TNS de quaisquer 
perdas, reclamações de terceiros, exigências, danos, custos, cobranças, despesas, responsabilidades (ações, investigações ou 
outros procedimentos com relação ao exposto) que poderão ser originados direta ou indiretamente dos testes ou utilização de tais
produtos, amostras ou materiais de teste.   Caso solicitado pela CONTRATADA, a CONTRATANTE apresentará provas suficientes 
de responsabilidade sobre o produto ou outra garantia de indenização, conforme determinação da CONTRATADA.
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11.2 Em circunstância alguma a CONTRATADA se responsabilizará pela utilização, perdas ou danos relativos a tais 
produtos, amostras ou materiais de teste a partir do momento que forem disponibilizados aos entrevistados. 

12. Antissuborno e Anticorrupção (FCPA)

12.1 Considerando que as PARTES deverão cumprir toda a legislação e regulamentação vigente na realização do objeto 
deste contrato, bem como FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) dos EUA e na Lei nº 12.846, de 1 de Agosto de 2013, das quais as 
PARTES declaram estar plenamente cientes, comprometendo-se através deste ato, a respeitar e observar, especialmente quanto 
às seguintes obrigações.

12.2 As PARTES declaram e garantem à outra PARTE que não pagarão, doarão, cederão ou transferirão, direta ou 
indiretamente, nem se comprometerão a fazê-lo, nem autorizarão terceiro a fazê-lo, qualquer coisa de valor a qualquer “Oficial do 
Governo”, ou a qualquer órgão público ou autarquia de qualquer governo (incluindo qualquer funcionário público ou funcionário do
Brasil ou de qualquer de seus órgãos públicos ou autarquias), ou a qualquer partido político, ou funcionário deste, ou a qualquer 
candidato a cargo político (incluindo qualquer partido, funcionário público, ou candidato no Brasil), com a finalidade de favorecer os 
interesses comerciais das PARTES em qualquer âmbito, ou influenciar decisões que beneficiem as PARTES e seus negócios em 
desacordo com as regras aqui dispostas. Declaram e garantem as PARTES, outrossim, que nenhum pagamento, autorização, 
comprometimento, ou doação semelhante ao descrito acima foi feito previamente à data deste contrato.

12.3 Para os fins deste contrato, “Oficiais do Governo” incluem, sem prejuízo de outras figuras ou entidades, as seguintes:

a) Oficiais, funcionários públicos, empregados, contratados ou representantes de qualquer entidade governamental federal, 
estadual ou municipal, das esferas executiva, legislativa e judiciária, incluindo mandatários eleitos por voto direto ou indireto.

b) Qualquer ente privado delegado ou concessionário do poder público que esteja atuando em nome de qualquer entidade 
governamental, mesmo que temporariamente, inclusive como consultor ou prestador de serviços.

c) Oficiais, funcionários ou empregados de empresas de economia mista em cujas quais o governo possua participação societária
ou nos lucros.

d) Candidatos para cargos públicos de qualquer nível ou esfera.

e) Partidos políticos e seus oficiais.

f) Oficiais, empregados ou representantes oficiais de entidades supranacionais, tais como Banco Mundial, Nações Unidas, FMI, 
entre outros.

12.4 As PARTES declaram e garantem que atualmente não empregam ou contratam profissionais submetidos a relação de 
funcionalismo público ou emprego dentro do governo, empresas estatais ou controladas por empresas estatais, agências ou órgãos 
públicos (inclusive instituições médicas ou de saúde governamentais ou controladas pelo  governo), cuja posição permita influência 
ou promoção indevida dos negócios de uma das PARTES, especialmente no que tange a licitações, compras, prescrição, 
indicação, entre outros.

12.5 Caso algum dos profissionais de uma das PARTES estiver designado para ocupar cargo público nos moldes acima 
mencionados, a PARTE deverá informar imediatamente a outra PARTE.

12.6 As PARTES deverão manter registros confiáveis e precisos para demonstrar o cumprimento das disposições da 
presente cláusula, obrigando-se ainda a apresenta-los ou disponibiliza-los à outra PARTE dentro do prazo por esta fixado à época, 
quando solicitados.

12.7 Não obstante qualquer outra disposição deste contrato, a PARTE INOCENTE poderá imediatamente suspender a 
eficácia do presente instrumento, caso seja comprovada violação por parte da PARTE INFRATORA de quaisquer das 
responsabilidades previstas nesta cláusula. Neste caso, a PARTE INOCENTE poderá rescindir imediatamente este contrato. No 
caso de ser observada a ocorrência dessa modalidade rescisória, a PARTE INOCENTE não terá nenhuma responsabilidade com a 
PARTE INFRATORA sob este contrato em relação a quaisquer taxas, reembolsos ou outra indenização concernente ao presente 
instrumento ou de qualquer outro prejuízo, custo, ou dano decorrente, direta ou indiretamente, com a PARTE INFRATORA de tal 
rescisão.

13. Disposições Gerais

13.1 As obrigações contidas no presente Contrato permanecerão vigentes até sua rescisão ou vencimento. 

13.2 Toda e qualquer informação referente aos termos do presente instrumento serão enviados por correio ou  email. No 
caso de notificações, as mesmas deverão ser enviadas à CONTRATADA, aos cuidados do Departamento Jurídico. 

13.3 Caso qualquer uma das Partes seja de qualquer forma impedida de cumprir alguma de suas obrigações decorrentes do 
presente contrato, por fatos fora de seu controle razoável, sejam casos fortuitos ou eventos de força maior, semelhantes ou não, a 
parte que teria de cumprir a obrigação e foi impedida não será responsável pela falta ou atraso, nos termos do artigo 393 do Código 
Civil Brasileiro em vigor, desde que comunique prontamente a outra Parte por escrito da falta ou atraso, informando a respectiva
causa, e empregue todos os meios razoáveis para retomar o pleno cumprimento de suas obrigações o mais breve possível.

13.3.1 Caso o evento de força maior ou caso fortuito perdure por mais de 30 (trinta) dias, a Parte cujos direitos ou vantagens 
foram prejudicados terá o direito de rescindir o presente contrato e não será aplicada nenhuma penalidade ou ônus à qualquer das
Partes, bem como nada será devido pelas Partes, desde que prontamente comunicado o fato impeditivo ao cumprimento da 
obrigação. 

13.4 Fica acordado entre as partes que elas não celebraram o presente Contrato em virtude de qualquer declaração, 
representação, pacto, garantia, responsabilização ou compreensão (seja de modo negligente ou não) de qualquer indivíduo (seja
parte integrante do presente Contrato ou não), exceto se expressamente previsto no presente Contrato.  Entretanto, nenhum 
elemento contido na presente cláusula excluirá a responsabilidade por parte da CONTRATANTE ou da CONTRATADA por fraude 
ou falsidade ideológica fraudulenta. 

13.5 Caso toda e qualquer disposição do presente Contrato torne-se ilegal, inválida ou inexequível sob os termos da lei de 
qualquer jurisdição, tal fato não afetará ou prejudicará: (i) a legalidade, validade ou exequibilidade de qualquer outra disposição 
contida no presente Contrato na jurisdição em questão.

13.6 Nenhum termo do presente Contrato será exequível por terceiros. 

13.7 O presente Contrato não gera qualquer obrigação de exclusividade entre as partes, podendo a CONTRATADA prestar 
serviços à terceiros da mesma natureza que os executados para a CONTRATANTE. 

13.8 A legislação do Brasil regerá o presente Contrato e, no caso de uma disputa judicial, as partes elegem o foro da 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro foro por mais privilegiado que seja.



Obrigada!


