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Os preços acima são válidos no momento da publicação, mas estão sujeitos
a alterações devido às flutuações cambiais.

"Apesar do mercado de VMS ter apresentado um
crescimento bem significativo nos últimos anos, haverá
uma desaceleração a partir de 2018 com a queda do
crescimento econômico. As marcas podem concentrar-se
em criar produtos mais específicos para seus públicosalvos, a fim de gerar um maior gasto por produto e atrair
novos consumidores à categoria."
- Charlotte Libby, Analista Sênior de Beleza
Este relatório responde às seguintes questões:
•
•
•
•

Qual vai ser o impacto do envelhecimento da população no mercado de VMS?
Como estão evoluindo os canais de venda de VMS?
Como os multivitamínicos podem competir com as vitaminas individuais?
Como as marcas de VMS podem aproveitar o alto índice de fidelidade à marca?

O mercado de vitaminas e suplementos tem tido um forte aumento de vendas ao longo dos últimos
cinco anos, à medida que mais consumidores, especialmente adultos jovens, têm maior renda
disponível e estão abertos a comprar produtos desta categoria como suplementos em sua dieta e
estilos de vida, e para ajudá-los a ter uma aparência melhor. A inovação em novos produtos tem sido
constante e, como resultado disso, a expectativa é que o mercado cresça 15% em 2012-13, chegando
a R$ 2,1 bilhões.
Os suplementos e vitaminas individuais são mais procurados, graças aos benefícios oferecidos e aos
preços geralmente mais baixos, 16% dos adultos tomam estes produtos pelo menos uma vez ao dia.
Os consumidores mais jovens, os maiores usuários de vitaminas, minerais e suplementos (VMS),
ingerem vitamina C e suplementos energéticos em sua agitada vida social e profissional.
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Este relatório analisa os motivos para tomar vitaminas e suplementos, bem como a necessidade de ter
mais energia no dia-a-dia e de manter a saúde em geral, ou controlar o peso. São estudadas também
as atitudes dos consumidores em relação aos produtos VMS, bem como as barreiras para adquiri-los.
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