SAIBA ACENDER A LUZ CERTA

O Brasil é A Nossa Casa
Nos entendemos sobre o nosso país
Nós fazemos pesquisa dentro do nosso país
Nós te falamos sobre nosso país
Nós conectamos você e seu público alvo dentro do nosso país

QUEM SOMOS NÓS
Fundada em 1997 na cidade de São Paulo, filiada à ESOMAR e a diversas outras associações de classe, a BRAZIL FIELD atua
nas mais diversas técnicas de pesquisas de mercado e opinião, em estudos qualitativos e quantitativos, cobrindo todo o Brasil
e principais cidades da América Latina.

Nascemos em São Paulo, mas hoje as vozes dos nossos analistas, moderadores, entrevistadores e pesquisadores de campo
ecoam nos cinco continentes, levando as cores do profissionalismo brasileiro para diversas partes do mundo e deixando o país
anda mais colorido ao realizar parcerias internacionais e pesquisas qualitativas e quantitativas que muito falam sobre nosso
país. Porque a garra brasileira é tão grande quanto esta nação, a BRAZIL FIELD já desenvolveu projetos para grandes marcas e
continua a batalhar bravamente por um trabalho de pesquisa de campo que seja referência nacional e internacional.

FUTURO
Os
profissionais
que
atualmente
compõem a equipe da empresa
trabalham com pesquisa de mercado
desde
1983,
vindo
dos
mais
conceituados institutos de pesquisa
nacionais e internacionais.
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• Conhecimento
de mercado
• Expertise
• Informações
Confiáveis e precisas
• Coleta de dados
de alta qualidade

•Profissionais de pesquisa
Espalhados pelos melhores
Institutos do Brasil e do mundo

• DESEMPENHO
EMPRESARIAL
DE SUCESSO

NÓS CHEGAMOS EM TODOS OS LUGARES
Hoje em dia estamos em todo o Brasil - com sedes principais em São Paulo & Fortaleza, e escritórios regionais em Porto Alegre
(sul) e Salvador (nordeste), cobrindo todo o território nacional.
São Paulo

BRASIL

Fortaleza

E também podemos ajudá-lo em outros países latinoamericanos através de nossos parceiros locais em toda a
América do Sul, acionando uma rede de parcerias
construídas ao longo de mais de 20 anos com os nossos
vizinhos.

NÓS FAZEMOS PESQUISA QUALITATIVA
A pesquisa qualitativa é mais difícil de definir, mas de uma forma simples, o foco está em entender o comportamento do
consumidor, em vez de simplesmente medir. Portanto, este método de pesquisa não apresenta resultados em números exatos
e isso pode ser feito através de várias maneiras, tais como grupos de discussão, entrevistas em profundidade individuais,
imersões, vivências e observação de comportamentos.

Nossa
amostra/alvo é
pequena e
intencional

Nós analisamos
pensamentos e
sentimentos

Nós
testamos e
antecipamos
tendências

DG (Grupo de Discussão) | Focus Group | Entrevistas em
profundidade | Etnográfico | Imersões | recrutamento |
Transcrição / Nota | Moderação | Preparação do
relatório final para o cliente | tradução simultânea |
Bulletin Board on-line

Pesquisa
QUALITATIVA

Nós exploramos
verbalizações em
casos específicos

Nós Fazemos
Análise
descritiva

Nós guiamos a
discussão/
Nós temos
Resultados
direcionados

NÓS FAZEMOS PESQUISA QUANTITATIVA
O método quantitativo é conclusivo e visa quantificar um problema / assunto e entender a sua dimensão. Isso significa que
esse tipo de pesquisa proporciona informação numérica sobre o comportamento do consumidor. A BRAZIL FIELD tem
experiência em trabalhar com muitos tipos de estudos, por exemplo: L & A, pré-teste, segmentação, pós-teste, teste de
produto, testes de sabor, testes de fragrância, conjoints, Etc. Nós podemos gerenciar várias metodologias e abordagens no
trabalho de campo: PAPI, CAPI (online / offline), CATI, CASI (online / offline) e CAWI. Entrevistas Intercept / domiciliares / em
central, B2B.
Nós fazemos
estudos
causais
& descritivos

Nós
fornecemos
dados
primários &
secundários

Nós temos
amostras
maiores e com
margem de
erro

Pesquisa
QUANTITATIVA

Nós fazemos
estudos Ad hoc
e também
contínuos

Nós fazemos
análise
estatística e
numérica

Nós um problema
teórico e numérico
para ser
compreendido

NÓS TRABALHAMOS PARA MUITAS PESSOAS
Nós estamos fornecendo ao mercado informações de alta qualidade há mais de
20 anos, servindo empresas e sociedade com ferramentas que conectem seus
interesses e necessidades. Nós às vezes trabalhamos diretamente para algumas
marcas, e na maioria das vezes nós trabalhamos com:
Institutos Globais e Internacionais de Pesquisa
Profissionais independentes de pesquisa
e Agências internacionais e nacionais de pesquisa ou marketing

NÓS TEMOS EXPERIÊNCIA
E aqui você verá apenas alguns estudos já realizados:
Caso 1: avaliação do setor industrial
Em 2008, a BRAZIL FIELD venceu a licitação internacional do BANCO MUNDIAL para realizar o estudo Investment Climate Survey no Brasil,
composto por 1652 entrevistas pessoais com os principais executivos da indústria em 13 estados brasileiros e 422 municípios.
CASO 2: avaliação do setor bancário
As 500 maiores empresas do país foram alvo deste estudo (2.200 entrevistas B2B) entre 2008 e De 2010.
CASO 3: Telecomunicações- Pesquisa de Satisfação do Cliente e Imagem da marca
10.000 entrevistas no segmento de telecomunicações, com empresas que fazem parte do arquivo de referência dos 3 maiores
operadoras brasileiras de telefonia, em 2012.
CASO 4: avaliação de administração de políticas públicas
Realização de entrevistas bienais para saber a opinião da população sobre a administração pública nas principais cidades e capitais
brasileiras - média de 11.000 entrevistas por onda - de 2005 até 2011.
CASO 5: Burger King - teste de produtos
Um estudo com 2.400 participantes pré-recrutados, que provaram sanduíches Burger King com ingredientes pré-codificados e
controlado por amostra. Teste de saladas pré-codificadas e controladas por amostra, batatas fritas, rodelas de cebola e tiras de frango.
O alvo principal foram os consumidores habituais de fast food, das classes A, B e C, que costumam comer em restaurantes / bares/fas
food pelo menos uma vez por semana. Divisão da amostra por idade, entre 12 e 65 anos. O principal objetivo do estudo foi avaliar a
aceitabilidade de produtos Burger King, avaliação de ingredientes e sabores e possíveis adaptações às especificidades do mercado
brasileiro antes de a Burger King entrar no mercado local. O estudo foi seguido por uma avaliação da agilidade e rapidez na entrega de
pedidos feitos por encomenda para delivery. Outro objetivo do pós-estudo mensagem foi avaliar e comparer a rapidez do serviço de
entrega em comparação com o serviço de delivery do McDonald’s.

NÓS TEMOS EXPERIÊNCIA
E aqui você verá apenas alguns estudos já realizados:
CASO 6: Kinder - teste de chocolates
Um estudo com 1.440 participantes, que foram interceptados na rua e levados para uma central para testar barras de chocholate/
bolos. Todos eles foram qualificados para a amostra se regularmente consumissem chocolate, e houvessem consumido chocolate pelo
menos 3 vezes nos últimos 15 dias. Não podiam rejeitar leite nem seus derivados. A amostra foi dividida entre classes sociais A / B / C, com
idade entre 5 a 14 anos, e também mães com crianças de até 14 anos.
CASO 7: Nestlé - teste de cones de sorvete
Um estudo com 960 participantes, que foram pré-recrutados para um teste de produto domiciliar. A amostra incluiu homens / mulheres,
idade entre16 anos e 35 anos, classe social A / B / C, em São Paulo. Cada um recebeu uma caixa com 3 unidades de sorvete cone
depois de se qualificar para a amostra. Todos deveriam consumir cones de sorvete regularmente e não deveriam rejeitar a marca Nestlé.
Todos os produtos foram pré-codificados, nenhuma etiqueta ou fabricante informados. Os participantes avaliaram o sabor, maciez,
gosto e textura dos cones de sorvete. Na segunda visita todos responderam a um questionário sobre suas reações e avaliações quanto
aos produtos e foram submetidos a um teste monádico de cheiro/fragrância. Todos os pacotes utilizados foram devolvidos e enviados de
volta ao cliente final após a conclusão do trabalho de campo.

NÓS TEMOS EXPERIÊNCIA
E aqui você verá apenas alguns estudos já realizados:
CASO 8: Teste de 5 cremes de proteção solar facial
Uma pesquisa realizada com n = 1000 entrevistados do sexo feminino em duas grandes cidades brasileiras, todascompradoras de
protetor solar facial para uso diário, recrutadas na rua para participar da pesquisa. Cada mulher foi encaixada em uma das 5 células
com base nas respostas de recrutamento. Como um todo, 5 produtos (cremes de protecção solar) foram testadas cegamente em uma
pesquisa CAWI. Houve um estrito protocolo seguido para cada um dos produtos – cada produto era testado com uma seringa fresca.
Havia atualizações regulares sobre a realização do campo. A BRAZIL FIELD foi responsável pelo recrutamento; garantiu que o local
poderia suportar uma pesquisa online pela internet com equipamento relevante; distribui os produtos e equipamentos para locais de
teste (e fez armazenamento seguro durante todo o trabalho de campo); forneceu o time de entrevistadores; aderiu ao rigoroso termo
de consentimento informado ao protocol de comunicação de efeitos adversos ao testar o protetor solar facial; providenciou os
incentivos; realizou o processamento de dados.
CASO 9: Teste de dois pós compactos em teste sequencial monádico
A pesquisa – teste monádico sequencial – visava permitir que todos as entrevistadas testassem 2 produtos - com n = 360 entrevistadas
do sexo feminino em 3 grandes cidades brasileiras, todos compradoras e usuárias regulares de de base compacta facial ou pó
compacto, todas recrutadas por intercept para participar da pesquisa. Para se qualificar, todas deviam estar usando os produtos de
filtro pelo menos 4 vezes por semana, e precisavam utilizer com freqüência por pelo menos 3 meses. Como o cliente estava testando
um tom específico de produto, as entrevistadas só poderiam participar do teste se confirmassem que provavelmente ou
definitivamente iriam comprar uma base compacta nas cores mostradas. Houve um estrito protocolo para aplicação dos 2 produtos.
Houve atualizações regulares sobre o desempenho da amostra. A BRAZIL FIELD foi responsável pelo recrutamento; garantiu que o local
poderia suportar uma pesquisa online pela internet com equipamento relevante; distribui os produtos e equipamentos para locais de
teste (e fez armazenamento seguro durante todo o trabalho de campo); forneceu o time de entrevistadores; aderiu ao rigoroso termo
de consentimento informado ao protocol de comunicação de efeitos adversos ao testar o protetor solar facial; providenciou os
incentivos; realizou o processamento de dados.

NÓS TEMOS EXPERIÊNCIA
E aqui você verá apenas alguns estudos já realizados:
CASO 10: avaliação global de produto farmacêutico

Estudo qualitativo realizado por um fabricante global de remédios homeopáticos e fitoterápicos. Em seu próprio mercado nacional, o
cliente oferecia um produto para tratamento de vertigem, que foi posicionado durante anos na área de 'vertigem crônica inespecífica'
e era agora líder de mercado na área de vertigem. Embora o produto do cliente pudesse ser usado para todos os tipos de vertigem,
suas vantagens mais fortes eram identificadas em vertigem crônica inespecífica. Os concorrentes mais importantes neste mercado
também foram avaliados no estudo. Através da pesquisa, investigamos a oportunidade de transformar o produto para vertigem em uma
marca verdadeiramente global, com um posicionamento convincente em diferentes países. Idealmente, o posicionamento do cliente
no seu próprio mercado poderia ser usado globalmente, mas as necessidades de pesquisa de mercado foram identificadas para
confirmar que a situação (avaliação de mercado) poderiam ser transferidas para outros países. As principais questões foram: Quantos
pacientes vertiginosos procuram médicos (neste caso Clínicos Gerais) também em comparação com outras especialidades; Qual
especialidade é responsável pelo diagnóstico e escolhas de tratamento (o fluxo de pacientes do ponto de vista dos Clínicos Gerais);
Confirmar que Clínicos Gerais são o grupo médico mais relevante; Como Clínicos Gerais segmentam esses pacientes; Avaliação dos
padrões atuais de tratamento: Exame de percepções de valor e razões para a escolha de terapias atuais; Avaliar os pontos fortes e
fracos dos produtos atualmente utilizados, bem como as necessidades não satisfeitas e as lacunas de tratamento; ; Exame de
percepções de valor e razões para a escolha de terapias atuais; Avaliar os pontos fortes e fracos dos produtos atualmente utilizados,
bem como as necessidades não satisfeitas e as lacunas de tratamento; Avaliar as oportunidades de posicionamento para o produto do
nosso cliente. Como muitos pacientes vertiginosos fazem médicos (neste caso Clínicos Gerais) ver (também em comparação com outras
indicações de especialidades médicas).
O estudo foi realizado por meio de 45 entrevistas qualitativas – entrevistas em profundidade - de 60 minutos, com pacientes vertiginosos e
com clínicos gerais, em salas de espelho em 5 cidades diferentes (São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife).

Nós levamos a sua voz a sério. Nós
preparamos a presente pensando em
um futuro de sucesso.

Nós sempre ouvimos às pessoas, nós
compreendemos o que elas dizem, e
coletamos dados que vão fazer a
diferença.

NÓS ADORARÍAMOS

CONHECER VOCÊ

Quer entrar em contato?
www.brazilfield.com
Email : info@brazilfield.com
Escritório Internacional: +55 (85) 3227 9186
Escritório Comercial no Brasil: (85) 3227 0285
Whatsapp 1: 55 (85) 9 8854 5383
Whatsapp 2: 55 (85) 9 8421 0014
São Paulo (11) 3362 3710
Fortaleza (85) 3227 0212

