PLURAL

CALEIDOSCÓPIO
Um painel de especialistas para
resolver o seu desaﬁo

CALEIDOSCÓPIO: A OPINIÃO DE VÁRIOS
ESPECIALISTAS SOBRE O SEU DESAFIO.

Algumas etapas do processo de
desenvolvimento de novos
produtos ou posicionamento ou
relançamento de marcas
requerem insights rápidos e
multidisciplinares.

Falar com formadores de
opinião e especialistas ajuda a
pensar o tema fora da caixa e
com pontos de vista diferentes
da equipe de marketing e
desenvolvimento.

Pode ser usado para gerar insights rápidos
numa fase preliminar de desenvolvimento,
servir como screener, dar subsídios para
aprimorar ideias, captar tendências ou
funcionar como um disaster-check antes de
avançar o projeto.

COMO É A NOSSA PROPOSTA

UM PAINEL DE ESPECIALISTAS RECRUTADOS
PARA CADA ESTUDO. COMPOSTO POR 6
PESSOAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DOS
NOSSOS CLIENTES
A SEREM DEFINIDOS
A CADA ESTUDO

1
2
3
4
5
6

PSICÓLOGO | SOCIÓLOGO | ANTROPÓLOGO
que estude o tema em questão
CABELEIREIRO | MAQUIADOR | CHEF | CULINARISTA
MODA | TENDÊNCIAS | ESPECIALISTA EM FRAGRÂNCIAS
JORNALISTA ESPECIALIZADO
BLOGUEIRO | INFLUENCER
CONSUMIDOR
altamente envolvido com a categoria
DERMATOLOGISTA | MÉDICO | EDUCADOR
PEDIATRA | NUTRICIONISTA
OUTROS PROFISSIONAIS
conforme objeto de estudo

COM DOIS FORMATOS POSSÍVEIS
PARA APLICAÇÕES DIVERSAS

FORMATO 1

RESPOSTAS PARA QUESTÕES BEM
ESPECÍFICAS E DETERMINADAS

1
Deﬁnir o desaﬁo ou
problema a ser explorado
com os especialistas –
Perception + Cliente.

Que usa metodologia de
construção conjunta de soluções.

2

3
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Construir um questionário
aberto que, a partir da
proposição do desaﬁo, pede
algumas sugestões ou
formas de lidar com ele.

Cada especialista
individualmente e de forma
anônima. Responde por
escrito um questionário
aberto e nos envia.

Plural Caleidoscópio
compila todas as
informações e devolve
aos participantes,
reposicionando o desaﬁo.

QUANDO USAR O FORMATO 1

5

6

Nova rodada de reﬂexões dos especialistas,
a partir do contato com todas as respostas
dadas pelo grupo. Responde por escrito um
questionário aberto e nos envia.

Plural Caleidoscópio compila o
conteúdo ﬁnal e apresenta as
propostas de solução para o desaﬁo
do grupo/tendências

Kick-oﬀ de um projeto antes da pesquisa
Gerar ou avaliar | Screening de conceitos
Disaster Check

FORMATO 2

PARA ESTABELECER DIAGNÓSTICOS
E APONTAR CAMINHOS E TENDÊNCIAS

Aprofunda com cada participante individualmente as suas
respostas de especialista, seu conhecimento e
observação privilegiados de um determinado público, de
uma determinada categoria de produtos ou realidade.

para uma determinada categoria de produtos.
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Deﬁnir as questões a serem
abordadas e construir um
questionário aberto.

Cada especialista preenche este questionário
individualmente e nos envia (para reﬂetir
sobre as questões que queremos tratar)

Fazemos uma entrevista em
profundidade com cada especialista
para a explorar os temas levantados

QUANDO USAR O FORMATO 2
Insights para inovação

Captar tendências: early warning
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