PLURAL

COMUNIDADES
Comunidades online customizadas.

PARA SE MANTER
COMPETITIVA, UMA
EMPRESA TEM QUE TOMAR
DECISÕES RAPIDAMENTE.

UMA COMUNIDADE DE
CONSUMIDORES, PERMANENTEMENTE
MOBILIZADA PARA FORNECER
INFORMAÇÃO RAPIDAMENTE.

Tomar uma decisão requer informação.
Obter informação sobre consumidores
pode ser demorado.
Como casar essas necessidades?

Previamente recrutada para interagir de diversas maneiras e gerar
conhecimento para a tomada de decisão. Customizada para a
necessidade de cada cliente.

A Perception, quando fundada (como ﬂyfrog), foi pioneira nas
comunidades online customizadas. E volta agora a oferecê-las.
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Canal direto com os
consumidores.

Comunidades temáticas
Tema de interesse comum.
Previamente recrutada, pronta
para pesquisas e interação.

Participam de pesquisas
várias vezes por ano.
Apenas para um cliente.

Recrutamento é feito
levando em consideração
características demográﬁcas
e mercadológicas.

Recebem novidades e
informações úteis, se
mantendo ativas e engajadas.

Como resultado temos
Usuários com perﬁl
conhecido.

Possibilidade de controlar
perﬁl de acordo com pesquisa.

COMO FUNCIONAM
De 20 a 100
membros

Longa duração (12meses+).

Perﬁl de público deﬁnido no
momento do recrutamento.

Interação principalmente online,
mas também presencial.

Tamanho depende dos tipos de
pesquisa que serão feitos e da
heterogeneidade de perﬁs desejados.

Qualitativa.

De 600 a 150.000
membros
Qualitativa e quantitativa.

Internet permite recursos de
coleta interativos e customizados.

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Nós te ajudamos a planejar!

Velocidade

Simplicidade

A maioria das respostas pode
ser obtida em 72 horas.
Acesso rápido a públicos de
baixa incidência.

Devem se esperar insights
rápidos, sem grande elaboração
analítica ou de apresentação, para
manter a agilidade.

Custo

Diversidade de Interações

Engajamento

“Pesquisas de custo ﬁxo”
Set-up é pago com poucas pesquisas.
A partir da realização da 7ª ou
8ª pesquisa em um ano, o painel
já e vantajoso em relação
a pesquisas avulsas.

Pesquisas convencionais quali e
quanti, diários, etnograﬁa,
neurociência, qualquer interação é
possível. A comunidade é uma
plataforma de acesso e as interações
são múltiplas.

Começando pelo perﬁlamento adequando,
demográﬁco, mercadológico e atitudinal, e
passando pela política de engajamento
(fornecimento de informações, envolvimento
com o tema, incentivos) , os painelistas são
envolvidos e desejam contribuir.

Viabilidade

Começar Pequeno

Planejamento

Torta viável testar ideias e marcas
menores, que normalmente não
haveria budget para uma pesquisa
Ad Hoc.

Para que a organização se habitue,
sempre recomendamos começar com
comunidades menores e à medida
que o interesse e a demanda
aumentem, escalar para cima.

Para que a comunidade valha a pena e não
ﬁque ociosa, é necessário que exista um
pipeline permanente de ações. Ao menos 2
estudos devem estar na ﬁla a cada momento
(em diferentes estágios de planejamento e
execução), e outros 2 em planejamento.

POR QUE
A PERCEPTION?

Questionários objetivos, e com insights
rápidos, sem grande elaboração
analítica ou de apresentação, para
manter a agilidade.

Experiência desde 2011 em Comunidades
Online. Especialista em insights
qualitativos e quantitativos.

Recrutou, gerenciou e interagiu com milhares
de consumidores nos últimos anos, nos setores
de serviços, duráveis e consumo massivo.
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