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O mundo mudou, continua a mudar e, na MORE Results estamos atentos.
Este documento não é um artigo de opinião, nem um relato exaustivo do que se
passou neste evento. Pretendemos, sobretudo, fazer uma resenha dos pontos que
considerámos mais importantes, os quais queremos partilhar consigo.

Dr Parves Khan
CEO Esomar

Luís Duarte
APODEMO
Saudou todos os participantes para este primeiro evento presencial 
pós-pandemia , um evento que foi acima de tudo um reencontro dos 
profissionais de estudos de mercado, e os seus parceiros, clientes 
e amigos. 

António Casanova
CEO Unilever FIMA
O CONSUMIDOR NA CRISE

É importante assim pensar no futuro, entre os desafios que temos é importante a
indústria refletir sobre o Metaverso no contexto de estudos de mercado. Surgem
exatamente duas questões mais prementes: como iremos fazer estudos, e o que
faremos com esses estudos.

Para tal, refere a importância de contemplar várias fontes de dados, pois uma apenas,
não irá responder às business questions dos nossos clientes.

Parves Khan, fez referência à obrigação da ESOMAR apoiar os
membros a pensarem no futuro e antecipar dificuldades. Reforça
os sinais de esperança de recuperação pós-covid, uma vez que a
indústria a valer 119 biliões hoje é mais valiosa do que era no
período pré-pandemia.

Quando não nos vemos capazes de entregar a medição mais rigorosa possível,
prestamos um serviço desalinhado a todos os stakeholders da cadeia de valor. Investir
em estudos de mercado é assim, cada vez mais necessário.

As preocupações dos Portugueses têm vindo a crescer e estas estão muito associadas à
economia. Comparativamente com os nossos vizinhos europeus, somos os mais
preocupados com fatores económicos. Preocupação essa muito presente nos bens de
Grande Consumo, em que a inflação tem muita expressão e o fator preço é
preponderante.

Os consumidores não só compram menos como compram mais barato, tal é evidenciado
pelo facto da penetração no mercado de marcas próprias (MDDs) ter passado de 36%
para 39% atualmente. Este enquadramento afetará indústrias adjacentes, pelo que
haverá uma quebra de investimento, como é o caso dos Estudos de Mercado.

As empresas de Grande Consumo e empresas de Estudos de
Mercado, colaboram, há já muito tempo, precisamente para
compreender o comportamento do consumidor.

Destacou o facto do setor ter sido impactado, mas ter sido capaz de se adaptar e
beneficiar da introdução acelerada da tecnologia e o facto de se estar a assistir a uma
autentica “merger mania” no setor, assim como um investimento nunca antes visto de
private equity - havendo sempre espaço para as Boutique de Research, a especialização
e os nichos.
É fundamental compreender o cliente, especialmente no contexto atual.



Luís Madureira
MANAGING PARTNER CIO Uberbrands
COMPETITIVE INTELLIGENCE E ESTUDOS DE MERCADO
Competitive Intelligence permite maximizar a informação que se
consegue retirar da análise dos dados por forma a maximizar a
performance, num contexto de abundância de dados.

No contexto atual a tendência dos dados é para crescerem de forma exponencial em
períodos cada vez mais curtos, a carência está, ao nível dos insights, conhecimento e
intelligence.

Na sua essência Competitive Intelligence é o processo e práticas orientadas para o futuro
usadas na produção de conhecimento sobre o ambiente competitivo para melhorar a
performance organizacional. Conhecimento no sentido de obter insights acionáveis, ou
seja, terão de obedecer a um nível de rigor tal que permita que se venham a demonstrar
verdadeiros.

Olhando para a definição de Competitive Intellingence e comparando com a definição de
Market Research (descrita pela ESOMAR), conseguimos perceber rapidamente o que
distingue as duas estratégias: MR suporta a decisão ao invés da CI que almeja melhorar
a performance.

Sabemos que nesta área o contexto é rei, pelo que nos devemos focar no âmbito em que
o estudo ocorre. Fulcral, de igual modo, é ter uma estrutura que aprende, por forma a
melhorar a performance.

Ivo Bernardo
PARNTNER DareData Engineering

DATA SCIENCE E ESTUDOS DE MERCADO
Data Science combina expertises de matemática, programação
entre outras para gerar insights, que os business analysts
convertem em business value.

É precisamente nesta linha que se definem as semelhanças entre Market Research e
Data Science: ambas se interessam pelo processo de tomada de decisão e ambos
querem transformar dados em valor.

Em termos práticos Data Science pode ser o braço armado dos Estudos de Mercado, uma
vez que consegue avaliar correlações entre variáveis que de outra forma não seria
possível. As empresas veem-se munidas de um elemento preditivo, com potencial para
ser altamente personalizável.

Luís Bravo Martins
CMO KIT-AR
METAVERSO E ESTUDOS DE MERCADO
Discorda do conceito de que o Metaverso é disruptivo, uma vez que
acredita estar alinhado com o que parece ser a evolução da
tecnologia: voz, texto, imagem, vídeo, e finalmente o 3D.

O Metaverso, também conhecido por web 3.0, será o estádio onde iremos experienciar a
proliferação de conteúdo 3D. Uma web 3D, caracteriza-se por uma web espacializada,
persistente que é visível através de realidade virtual e realidade aumentada. Na prática
significa que num universo 3D a interação com os elementos, funciona da mesma forma
que funciona no mundo físico. Para isso é necessário que exista uma partilha de dados
constante.

O futuro passa precisamente por aqui, uma experiência em que seres digitais
(totalmente produzidos pela máquina) e avatares interagem de uma forma em tudo
semelhante às interações físicas que nos são conhecidas. O potencial é de facto
imenso por isso é fundamental perceber como é nos vamos preparar para receber a
web 3.0, o Metaverso.



Nuno Teixeira
PROFESSOR ISCTE
IMPACTO DOS ESTUDOS DE MERCADO EM TEMPOS DE ALGORITMOS
Defende que o foco, quando se pensa em transformação digital,
deverá ser a otimização dos processos, para que estes funcionem
de forma mais eficiente, contudo muitas empresas não repensam
processos.

Os estudos não destapam os verdadeiros desafios das empresas, uma vez que não os
usam para resolver problemas.

Idealmente deverá haver uma integração entre o IT e o Marketing, por forma a
conseguir dados em tempo real, e conseguir analisar as suas variações.

Nuno Teixeira volta a reforçar a importância de Competitive Intelligence, para conseguir
insights que permitam antecipar o futuro (prospetiva). Inteligência Artificial é
fundamental para acelerar e automatizar a extração de insights, o que permitirá uma
primeira análise e disponibilização quase numa perspetiva de self-service às empresas.
A utilização de ferramentas de biometria, por exemplo no caso de avaliação da
recetividade a um anúncio, ou comportamento em loja. Oferece ainda a hipótese de
desenvolver uma app para estudos de mercado, onde o cliente consegue ter um acesso
mais facilitado aos mesmos, on the go.

Marketing Mindset e pensar na lógica do consumidor, conseguir olhar para os dados e
contar a história que estes contam, assim como ser criativo e inovador na forma como
apresentamos estes dados.

Pedro Pimentel
DIRETOR GERAL Centromarca

O QUE NÃO SE CONSEGUE MEDIR, NÃO SE CONSEGUE GERIR
Pedro Pimentel aponta estarmos numa fase de Trend Down, onde é
visível que as pessoas começam a comprar, dentro daquilo que é o
seu orçamento disponível. Em vez de comprarem carne de vaca,
compram frango e por aí em diante.

As empresas estão mais focadas em 3% dos consumidores que compravam produto x e
passaram a comprar produto Y, do que nos 97% que não alteraram o seu consumo.
Focam-se em mudar lojas, produtos, trade para os referidos 3% e não apostam em
inovação, diferenciação, qualidade, conveniência, sustentabilidade e experiência de
compras.

O consumidor quer comprar cada vez mais barato. E comprar mais barato significa, em
alguns casos, comprar outras marcas, mas na maioria dos casos significa comprar o que
vulgarmente se designa por Marcas Brancas ou marcas de distribuição.
Aceleradores das MDDs: Contexto Económico; Concorrência entre MDD’s; “Verdade” da
MDD; Desenvolvimento da MDD; Desenvolvimento do Sortido Único.
Se os Supermercados deixarem de apostar nas marcas de fabricante a favor das marcas
próprias, podem tornar-se momentaneamente mais competitivos, mas a médio prazo
terá efeitos ao nível da sua diferenciação e rentabilidade.

João Ferreira
APODEMO
NOVOS TEMPOS, NOVAS REALIDADES: DESAFIOS EMERGENTES PARA OS RESEARCHERS
A abundância de dados leva a uma maior valorização, o que mina o
livre acesso, o que pode sem dúvida minar a atividade de Research.
As empresas de Estudos de Mercado devem continuar a fazer por
extrair dados confiáveis, seguros e íntegros, numa lógica bilateral,

em que o cliente recebe algum tipo de benefício por partilhar os seus dados com a
empresa.
Aquilo que verificamos é que as empresas ainda são algo reservadas a apostar em métodos
emergentes, independentemente do seu potencial a nível de insights.
É importante cada vez mais ter researchers com backgrounds variados, que contornam as
delimitações entre estudos quanti e quali, e que olham para os dados com espírito crítico,
apontando em inovação.



Rita Madaleno – Strategic Marketing Specialist | EDP
A EDP tem uma cultura muito antiga de estudos de mercado, 
muitos deles são feitos externamente garantindo 
imparcialidade.
Defende uma abordagem a estudos com metodologias mistas, 
sempre que necessário, por forma a dar respostas completas 
às necessidades de informação do negócio.

Isabel Dias – Brand and Research Director | Auchan
Utilizar estudos de mercado para basear as suas 
decisões faz parte da cultura Auchan. O grande 
desafio neste momento, passa por conseguir 
gerir aquilo que é a procura dos estudos e a 
capacidade de resposta de forma atempada.

Ana Oliveira – Head of Marketing & Retail | Samsung
Os dados são a base de tudo, quer seja em desenvolvimento de 
produto quer seja em desenvolvimento estratégico, o foco está 
sempre em ouvir o consumidor e perceber quais as suas 
necessidades.
Nenhuma decisão é tomada sem ter por base estudos, a 
utilização dos estudos não é sempre imediata. Contudo 
mantêm um olhar atento à evolução dos dados no tempo.

MESA REDONDA

Rita Dória – Director Value Chain | Toyota Caetano Portugal
Discorda que o cliente português seja visto como ibérico, pois 

o seu comportamento é muito particular.
São uma empresa muito centrada no cliente e em que todas 
as decisões têm por base dados, fugindo assim da utilização 
de “achómetros”. Toda a dinâmica nesta área é centrada no 
cliente e não no que a Empresa quer que o cliente compre.

Ana Valentin – Customer Experience Manager | Sonae 
Sierra

Para a Sonae Sierra é extremamente importante 
compreender o cliente, têm a oportunidade de o 

fazer através dos insights retirados das visitas aos 
seus centros comerciais, na sua essência muito 

ricas.
Como tal precisam de agilidade nos dados que 

extraem uma vez que o cliente muda muito 
rapidamente e precisam de ser capazes de 

acompanhar essa mesma mudança.

Luis Brasão Antunes – Diretor de Experiência do Cliente | Santander
Luís Brasão Antunes reconhece a banca como uma área 

bastante tradicional, por isso as mudanças são 
cautelosamente ponderadas. 

Ouvem muito o cliente, nunca qualquer produto é lançado sem 
primeiro ser testada a sua usabilidade.”



Rita Amado - Operations Manager MORE Results

Vários oradores frisaram a importância dos estudos de mercado para a tomada de
decisão, mas sentem a necessidade de uma maior sinergia entre todas as vertentes
da recolha de dados, seja tecnológica (IA e digita) ou humana. O desafio parece
estar em sermos mais rápidos, em conseguirmos transmitir insights e em
cruzarmos várias fontes de dados “in real time”. Isso só é possível com uma
verdadeira transformação digital deste setor e uma otimização dos processos, onde
passamos de métodos mais tradicionais, para metodologias integradas, mais
eficientes e assentes em tecnologia.

O consumidor mudou nos últimos anos, e a recente recessão, sentida um pouco
por todo o mundo, irá certamente ter impacto nos hábitos e comportamentos de
compra. As marcas pretendem prever e antecipar comportamentos, focar-se nas
oportunidades e nas ameaças, e receber maior conhecimento e intelligence. Para
estarmos alinhados com este paradigma, enquanto empresas de estudos de
mercado, é importante olharmos também para dentro e compreendermos onde
podemos criar valor, ser diferenciadores, sermos mais rápidos e eficientes na
produção de conhecimento relevante.

Temos de caminhar nos próximos anos de forma rápida e no sentido de
compreender como utilizar a tecnologia a nosso favor, seja para recolha de
informação, seja para o tratamento da mesma (os dados estão aí e crescem
exponencialmente), de forma a transformá-la em insights verdadeiramente
acionáveis.

OBRIGADO

O congresso da Apodemo abordou, na passada semana, um dos
temas mais prementemente discutidos em estudos de
mercado. Como alinhar a evolução tecnológica, o big data, o
data science, o metaverso e as alterações nos comportamentos
de consumo, com as metodologias de estudos de mercado?
Como nos tornar mais relevantes?




