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A Empresa

A Wbrasil, é uma empresa especializada em 

coleta de dados com abrangência nacional e 

competência para atender a necessidade 

específica de cada cliente.

Somos uma equipe  com expertise em todas 

as metodologias de pesquisa. Trabalhamos 

com foco na qualidade e excelência no 

atendimento para com o nosso cliente, 

mantendo um relacionamento próximo.

Nossa Missão

Coletar dados de mercado, garantindo a excelência na entrega e fidelidade dos nossos clientes.

Nossa Visão

Ser referência no segmento, gerando dados e contribuindo para análises, performances e 
recomendações.



Nossos Valores



Como fazemos

Através de processos e acompanhamento diários identificamos a tempo problemas que possam afetar o 
andamento e a qualidade do projeto. 

Qualidade

Treinamento

Coleta

Controle

Prazo



Metodologias

Atendemos seu projeto em todo território nacional, nas metodologias 
quantitativa e qualitativa.

 Recrutamento
 Cliente Oculto
 Clínicas
 Compra Acompanhada
 Discussão em Grupo
 Entrevista em Profundidade
 Estudo Etnográfico

 Varejo
 Alimentos
 Automobilístico
 Construção Civil
 Educação
 Farmacêutico
 Financeiro
 Higiene Pessoal
 Imobiliário
 Industria
 Mídia
 Médicos
 Moda & Beleza
 Política
 Profissionais Liberais
 Telecomunicações
 Etc.

 Teste de Embalagem
 Teste de Produtos
 Avaliação de Conceito
 Central Location
 Cliente oculto
 Estudos de Satisfação
 Hábitos e atitudes do Consumidor
 Opinião pública
 Pesquisa de Preço
 Pesquisa Social
 Pesquisa Política
 Pesquisa Telefônica
 Pré-teste
 Campanhas Publicitárias
 Probabilística
 Projetos Web com servidor próprio
 TotemPesq.

Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa Segmentos



Etapas de um Projeto

Briefing

Coleta

Codificação

Qualidade

Digitação

Processamento

Entrega Final 
(BD/Tabelas)



Nossos Diferenciais

 Cumprir o prazo sempre! Para isso colocamos 50% a mais de equipe para fazer o projeto, e entrega de produção 

diariamente, evitando o material “parado” com os entrevistadores. Isso somente quem tem excelência em relacionamento 

como missão pode garantir aos seus clientes;

 Pré-testes de 1% da amostra. Com isso podemos garantir de forma mais eficiente que o questionário, metodologia e 

amostra, estão realmente em harmonia com o que os nossos clientes desejam para o trabalho contratado;

 Verificação sempre de 30% (campo) e 70% (Cati) de toda a amostra, isso além de padrão, é compromisso com a 

qualidade em todas as fases do processo de um projeto de pesquisa de mercado;

 Equipe em SP, preparada para gerenciar as demais praças nos processos de qualidade: Coordenação, Supervisão, crítica 

e verificação.



Nossos Diferenciais

A busca pela excelência e qualidade só é possível com uma equipe bem estruturada, processos bem
definidos e embasados em metodologias consistentes, e tudo isso apoiado com ferramentas e
tecnologias de alta performance.

Assim nasceu a parceria entre a Wbrasil Pesquisa e a Novabox.

A Novabox, consultoria em T.I. e Software-house, possui ferramentas desenvolvidas com o que há de
mais moderno em tecnologia de sistemas para apoiar processos de trabalho dos mais variados
segmentos.

A união de forças junto a Wbrasil Pesquisa acontece em diversas etapas do processo de pesquisa. Em
especial nas pesquisas Online Web, com plataforma própria que facilita e automatiza a coleta,
recrutamento, segurança, armazenamento, processamento, rastreabilidade e gestão real time das
amostras e cotas. Possui também tecnologia para coleta e gestão dos projetos através de dispositivos
móveis como tablets e celulares, auxiliando fortemente na modernização e tendência de coletas
mais eficientes.

A Novabox possui também uma equipe com capacidade técnica para desenvolver estratégias de alta
performance no quesito recrutamento online, profissionais com mais de 10 anos no segmento
publicitário e de internet no Brasil, auxiliam na concepção dos planos de ação, que são monitorados
e ajustados conforme necessidade de cumprimento das cotas ao longo de um projeto.



Experiência
Michel Werner

Administrador, com mais de 15 anos de experiência na área de Pesquisa de Mercado. Iniciou
sua trajetória profissional como entrevistador, em um projeto da empresa de bebidas Brahma,
no Rio de Janeiro.
Trabalhou como supervisor durante alguns anos e posteriormente passou a coordenar o
campo em cinco estados: RJ, MG, ES, BA e PI até 2011. Em 2011, já em São Paulo, assumiu o
cargo de Gerente Nacional da empresa e em novembro de 2012, iniciou na parte comercial e
atendimento.
Toda essa experiência ao longo de sua carreira, lhe deu conhecimentos técnicos e gerenciais
que possibilitaram a fundação da Wbrasil Pesquisa.

Juliana Medeiros

Publicitária, com MBA em Marketing de Serviços e com 14 anos de experiência na área de
Pesquisa de Mercado, já trabalhou nas 3 frentes de pesquisa: coleta, consultoria e cliente
final. Iniciou sua carreira como supervisora de CATI, passando a coordenadora e Gerente de
Projetos. Assumiu novos desafios como analista em uma consultoria, trabalhando no
atendimento, planejamento e análise dos dados. Posteriormente, trabalhou na área de
Inteligência do cliente final.
Toda essa experiência, motivou-a a seguir o próprio caminho agora na Wbrasil Pesquisa
como Diretora de Atendimento, acompanhando toda a evolução dos projetos, desde a
aprovação até a entrega final.



Alguns de nossos clientes diretos e indiretos

http://www.montecarlo.com.br/
http://www.montecarlo.com.br/
http://www.sindigas.com.br/Default.aspx
http://www.sindigas.com.br/Default.aspx


Michel Werner

Diretor Executivo

michel.werner@wbrasilpesquisa.com.br

Juliana Medeiros

Diretora de Atendimento

juliana.medeiros@wbrasilpesquisa.com.br

11.3474-2414
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Contato


