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QUEM SOMOS
Mais do que nossa missão, 

democratizar a pesquisa de 
mercado é nossa paixão. Por isso, 

desenvolvemos soluções digitais 
que ajudam empresas e pessoas 

a tomar decisões com segurança, 
sempre baseadas em informação.

UNINDO A TECNOLOGIA COM O 
CONHECIMENTO DOS NOSSOS 

ESPECIALISTAS, CONSEGUIMOS 
TORNAR A PESQUISA DE

MERCADO MAIS SIMPLES,
RÁPIDA E EFICIENTE.



POR QUE COLOCAR
O NOSSO DNA
NO PAPEL? Porque sabemos que são

as nossas ações que
determinam quem somos.

PORQUE QUEREMOS
CONTRIBUIR PARA UM MUNDO

MAIS ÉTICO E JUSTO.

Porque acreditamos em
uma sociedade livre de 

preconceitos e com
direitos iguais a todos.



ESPÍRITO DE EQUIPE



Somos um time, que trabalha em 
sinergia para atingir os mesmos 
objetivos. Aqui, não deixamos a 
bola rolar sem dono, e se alguém 
balança, tem sempre mais 
pessoas para ajudar a segurar.

ADMIRAMOS GESTOS DE 
HUMILDADE E REPUDIAMOS 
ATITUDES EGOCÊNTRICAS. 



  Andamos em bloco e trabalhamos
EM PARCERIA.

  Acreditamos que JUNTOS somos mais.

  Procuramos aprender com os outros, e 
também queremos DAR O EXEMPLO.

  Nossos CONHECIMENTOS E
APRENDIZADOS são compartilhados. 

  Somos todos responsáveis por 
MULTIPLICAR a nossa cultura e valores.

  Produzimos MAIS com menos.



INQUIETUDE



Somos pessoas inquietas, no 
melhor sentido da palavra: 
CURIOSAS, AMBICIOSAS, 
SEDENTAS POR INFORMAÇÃO, 
ORGULHOSAS DO QUE FAZEMOS, 
MAS SEMPRE BUSCANDO MAIS, 
PORQUE ACREDITAMOS QUE DÁ 
PRA FAZER AINDA MELHOR. 

Gostamos de nos sentir 
realmente desafiados.
Em alguns momentos até 
acreditamos na loucura. 



  Sempre questionamos se dá pra SER 
DIFERENTE. Desafiamos a razão. 

  Temos um viés de AÇÃO e não de inação. 
Não temos medo de errar.

  Buscamos conhecer o nosso ecossistema e 
mercado EM PROFUNDIDADE.

  Não cansamos de buscar mais 
CONHECIMENTO.

  Buscamos SUPERAR O MELHOR que nós 
mesmos já realizamos. 

  Ao fim do dia, precisamos ter ORGULHO
do que fazemos. 



LIBERDADE



Temos liberdade para dar ideias, 
dizer nossas insatisfações, ter 
flexibilidade e se divertir.
MAS TODA ESSA LIBERDADE VEM 
COM MUITA RESPONSABILIDADE.

Nunca deixamos de lado nossos 
princípios éticos nem aquilo 
que é mais importante: as 
necessidades dos clientes
e do negócio. 



  Usufruímos da liberdade com 
RESPONSABILIDADE.

  Temos POSTURA DE DONO. Cada um
cuida da empresa como se ela fosse sua. 

  Trabalhamos muito, mas sem abrir mão
da DIVERSÃO. 

  Não abrimos mão da ÉTICA, RESPEITO E 
HONESTIDADE, sempre com bom humor e 
positividade. 

  Dizemos o que precisa ser dito. Quando
necessário, faremos CRÍTICAS CONSTRUTIVAS.

  Somos TRANSPARENTES em nossas
atitudes e comunicação. 



PERFORMANCE



Somos obstinados por 
resultados. Queremos que os 
nossos clientes tenham a melhor 
experiência possível. Para fazer 
a diferença, adotamos uma 
estratégia simples: FOCAMOS 
NO QUE É IMPORTANTE E 
BUSCAMOS A EFICIÊNCIA 
INCESSANTEMENTE. 

Trabalhamos para ser uma ilha 
de excelência. 



  Temos “SANGUE NOS OLHOS”. 

  Somos AMBICIOSOS e não nos
contentamos com resultados adequados.

  Lidamos com a pressão de forma
SERENA E BEM HUMORADA.

  Tomamos decisões de forma
INTELIGENTE, baseadas em dados. 

  Focamos naquilo que é IMPORTANTE. 

  Prometemos menos, entregamos MAIS. 
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