
Expertise em moderação de Grupos focais, Entrevistas em
profundidade e Estudos etnográficos com diversos tipos de
consumidores, profissionais, médicos, especialistas e pacientes.
Experiência em participar de briefings de clientes.
Elaboração de relatórios estratégicos para orientar o plano de ação
do cliente para obtenção de resultados de sucesso.
Vasta experiência em gerenciamento de projetos, incluindo estudos
qualitativos para empresas multinacionais nos seguintes segmentos:
Saúde, Bens de Consumo, Tecnologia, Publicidade.
Capacidade de usar plataformas específicas para moderar grupos de
discussão on-line, comunidades e entrevistas on-line.
Gestão de contas de clientes B2C e B2B, construindo fidelização
através da superação de suas expectativas em relação aos projetos
desenvolvidos.

 
 

EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA NA ÁREA MÉDICA
 

Cerca de 2 anos de experiência em projetos na área médica para
Empresas de Pesquisa Multinacionais que atendem Empresas
Multinacionais Farmacêuticas.
Em diversas categorias: Alergologia (rinite, bronquite, asma),
Cardiologia (stent, obesidade), Dermatologia (acne, herpes zóster,
dermocosméticos, injetáveis, anti-envelhecimento, psoríase),
Endocrinologia (diabetes, hormônio), Gastroenterologia,
Gerontologia ( aterosclerose), doenças infecciosas (vacina, HIV,
controle de doenças infecciosas em hospitais), neurologia,
hematologia / oncologia (hepatite, câncer de mama, mieloma
múltiplo), ortopedia (osteoartrite), pediatria (vacina,
multivitamínico, erupções), psiquiatria (esquizofrênica, transtorno
bipolar, depressão), reumatologia (dor neuropática, artrite
reumatoide, lúpus), saúde sexual (disfunção sexual) e outros.

 

EXPER I ÊNC I A  EM  PE SQU I SA  DE  MERCADO
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       olavo-fogagnolo

Moderação e Análise de pesquisa
qualitativa.
Consultor de marketing
estratégico.
Sessões criativas.
NLP - Programação
Neurolinguística
Inglês Intermediário

Espírito criativo
Confiável e profissional
Organizado
Gerenciamento de tempo
adequado.
Rápido aprendiz
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EXPERIÊNCIA NO SETOR DE CONSUMO

Cerca de 2 anos de experiência em diversas áreas de consumo para Empresas
de Pesquisa Globais que atendem empresas multinacionais de alimentos,
bebidas, tecnologia, viagens, automotivo, saúde pessoal, educação, tabaco, etc.
Projetos recentes: teste de conceito criativo, avaliação de auxílio visual,
aceitação de novos produtos, hábitos de consumo, posicionamento de mercado,
detalhamento e práticas de vendas e embalagem de produtos.
Uso de várias técnicas: projetiva, etnografia, etc.

FORMAÇÃO

Graduado em Administração -
UNESP
Moderação e análise de pesquisa de
mercado qualitativa - ABEP
Investigação Farmacêutica - ASBPM
Sessões Criativas - ASBPM
Inglês Intermediário
Experiência internacional na Itália


