


eCGroup
Quem somos? 



Formado por 2 Divisões - eCMetrics e eCGlobal, integramos nossa

consultora e analise com soluções online e móveis, de comunidades

online (Insight Communities) e de redes sociais para entender

melhor os consumidores na América Latina e no mercado hispânico

nos Estados Unidos.



1. Amplia a experiência implementando metodologias
inovadoras e novas maneiras de conhecer e entender o
comportamento do consumidor.

2. Consultores e analistas com ampla experiência na
geração de insights e recomendações.

3. Experiência local e regional.

1. Tecnologia proprietária online, móvel e de redes sociais  para 
Insights dos Consumidor. 

2. Um dos maiores painéis online latino americanos (mais de 1.1 
milhões de panelistas) 

3. Equipe de facilitadores que motivam a participação dos
consumidores nas atividades de pesquisas.



Time integrado
e Multifuncional



Consultores que a partir da analise
rigorosa dos dados e informações de
insights dos consumidores,
recomendam estratégias para a
tomada decisões.

Time integrado e Multifuncional

Programadores que utilizam,
desenvolvem e implementam a
tecnologia para melhor eficiência
da metodologia para consumo
insights.

Designs e criadores que, junto
com os consumidores ajudam a
criar uma melhor experiência com
os usuários.

Facilitadores que motivam a
participação dos consumidores
nas atividades de pesquisas.



História
eCMetrics



Fundação da empresa nos EUA 
e no Brasil como pioneiros em 
pesquisa online.

Inovação no uso de plataformas 
3D como o Second Life.

Uso de Mobile para coleta de 
dados e pesquisas.

Transformação do Painel em 
Comunidade Online.

Comunidades Online 
integrando o conceito de
gamification.

Analise de Redes sociais: 
monitoramento de palavras-
chave e análise do perfil dos 
usuários e do conteúdo 
usando modelos de big data 
preditivos e descritivos
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Alguns de nossos clientes



Alguns de nossos clientes



Por que escolher 
eCMetrics?



Por que escolher eCMetrics?

Mais de 15 
anos de 

experiência 
com pesquisa 
de mercado 
inovadora

Alcance global 
integrando 

tecnologia e 
painéis online

Preços 
competitivos

Rapidez na 
execução

Equipe com know-
how aplicando  

modelos preditivos 
e descritivos para 

geração de 
consumer insights



Nossos serviços estão 
estruturados em 3 categorias 
de soluções que podem ser 
integradas de acordo com a 

sua necessidade

Comunidades
Online

Big Data
Analytics

Modelos Predictivos 
e Inteligencia 
Artifical para 

Consumer Insights

Pesquisas 
online quali e 

quanti



Comunidades
online Construção de comunidades online 

com sistema de fidelidade e 
gamificação, definição do público 

alvo, recrutamento e serviço 
completo de pesquisa de mercado.



Uma versão simplificada de uma 
insight community criada dentro da 

nossa rede social: eCGlobalNet. 
Uma "Fã Page" privada com todas 
as funcionalidades e ferramentas 

para executar pesquisas de 
mercado.

O gerenciamento das pesquisas, 
análises e relatórios são de 

responsabilidade de nossa time 
profissional de consultores e 

analistas

InsideCommunities: Uma “Fã page” privada com maior 
engajamento dentro de nossa plataforma eCGlobalNet

Inside Communities



InsideCommunities: Uma “Fã page” privada com maior 
engajamento dentro de nossa plataforma eCGlobalNet

Inside Communities

Como em qualquer rede social, 
cada usuário tem seu próprio 
mural e linha do tempo onde 
são publicadas as diferentes 
atividades de pesquisas a ser 
realizadas. Podendo também 

receber notificações e todos os 
elementos de gamificação.



Branded commuties
Branded communities: Insight Communities
totalmente personalizadas fora da eCGlobalNet

É uma Insight Community com desenho, 
incentivo e gamificação totalmente 

personalizadas fora da eCGlobalNet. O layout 
normalmente é parecida com uma rede social 
(cada usuário tem seu próprio mural e linha do 

tempo onde são publicadas suas diferentes 
atividades de insights.

Possui todas as ferramentas para realizar 
pesquisas qualitativas e quantitativas.

O gerenciamento das pesquisas, análises e 
relatórios são de responsabilidade de nossa time 

profissional de consultores e analistas.



eCForce é nossa plataforma tecnológica 
avançada para construção e gestão das 
comunidades (comunicação e design, 

plano de amostragem, recrutamento e 
moderação e pesquisa de Mercado).

Igualmente ela possui um sistema de 
gamificação, gestão de incentivos, 

amostra , gerenciamento de campo e 
gestão dos projetos e pesquisas.

Nossas Comunidades Online



Pesquisa online
Quali e Quanti Usando nosso painel com mais de 1.1 mi de 

usuários na América Latina ou sua própria 
base de clientes para realizar pesquisas 
quantitativas ou qualitativas online ou 

mobile. Junto com nossos analistas, 
consultores e moderadores, oferecemos 

serviço completos de pesquisa.



1.108.659
MIEMBROS

→

Argentina 79.820

Bolívia 9.830

Brasil 506.717
Chile 80.905

Colômbia 78.445

Costa Rica 3.689

México 165.285

Panamá 7.141

Peru 56.010

Porto Rico 20.472

Venezuela 33.361

Outros 66.984

Homem:     49%
Mulher:  51%

Idade
<18        6%
18-24    16%
25-34    24%
35-44    30%
45-54    16%
>55        8%

Classe Social
A:        15%
B1:      17%
B2:     36%
C1:      22%
C2:       8%
D - E:   2%

Distribuição do Painel eCGlobal



Estudos de imagem de marca 
ajudam na estratégia da empresa 

frente aos concorrentes, definem os 
pontos fortes e fracos da empresa, 

bem como as oportunidades e 
ameaças que a empresa enfrenta. 

eCMetrics possui uma vasta 
experiência realizando estudos de 

imagem de marca através de 
metodologias online.

Imagem de marca



• Entender os hábitos de uso: Como, quando, 
frequência, com quem usa

• Conhecer os hábitos de compra: Por que, onde, 
quando e como compram produtos ou serviços.

• Conhecer quais fatores os consumidores levam 
em consideração antes de escolher quais 
produtos 

• Quais fatores leva em consideração para 
escolher o PDV (Estacionamento, proximidade, 
variedade etc...)

Hábitos e Atitudes



Estudos de Preço e design de produtos 

Através de uso de tecnologia, nossa 
expertise analitica na categoria e do 

painel eCGlobal, podemos realizar uma 
série de estudos de preço e produto:

Price Sensitive Model (PSM)

Conjoint MaxDiff



Auditoria no PDV

Opinions app é nossa ferramenta
proprietária de pesquisa via celular.
Além ter um menor custo, possibilita um
acesso mais prático aos nossos panelistas e
permite realizar outros tipos de pesquisas:

Cliente Misterioso

Netnografia digital

Opinnions app



eCInstant® é uma plataforma para criar 
pesquisas para gerar informações valiosas e 
conhecimento contínuo através de uma maior 
interação e colaboração entre marcas e 
consumidores.

A plataforma permite:
• Rápida e fácil programação de questionários;
• Coleta das entrevistas com rapidez e baixo 

custo;
• Os resultados são disponibilizados em tempo 

real dentro de nossa plataforma ou através de 
dashboards

eCInstant: Insights em tempo real com
nossa plataforma proprietária



Através de análises de grupos de 
discussão e fóruns online com grupos de 
consumidores, entendemos os hábitos e 

o comportamento de compra dos 
consumidores, testando conceitos e 

comunicação.

Pesquisa Qualitativa



eCDialogues é uma plataforma que 
nos permite configurar comunidades 
online de forma rápida para realizar 

pesquisa qualitativa de curta 
duração (entre 3 e 14 dias).

Realizamos o recrutamento dos 
consumidores, moderação, analises 

e elaboração dorelatório.

eCDialogues: Pesquisa Qualitativa 
com comunidades online



eCMetrics tem a capacidade de medir o inconsciente através dos sentidos

e expressões dos usuários e consumidores usando nossas soluções

eCEyetracking e eCFacereading.

Utilizando o eCEyetracking registramos de maneira não evasiva a linha de

visão e as observações dos consumidores e seu comportamento que é

causado por decisões subconscientes. A tecnologia eCEyetracking nos

permite saber exatamente aonde o participante esta observando.

A tecnologia nos diz não somente isso. Combinando varias métricas

científicas e informações de movimento dos olhos, podemos entender

áreas problemáticas, confusas ou positivas.

A metodologia é usada para estudos de usabilidade de websites,

aplicações, experiência com embalagens de produtos, gôndolas de PDVs,

bem como avaliação de propagandas de revistas e outras mídias.

Medição sensorial do inconsciente: eCEyetracking



Utilizando o eCFaceReading obtemos de maneira não evasiva a expressão 
facial dos entrevistados e suas expressões faciais e emoção 

correspondente. Quando um estimulo é visualizado, o software de leitura 
labial captura em vídeo mais de 500 pontos do rosto dos entrevistados e 

interpreta cada ponto com uma emoção predominante.
Esta metodologia normalmente é usada para medir as diferentes emoções 

geradas por um vídeo.

Medição sensorial do inconsciente: eCFaceReading



Uso de ferramentas de 
captura de conteúdos 

gerados pelos entrevistados 
nas redes sociais através de 

analises de big data, sistemas 
de BI para visualização dos 

dados.

Big Data Analytics
Modelos Predictivos e Inteligência 
Artificial para Consumer Insights



A cada 40 meses a informação no mundo digital dobra*. A maioria desse
informação não é estruturada, é proveniente de múltiplas fontes e tipos
diferentes: dados de busca, dados de comportamento online, redes
sociais, sons, texto, mobile, vídeos e imagens.

Este crescimento continuo e explosivo do Big data aumentará o uso de
analises de Big data em relação as tradicionais metodologias adhoc e
estudos de tracking de pesquisa de mercado. No entanto, é humanamente
impossível ou impraticável analisar o Big Data usando as tradicionais
ferramentas de analise. Então a eCMetrics se especializou no uso de
técnicas de inteligência artificial como Machine Learning para modelos
preditivos que ajudam na categorização e entendimento do Big data para a
área de consumer insights.
Nossas duas soluções, eCSocialLife e eCView, integram analises preditivas
na entrega dos resultados.

Analises Big Data para Consumer Insights

*McAffree and Brynjolfsson. Harvard Business Review, October 2012 issue



Consultoria de monitoramento e analise de conteúdos 
gerado por usuários em plataformas online, unindo 2 

áreas:
✓ Captura e monitora conteúdo de segmentos demográficos ou estilo

de vida específicos ou de usuários em geral;
✓ Analistas com expertise em modelos estatísticos preditivos e analises

de big data para gerar insights e recomendações para tomar
decisões acionais. Algumas das analises preditivas incluem:
• Idiomas, categorização e subcategorização de conteúdos
• Análises de emoções e sentimentos
• Afinidade dos tipos de conteúdo de acordo com variáveis

demográficas;
• Identificação de segmentos chaves como influentes ou

entusiastas de marca.



eCMetrics monitora e realiza estudos
sindicalizados de maneira continua com as
principais categorias de consumo e das
principais marcas.

A cada três meses há uma reciclagem dos
panelistas de modo a manter os dados
atualizados e oxigenados



Miami: +1-786-269-0670

México D.F.: + 52 55 5001 5787

CONTATO

São Paulo: +55-11- 97955-0298; 
Salvador: +55-71-3334-3864 

ivan_casas@ecmetrics.com

Iván Casas

Carlos Diogenes
+ 55 11 4063 7401/ + 55 11  97955 0298

carlos_diogenes@ecmetrics.com
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