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A HSR investiu todo o seu
conhecimento e talento para criar uma
estrutura totalmente dedicada aos
projetos de seus clientes, a Optima.

Não basta sonhar.
É preciso construir as
estruturas para transformar
sonhos em realidade.

Conheça mais sobre a nossa estrutura.
www.hsr.specialistresearchers.com.br

É necessário porte, escala,
tecnologia e capacidade
de investimento.
E toda essa estrutura deve
estar a favor do seu projeto.

Cati Optima

Customização de Soluções em TI

EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E AMBIENTE COM ÓTIMAS INSTALAÇÕES E LOCALIZADO
NA CIDADE DE SÃO PAULO – BRASIL, A HSR POSSUI OPERAÇÃO PRÓPRIA DE CATI
UTILIZANDO O QUE EXISTE DE MAIS MODERNO NA GESTÃO E PROCESSAMENTO DE
PESQUISA DE MERCADO.

Mobile Research
Acompanhando as tendências do futuro digital,

COM SOFTWARE PRÓPRIO PARA A COLETA, OS DADOS PODEM SER COLETADOS EM
AMBIENTE MULTIPLATAFORMA CATI, CAWI e MOBILE, INTEGRADOS EM UMA ÚNICA
BASE DE DADOS.

desenvolvemos aplicação de pesquisas por meio do mobile
e do tablet. Assim, ampliamos o alcance dos entrevistados
e geramos mais flexibilidade na coleta de informações.

Confira as vantagens:

diferenciais Do CATI:
Mais de 150 posições de atendimento
Equipe com entrevistadores nativos e experientes para cada país LATAM
Acompanhamento do campo e escuta de entrevistas em tempo real do escritório do cliente
100% de gravação de áudio das entrevistas
Acesso aos relatórios de produtividade e resultados parciais em tempo real
Discador automático que neutraliza a interferência humana na discagem
Monitoria de Qualidade com equipe especializada e dedicada
URA Receptiva e Ativa

A HSR Tech é especializada no desenvolvimento
de plataformas que viabilizam sua pesquisa, de
forma ágil, segura e eficiente.
Seja uma pesquisa por telefone (CATI), site (CAWI)
ou Mobile (através de SMS), a HSR Tech tem a
solução ideal para que a sua investigação
resulte em respostas e no direcionamento que
sua empresa espera para a tomada de decisões.

Outro diferencial das Soluções HSR Tech
é a adequação à necessidade e ao tamanho
do projeto. Assim, garantimos que a solução
atenda as premissas sem gerar investimentos
desnecessários com ferramentas
demasiadamente complexas.
Desenvolvemos plataformas do tamanho
da sua real necessidade.

acessibilidade dos entrevistados.
possibilidade de avaliar a experiência do cliente.
uso de geolocalização nas pesquisas.
Abordagem múltipla – quali e quanti.
pesquisa mais colaborativa com produção de conteúdo.
alto nível de engajamento.

Abrangência

Atendemos toda a América Latina.

Processamento Optima
A equipe de processamento de dados da HSR está preparada para
extrair informações dos estudos através
de suas ferramentas e serviços:
Os resultados processados são disponibilizados aos Clientes
e Analistas através de uma plataforma que permite consultas
rápidas e avançadas.
Análises de Regressão linear e logística, Equações estruturadas,
Correlação, Correspondência, Fatorial, Previsão e Segmentação.
Gerenciamento de informação, Tratamento, Consistência
e Construção de bancos de dados em diversas plataformas,
incluindo SQL e SPSS.
Cálculos de amostra, margem de erro, testes de hipótese
e ponderação.

Tecnologia de última geração e benefícios diferenciados.
A HSR TECH OFERECE:
Pesquisas CATI por telefone através da estrutura da Optima;
Pesquisas On-Line, podendo ter integração com Painéis de Pesquisa;
Envio de e-mail Marketing (com pesquisa);
Envio de SMS Marketing (com pesquisa);
Desenvolvimento de Portais e Dashboards para apresentação
de resultados;
Automatização de relatórios em xls e ppt.

Esta estrutura sólida e tecnológica, administrada por
uma equipe de especialistas, garante resultados confiáveis
e permite que nossos clientes estejam sempre um passo
à frente no mercado!

