André Teixeira | Lusa Language School | Lisboa, Portugal

Pequenas e Médias Empresas Europeias (PMEs)
Transformação, Inovação e Resiliência durante a
Pandemia da COVID-19

Presented by

Orientação Digital: Portugal - Uma carta de Jake Ward, Presidente, Connected Commerce Council
As pequenas empresas europeias foram mudadas para sempre pela COVID-19.
Empresas fecharam, perderam-se empregos e demasiadas comunidades foram
gravemente atingidas por uma pandemia que causou um grande transtorno. Mas
mesmo ao passo que as pequenas empresas continuam a sua luta, podemos
aprender com muitas delas, em toda a Europa, que a criatividade e a agilidade
podem torná-las mais resilientes e com maior probabilidade de sobrevivência.
As suas experiências ao longo do ano passado são lições para o futuro. Elas
ajudarão a acelerar a recuperação das comunidades e a tornar o seu futuro mais
sustentável.
Este relatório se aprofunda mais do que as investigações anteriores para a
compreensão do impacto real da COVID-19 nas pequenas empresas europeias.
Ele identifica o que induziu o sucesso e a resiliência das pequenas empresas
sobreviventes: antes de mais nada, a “Rede de Segurança Digital”, construída em
plataformas tecnológicas e composta por produtos e serviços digitais acessíveis e
ágeis. Esta Rede de Segurança Digital capacitou milhões de pequenas empresas
a remanejar recursos, modificar planos de negócios e evoluir continuamente
ao longo da pandemia. Estas conclusões são consistentes com um relatório
semelhante que lançámos no final de 2020, centrado nas pequenas empresas
americanas (Digitally Driven, 2020).
Para os proprietários de pequenas empresas que ainda estão com dificuldades,
este estudo destaca como a Rede de Segurança Digital pode melhorar os
resultados do negócio e as taxas de sobrevivência. Para governos, ONGs e a
indústria, a história colectiva daqueles que perseveraram, e em alguns casos
até prosperaram, deve informar como fortalecemos as 25 milhões de pequenas
empresas que irão movimentar uma Europa totalmente recuperada e mais
resiliente.
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Orientação Digital: A Europa reflecte as realidades e as perspectivas de mais de
5.000 pequenas empresas, que colectivamente nos conduzem a três conclusões
principais: Em primeiro lugar, as ferramentas digitais são fundamentais para
a resiliência das pequenas empresas. Em segundo lugar, para as pequenas
empresas digitalmente avançadas, as ferramentas digitais permitiram-lhes mudar
de direcção rapidamente, manter mais receitas pré-COVID e contratar muito mais
funcionários. E, em terceiro lugar, continuam a existir demasiados obstáculos
à adopção generalizada de ferramentas digitais pelas pequenas empresas,
especialmente devido à incerteza sobre como utilizar e compreender o valor da
tecnologia em seus negócios. Temos de enfrentar e resolver este desafio.
Para as pequenas empresas que adoptam ferramentas digitais, os benefícios
são claros: mais receita, uma clientela mais sólida e uma perspectiva
significativamente melhorada em um mercado europeu cada vez mais digital.
Para ajudar os indecisos digitais, os legisladores e líderes empresariais devem criar
soluções que incluiam investimentos que aumentem a educação, o treinamento e
o acesso das pequenas empresas à Rede de Segurança Digital.
O Connected Commerce Council agradece aos nossos associados pelo seu apoio
contínuo, juntamente com as pequenas empresas de toda a Europa, pela sua
determinação face às probabilidades de perigo. Por fim, gostaria de agradecer
aos nossos parceiros na produção deste relatório, Google, Greenberg e Catalyst
Research.
Jake Ward, Presidente,
Connected Commerce Council
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Orientação Digital: Portugal - Introdução

Os efeitos perturbadores da pandemia da COVID-19 nas pequenas empresas
foram reduzidos por uma “Rede de Segurança Digital” que permitiu a
transformação, a inovação e a resiliência.
O amplo impacto da pandemia é sem precedentes em escala, o que apresenta
desafios para as pequenas e médias empresas (PMEs: empresas de 1 a 250
pessoas) - 90% delas relataram terem sofrido alguma forma de interferência
devido à pandemia. Apesar disso, as PMEs que utilizam ferramentas digitais
como parte integrante das suas operações (cerca de 42% de todas as PMEs)
reduziram os piores efeitos da pandemia e em alguns casos ficaram mais ágeis
e mais fortes. Empresas e empregos foram salvos. E apesar de outras PMEs
não terem tirado proveito de ferramentas digitais no início da pandemia, 80%
aceleraram o uso de ferramentas digitais no ano passado.
Esta Rede de Segurança Digital - através do uso de ferramentas digitais para se
adaptar, sobreviver e recuperar durante choques ou transtornos inesperados
como a pandemia da COVID-19 - é real. Os seus benefícios persistirão em épocas
normais. Durante 2020, uma década de transformação digital ocorreu e a
inovação se fez necessária para o sucesso futuro das PMEs. Todos estão a viver
no “Novo Normal“, não vamos voltar para um mundo menos digital.

O RIE NTAÇÃO DIG ITAL: P ORTU GAL

→ Terminologia
Ferramentas Digitais - As ferramentas digitais são as plataformas,
serviços, mercados e outros softwares que alimentam o mundo digital.
Para simplificar, referimo-nos a todas elas como “ferramentas digitais”.
Segmentos/Grupos Digitais - A nossa análise identificou diferentes
grupos de PMEs definidos por suas atitudes em relação às ferramentas
digitais e pelo uso que fazem das mesmas. As PMEs “Avançadas” vêem as
ferramentas digitais como essenciais e utilizam muitas delas, enquanto
as PMEs “Indecisas” são o oposto. Um terceiro grupo, as PMEs “em
evolução”, está essencialmente numa transição entre os dois. Estes
grupos são definidos com mais detalhe no relatório principal.
Rede de Segurança Digital - A Rede de Segurança Digital descreve os
efeitos financeiros e operacionais positivos que as ferramentas digitais
têm nas PMEs, particularmente para se adaptarem, sobreviverem e
recuperarem de choques económicos ou sociais.
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Orientação Digital: Portugal - A Rede de Segurança Digital

A nossa pesquisa identificou três categorias de PMEs, com base em como
caracterizaram a importância pré-pandémica das ferramentas digitais para
as suas operações comerciais e no seu uso real das ferramentas digitais
no início da pandemia. As PMEs Avançadas dão grande importância às
ferramentas digitais e utilizam muitas delas, enquanto as PMEs Indecisas
não o fazem. Um terceiro grupo, as PMEs em evolução, se encontra em
várias fases de transformação entre os outros dois.
As PMEs Avançadas superaram as suas congéneres Indecisas em uma série
de métricas financeiras e operacionais durante a pandemia: vendas, receitas,
manutenção da sua clientela e contratação de novos funcionários. Elas também
foram mais agressivas nos investimentos em novas ferramentas e no treinamento
durante a pandemia. Em Portugal, encontramos um número inferior à média
das PMEs Avançadas (-6% em relação à média europeia), bem como um número
inferior à média das PMEs Indecisas (-4%), com uma elevada percentagem delas
em estado de transformação (+10%).
Nem todas as PMEs que utilizam ferramentas digitais são iguais. Em média, as
PMEs com proprietários/operadores únicos ou lideradas por mulheres passaram
por um momento especialmente difícil quando Indecisas, mas encontraram
benefícios elevados quando Avançadas. Nem todas as ferramentas digitais são
igualmente úteis para as PMEs europeias. O comércio electrónico, a análise de
dados e as ferramentas de gestão e colaboração dos colaboradores conferiram
mais vantagens competitivas às PMEs que as utilizam.

Explanação da Rede de Segurança Digital para PMEs

36%

PMEs Digitalmente Avançadas
(42% Europa / 36% Portugal)
• Utilizam mais ferramentas digitais e dão prioridade à sua
importância
• Melhores resultados comerciais, tais como maiores
receitas
• Aumento da transformação, inovação e resiliência
Vários estágios
de transformação
(40% da Europa,
50% de Portugal)

Aumento da
implantação da
Rede de Segurança
Digital

14%

PMEs Digitais Indecisas
(18% Europa / 14% Portugal)
• Usam menos ferramentas digitais e não dão prioridade à
sua importância
• Piores resultados comerciais, tais como menores receitas
• Pouca transformação, inovação e resiliência
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Orientação Digital: Portugal - Em Números

As PMEs portuguesas registaram um ligeiro atraso no avanço digital ao
entrarem na pandemia e têm preocupações acima da média sobre questões
associadas às ferramentas digitais, mas o aumento do uso real e planeado de
ferramentas digitais mostra um impulso no sentido de serem mais orientadas
para o digital.
• Pré-Pandemia: Para além de Portugal ter um pouco menos de PMEs
Avançadas, apenas 58% de todas as PMEs portuguesas se sentiram à
vontade para utilizar ferramentas digitais em seus negócios, -3% em
comparação com a média europeia.
• Durante a Pandemia: Enquanto as PMEs geralmente apresentaram perdas
de receitas, as PMEs Avançadas de Portugal (-23% de receitas) tiveram
um desempenho significativamente superior (1,4X) às suas congéneres
Indecisas (-33%). As PMEs Avançadas também contrataram um pouco mais
(1,1X) funcionários novos do que as PMEs Indecisas (0,26 x 0,24). Estes dois
diferenciais são provas do trabalho da Rede Digital de Segurança. Por fim,
90% das PMEs portuguesas aumentaram o uso de ferramentas digitais
durante a pandemia, um notável 10% acima da média, o que demonstra um
impulso positivo.

Ferramentas Digitais e PMEs de Portugal:
Adopção, Impacto, Preocupações e o Futuro
Das PMEs portuguesas se
sentiam à vontade com as
ferramentas digitais antes da
pandemia

O diferencial de receitas entre as
PMEs Digitalmente Avançadas e
as Digitalmente Indecisas de
Portugal

1.4X
58%
Avançada Indecisa
em relação a 61% em toda a Europa

O diferencial de contratação
entre as PMEs Digitalmente
Avançadas e as Digitalmente
Indecisas de Portugal

1.1X

em relação a 1,6X em toda a Europa

Das PMEs portuguesas
aumentaram o uso de
ferramentas digitais durante a
pandemia

90%

Avançada Indecisa
em relação a 3,3X em toda a Europa
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em relação a 80% em toda a Europa
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Orientação Digital: Portugal - Em Números

• Preocupações Digitais: As PMEs portuguesas também estão mais
preocupadas do que a média com a adopção de novas ferramentas
digitais. As suas principais preocupações são: incerteza quanto ao retorno
do investimento (34%, +7% em relação à média europeia); custo das
ferramentas (32%, +9%); protecção da privacidade dos dados (26%, +1%).
• Planeamento Pós-Pandemia: Com vistas ao futuro, 61% das PMEs
portuguesas (+11% em relação à média europeia) planeiam utilizar mais
ferramentas digitais após a pandemia.

Ferramentas Digitais e PMEs de Portugal:
Adopção, Impacto, Preocupações e o Futuro
Das PMEs portuguesas não têm a
certeza do retorno do seu
investimento em ferramentas
digitais

Das PMEs portuguesas
pretendem utilizar ainda mais as
ferramentas digitais após o fim
da pandemia

34%

61%

em relação a 27% em toda a Europa
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em relação a 50% em toda a Europa
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Orientação Digital: Portugal - Impacto na Europa

As PMEs que aderirem e utilizarem a Rede de Segurança Digital terão
benefícios muito para além da actual pandemia.
A capacidade das PMEs de se adaptarem, sobreviverem e recuperarem
de transtornos grandes e pequenos, e de pressionarem a sua vantagem
competitiva durante as boas épocas, é-lhes valiosa e beneficia a economia em
geral. As PMEs que, no entanto, não o fizerem permanecem mais vulneráveis
aos transtornos e correm maior risco de fechar. Assim, conseguir que mais
PMEs tirem proveito da Rede de Segurança Digital é bom para elas, para os
consumidores e para a economia como um todo.
Com base na nossa investigação e nos dados disponibilizados publicamente
pelo governo, perguntámos qual seria o efeito económico de transformar
apenas as PMEs Indecisas em PMEs Avançadas (há cerca de 4,5 milhões de
PMEs Indecisas na Europa e cerca de 121 mil em Portugal)? A grosso modo,
isso poderia gerar 262,2 mil milhões a mais de euros em vendas (0,91% do total
europeu), 67,4 mil milhões de euros de valor económico agregado (0,93% do
total europeu) e 3.760.000 postos de trabalho (2.59% do total europeu). Em
Portugal, especificamente, estima-se que sejam 2,29 mil milhões de euros a
mais em vendas, 0,54 mil milhões de euros de valor económico agregado e
2.428 postos de trabalho.

A transformação de todas as PMEs Indecisas
digitalmente da Europa em PMEs Avançadas
representa uma oportunidade para

2,29 mil milhões de
euros
a mais em
vendas em Portugal

/ 262,2 mil milhões de euros a mais em
vendas na Europa

2.428

a mais de postos de trabalho
em Portugal

/ 3,76 milhões a mais de postos de trabalho
na Europa
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Orientação Digital: Portugal - Principais Recomendações para melhorar a Rede de Segurança Digital

Grande aprendizagem:

As menores PMEs com menos
de 10 pessoas e as PMEs lideradas por mulheres enfrentam
mais desvantagens se não forem orientadas para o digital,
mas vêem benefícios maiores para os seus negócios se forem.

Grande aprendizagem: Uma das principais razões

pelas quais algumas PMEs não aceleraram a adopção digital
não é a conscientização, a experiência ou a capacidade;
pelo contrário, não compreendem como as ferramentas
funcionam em conjunto dentro de uma estratégia digital.

→ Para os legisladores

→ Para empresas de tecnologia

Acesso ao capital e à infra-estrutura: Os governos podem desempenhar
um papel como rede de segurança financeira para os cidadãos e
empresários independentes durante épocas difíceis na economia.
Se às PMEs falta o básico, incluindo infra-estruturas digitais seguras
e sustentáveis, a inovação torna-se impossível. Deve-se criar e
disponibilizar subsídios, empréstimos, parcerias público-privadas ou
outros programas para apoiar as PMEs mais pequenas e lideradas por
mulheres que tendem a enfrentar mais desvantagens do que as outras

Acesso às ferramentas: As empresas podem apoiar os líderes das PMEs
por meio de ajuda com a compreensão de quais ferramentas digitais
fazem sentido para os seus negócios, como tirar o máximo partido das
ferramentas gratuitas e como assegurar o sucesso e medir o retorno do
seu investimento. Devem também continuar a investir em investigação
e desenvolvimento para a criação de novas ferramentas de baixo custo
para as PMEs. As empresas devem identificar novas formas de envolver
os líderes das PMEs - especialmente os empresários novos e aqueles
que administram pequenos negócios - para aumentar a conscientização
sobre o valor das ferramentas digitais gratuitas e pagas, identificar as
ferramentas certas para as necessidades das PMEs, como as ferramentas
apoiam uma estratégia empresarial e dar recomendações de ferramentas
personalizadas.

PMEs.
Acesso à formação: Deve-se apoiar o acesso inclusivo à formação de
líderes e funcionários de PMEs em todos os níveis de experiência digital,
conscientes de que os empresários são incrivelmente diversos (nação,
idade, sexo, raça e capacidade) e podem tomar caminhos diferentes para
se tornarem cidadãos digitais. Essa formação agnóstica em plataforma
gratuita deve ajudar as PMEs a compreenderem e medirem o seu
retorno sobre o investimento. Isto é particularmente importante para
empreendedores em fase inicial e novatos digitais.
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Acesso à formação: As empresas devem oferecer formação inclusiva
sobre ferramentas digitais, tanto a nível introdutório como avançado.
Tal formação deve incluir a forma como as diferentes ferramentas
das empresas trabalham em conjunto como parte de uma estratégia
digital abrangente. A formação deve ser especificamente adaptada aos
proprietários, gestores e empregados das PMEs, com especial enfoque nas
PMEs menores e mais recentes.
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Orientação Digital: Portugal - Principais Recomendações para melhorar a Rede de Segurança Digital

Grande aprendizagem: As PMEs que já são orientadas
para o digital também precisam de acesso a capital, infraestrutura, ferramentas e formação para que possam
continuar a fazer crescer os seus negócios e prosperar.

→ Para os líderes das PMEs
Acesso às ferramentas: Esta é uma oportunidade perfeita para todos
os líderes das PMEs reiniciarem, mudarem a direcção e pensarem em
grande, a fim de desenvolverem os seus negócios para corresponderem
às expectativas digitais de um mundo pós-pandémico. Devem aspirar a
ser profissionais digitais qualificados - que aprendem, experimentam e
implantam ferramentas digitais como parte de sua estratégia. Os líderes
das PMEs devem identificar as desfasagens e oportunidades dentro
das estratégias, conjuntos de ferramentas e competências digitais,
com base nas necessidades únicas do seu negócio, e investir tempo na
aprendizagem das ferramentas antes de investir capital considerável
nelas.
Acesso à formação: Os líderes das PMEs, particularmente as novas e
as que são geridas sozinhas ou lideradas por mulheres, devem buscar
oportunidades educativas - ou capacitar uma liderança digital no negócio
que deve liderar os esforços para assim o fazer - às vantagens do negócio
digital e devem também aprender sobre os regulamentos importantes,
como a privacidade dos dados. Os proprietários, gestores e funcionários
devem aprender sobre as vantagens e os riscos das ferramentas digitais e
receberem treinamento a fim de maximizar as vantagens e gerir o risco de
conformidade.

O RIE NTAÇÃO DIG ITAL: P ORTU GAL
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ORIE N TAÇ ÃO D IGI TA L :

LI SBOA , PORT U GA L

Portugal - Estudo de Caso (Lusa Language School)
André Teixeira | www.lusaschool.com

André Teixeira não hesita quando lhe é pedido que descreva o maior activo do
seu negócio. “Lisboa” diz ele. “Estamos localizados numa cidade repleta de
vida, belas praias, vida nocturna agitada e inúmeros pontos secretos a explorar.”
Não é de se admirar então que, quando André fundou a Lusa Language
School inicialmente, era uma empresa física em quase todos os aspectos.
Os professores ensinavam em grande parte numa sala de aula física. Aos
estudantes, muitos dos quais vindos de locais de todo o mundo, era oferecida
assistência não só em termos de encontrar alojamento mas também para se
orientarem numa cidade que André estima com paixão.
Mas o que acontece quando essa cidade entra em isolamento? Não há vida
nocturna. Não há praia. Quiçá, como André temia, também não haveria
estudantes. “Eu adorava este negócio e não queria que fechasse”, recorda
André, “senti este peso imenso sobre os meus ombros porque dependia de
mim garantir que isso não acontecesse. Também percebi que estava ao meu
alcance fazer algo a respeito.” Ele mexeu-se rapidamente. A primeira ordem
de trabalhos foi criar novos produtos digitais, tais como aulas em grupo
online; isso implicava a reestruturação do seu sítio web. Ele desenvolveu os
novos visuais e conteúdos e pôs a funcionar em menos de duas semanas. Em

O RIE NTAÇÃO DIG ITAL: P ORTU GAL
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EST UD O D E C A S O ( LUSA L A N G UAG E SCH O O L )

seguida, precisava de informar todos sobre as novas ofertas, o que implicava
uma reorientação do seu marketing; André transformou isso ainda mais
rapidamente. “Tive de repensar tudo. Lembrei-me de quando comecei de
facto a escola,” recorda-se ele. “A diferença desta vez foi que tive de recorrer a
ferramentas digitais para conseguir fazê-lo. Ainda bem que o fiz. Não consigo
imaginar o que eu teria feito sem elas.”
Assim que as aulas passaram a decorrer online, os professores e alunos de
André foram transferidos para a videoconferência. Em vez de os professores
distribuírem tarefas em sala de aula, carregaram-nas no Google Drive. O próprio
André voltou-se cada vez mais para outros aspectos do Google Workspace, o
qual, segundo ele, teve um “papel muito, muito importante no funcionamento
diário da escola — e a um custo muito inferior ao de programas semelhantes
utilizados por empresas maiores”. O Google Sheets serviu como uma excelente
forma para o pessoal da Lusa partilhar informação com potenciais novos
estudantes. O Google Ads foi a peça fundamental da própria estratégia
de prospecção da empresa, que se tornou o seu principal instrumento de
marketing. As campanhas de pesquisa e no YouTube levaram a escola não
só a manter as suas operações mas até a aumentar a sua receita global, ao
aumentar em +40% o número de inscrições dos tempos pré-Covid. A equipa de

Quando os confinamentos atingiram uma escola de idiomas de
estabelecimento tradicional, seu proprietário recorreu a aulas
online e estratégias digitais criativas para manter os alunos a
aprender e o negócio a crescer.

O RIE NTAÇÃO DIG ITAL: P ORTU GAL
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CA S E ST U DY: LUS A L A N G UAG E SCH O O L E STU DO

André também continuou a utilizar plataformas de comunicação social como o
Facebook e o Instagram para se ligar à sua comunidade online, embora muitas
vezes de novas formas. Por exemplo, embora as publicações nas redes sociais
da Lusa oferecessem anteriormente uma visão sobre o dia-a-dia da escola, elas
cumpriram o objectivo acrescido e crítico durante a pandemia de manter a
comunidade da Lusa actualizada durante um período de rápidas mudanças.
Tudo isto levou a uma mudança no modelo de negócio de André: de
primariamente físico para um híbrido de duas vertentes que oferece cursos
tanto online como (quando as restrições da COVID-19 começaram a ser
abolidas no Verão de 2020) presencialmente. André pretendia continuar assim
indefinidamente — até que um segundo e sobretudo inesperado isolamento
ocorreu em Portugal em 2021. Mas desta vez André estava preparado. “Foi uma
experiência completamente diferente do primeiro isolamento,” explica ele.
“As capacidades digitais que implementámos em 2020 permitiram-nos mudar
muito mais rapidamente e lidar com isso muito mais facilmente em 2021.
Somos muito mais fortalecidos agora do que antes.” De facto, a Lusa aumentou
o pessoal ao longo do ano passado e o próprio André ainda está bastante
optimista quanto ao futuro. Ele sabe que será um futuro mais digital também
para a Lusa e já começou a pensar em novas formas de integrar as ferramentas
digitais na experiência de aprendizagem.

O RIE NTAÇÃO DIG ITAL: P ORTU GAL
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Orientação Digital: Portugal - Metodologia

→ Metodologia
O seguinte é um suplemento ao nosso relatório principal, Orientação
Digital: Europa, e com base em um inquérito de investigação quantitativa
de mais de 5.000 líderes de pequenas e médias empresas (PMEs) incluindo 500 de Portugal - realizado entre 16 e 21 de Novembro de 2020,
em que as PMEs são definidas como empresas de 0 a 250 empregados. O
inquérito foi realizado pela LRWGreenberg, uma empresa da Material+.
Para serem incluídas no estudo, as PMEs tinham de estar em actividade
no momento da investigação (ou seja, em operação); assim, as empresas
que fecharam durante a pandemia não foram incluídas em nosso trabalho.

O RIE NTAÇÃO DIG ITAL: P ORTU GAL

Mais informações detalhadas podem ser encontradas na secção de
Metodologia do relatório principal.
O trabalho aqui apresentado é uma continuação de um estudo global
em larga escala sobre as PMEs e a sua utilização de ferramentas digitais
durante a pandemia da COVID-19 foi patrocinada pelo Connected
Commerce Council (3C) e pelo Google. Em 2020, eles publicaram os
relatórios Capacitação Digital e Orientação Digital com resultados
comparáveis dos Estados Unidos.
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→ Obrigado a todos os envolvidos na criação deste relatório.
O Connected Commerce Council (3C) é uma
organização de associados sem fins lucrativos que
visa promover o acesso de pequenas empresas a
tecnologias e ferramentas digitais. A 3C fornece às
pequenas empresas acesso a ferramentas digitais,
oferece técnicas de optimização de crescimento
e eficiência, além de cultivar um ambiente de
políticas que considera e respeita os interesses das
pequenas empresas dos dias de hoje.

A missão do Google é organizar as informações
do mundo e torná-las acessíveis e úteis de modo
universal. Através de produtos e plataformas
como a Pesquisa, Maps, Gmail, Android, Google
Play, Chrome e YouTube, o Google tem um papel
significativo no cotidiano de mil milhões de pessoas
e tornou-se uma das empresas mais amplamente
conhecidas no mundo. O Google é uma subsidiária
da Alphabet Inc.

Saiba mais no sítio web connectedcouncil.org/
about/

Saiba mais no sítio web google.com/about/

A Greenberg (A Material Company) trata-se de uma
empresa de serviços de consultoria em investigação
e estratégia com enfoque em ajudar as empresas a
compreenderem a Experiência WholeHuman® tanto
dentro quanto fora da organização. A sua abordagem
integra padrões de pensamento, insight e design a fim
de maximizar o valor das empresas. Ela é especializada
em investigações qualitativas e quantitativas acerca
de clientes, marcas, comunicações, produtos e
organizações. Com sede em Emeryville na Califórnia,
a Greenberg recebeu o prémio Provedora de
Investigação de Mercado do Ano da Quirk em 2019.
Saiba mais no sítio web greenberginc.com
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