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Contacte-nos 

Netsonda 

Edifício Alto da Barra 

Av. das Descobertas 59F, 4º Piso 

2780-053 Oeiras 

Portugal 

 

Tel.: +351 21 446 03 92 

 

geral@netsonda.pt 

www.netsonda.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE NÓS 
 

Em actividade desde o ano 2000, a Netsonda foi a 

primeira empresa em Portugal a operar na área de 

estudos de mercado através de plataformas 

tecnológicas como a Internet, oferecendo rapidez, 

segurança e rentabilidade. 

Actualmente, a Netsonda posiciona-se como uma 

empresa de soluções, tendo alargado as suas áreas 

de acção a outros meios e metodologias. Desta 

forma, a empresa oferece aos seus clientes um 

variado leque de soluções, que vão desde os 

métodos tradicionais para estudos quantitativos e 

qualitativos, até estudos de clima empresarial ou 

estudos realizados no Painel Netsonda, o maior 

painel online em Portugal. 

Membro da ESOMAR, a Netsonda conta com mais de 

200 clientes em áreas como Grande Consumo e 

Retalho, Banca e Seguros, Telecomunicações e 

Internet, entre outras. 

Em constante inovação, a Netsonda possui uma 

equipa de profissionais credenciados e formados nas 

áreas das ciências sociais, estatística e das 

tecnologias da informação. 

Com operações directas em Portugal, Espanha, Cabo 

Verde, Angola e Moçambique a actividade da 

Netsonda estende-se a muitos outros países através 

da sua network internacional. 

mailto:geral@netsonda.pt
http://www.netsonda.pt/
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PAINEL NETSONDA 
 

O Painel Netsonda é o maior painel de 
opinião online em Portugal. 
 

De seguida apresentamos o nosso Panel Book, onde 

demonstramos, de forma transparente, como é 
gerido o Painel Netsonda, desde o recrutamento até 
à sua gestão diária, passando pelo seu Controlo de 

Qualidade. 
 

Para quaisquer questões adicionais, por favor 
contacte a Netsonda pelo telefone 21 446 03 92 ou 
pelo email geral@netsonda.pt. 
 

mailto:geral@netsonda.pt
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// REGISTO 
 

O registo na Netsonda é feito de livre e espontânea vontade por parte 
das pessoas (opt-in).  
 

Cada pessoa tem que preencher um formulário de inscrição, com os seus principais dados 

sócio-demográficos, de hábitos assim como alguns dados de consumo. 

 

Associado ao registo está a implementação de um forte controlo de qualidade. Assim, não só 

os dados fornecidos no formulário de inscrição são verificados com os mesmos dados 

respondidos no Inquérito de Boas-Vindas, como é requerido e validado o número de 

contribuinte para evitar duplicações de registos. 

 

De uma forma regular são cruzados os dados de registo com aqueles que são dados nos 

inquéritos Netsonda para os quais o utilizador for convocado. 

 

Todo o processo de recrutamento é feito de acordo com as melhores práticas e regulamentos 

da ESOMAR.

 

 

// ACESSO DE MENORES AO PAINEL 
 

O Acesso a menores de 16 anos ao Painel Netsonda é sujeito a aprovação parental, cumprindo 

assim com o Código Internacional ICC. 

 

Desta forma, o registo apenas fica validado quando o tutor do menor autoriza, de forma 

automática através da Plataforma Netsonda, a adesão do menor ao Painel Netsonda. 

 

 

// RECRUTAMENTO MULTIFONTE 
 

A Netsonda acredita que só com um painel diversificado se consegue 

obter a melhor representatividade e atingir respostas de qualidade. 
 

Apenas com a diversificação do recrutamento se pode aceder a todos os segmentos da 

população, assim como garantir a aleatoriedade das convocatórias (requisito fundamental para 

estudos de mercado). Esta aposta na variedade das origens de recrutamento, é efectuada em 

múltiplos meios, tanto online como os mais tradicionais. As campanhas para recrutamento 

incluem:

 Marketing directo 

 Publicidade online 

 Publicidade e comunicação em órgãos de comunicação social 

 Parcerias com sites e com empresas para a inscrição voluntária 

 Parcerias com instituições para a inscrição voluntária 

 Acções nas redes sociais, através de canais próprios e externos 

 Campanhas específicas em eventos (concertos, congressos, etc.) 

 Campanhas específicas em locais (praias, universidades, etc.) 

 Campanhas e Passatempos online 

 Publi-reportagens 

 Programas de Membro-traz-Membro
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A associação dos factores acima descritos, ao facto de a Netsonda deter um painel desde o ano 

2000 contribui para a elevada qualidade das respostas e nível de participação nos estudos. 

 

// CRITÉRIOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

 

Os dados sócio-demográficos solicitados no registo permitem delinear o perfil do painel, assim 

como orientar as campanhas de angariação, sempre com o intuito de atingir a 

representatividade ideal do país. 

 

 

// TAXA DE RESPOSTA & TAXA DE ACTIVIDADE 
 

A taxa de resposta e taxa de actividade são dois factores fulcrais na 

qualidade dos estudos Netsonda, pois são estes que garantem uma maior 

aleatoriedade na convocação e um melhor planeamento na gestão de projecto. 

 

A Netsonda realiza várias acções para manter uma elevada taxa de resposta, tais como… 

 Estabelecendo uma relação de confiança com os membros do painel 

 Utilizando tecnologia fácil de interagir por todos os membros  

 Utilizando os meios mais recentes para garantir a atractividade nos seus inquéritos 

 Agradecendo e remunerando os membros com um programa de incentivo justo e 

comprovado 

 

 

// ACTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO 
PAINEL 
 

Apesar do registo do painel ter cerca de 32 critérios de segmentação, 
não pode cobrir tudo. Por esta razão, a Netsonda vai caracterizando os seus membros 

ao longo do tempo a partir de inquéritos específicos que leva a cabo para este efeito. 

 

Também em relação aos dados de perfil, a Netsonda realiza diversas acções para que os seus 

membros actualizem, ou simplesmente reconfirmem, os seus dados de perfil (estado civil, 

região, interesses, entre outros.). 

 

Esta caracterização contínua permite-nos conhecer melhor os nossos inquiridos, segmentando-

os de forma mais precisa e controlada, aumentando a taxa de resposta e atingindo assim os 

targets desejados em menos tempo e com menor desperdício. 

 

 

// REPRESENTATIVIDADE 
 

É nosso objectivo poder representar a distribuição nacional nos principais critérios sócio-

demográficos (sexo, idade e região) no Painel Netsonda, podendo assim representar com 

segurança o universo que se pretende estudar. 
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// NÃO PROFISSIONALIZAÇÃO 
 

A Netsonda tem uma forte consciência que a “profissionalização” de 
inquiridos não contribui para o alcance de respostas honestas e genuínas 

por parte dos inquiridos. 

 

Com isto em mente, a Netsonda desenvolveu um conjunto de métodos e ferramentas para 

controlar a quantidade de estudos em que cada membro participa, como por exemplo: 

 Aplicação de um limite máximo de inquéritos por mês por inquirido 

 Aplicação de um limite máximo de inquéritos por tema (categoria, produto, etc.) por 

inquirido 

 Aleatoriedade na convocação para responder a inquéritos 

 Validação de respostas dadas 

 Cruzamento de respostas com outras semelhantes dadas noutros estudos 

 

A estes controlos acresce o facto de os membros do Painel Netsonda poderem optar por doar 

os seus ganhos a Instituições Particulares de Solidariedade Social com as quais a Netsonda 

tem protocolos, tornando deste modo a participação como uma forma de solidariedade social 

dos membros. 

 

 

// UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA ESTUDOS DE 
MERCADO 
 

O painel da Netsonda é actualmente o maior painel online em Portugal 

dedicado em exclusivo a estudos de mercado, encontrando-se registado na 

Comissão Nacional de Protecção de Dados, garantindo a utilização exclusiva para estudos de 

mercado, não podendo por isso ser cedido, emprestado ou usado para outros fins (marketing 

directo, etc.). 

 

Este facto garante que as pessoas que se juntam ao painel, fazem-no conscientes e com a 

única intenção de participar em estudos de mercado, dar a sua opinião e contribuir de forma 

cívica para o mercado e para a sociedade, garantindo assim a qualidade das suas respostas. 

 

 

// DUPLICAÇÃO DE REGISTOS 
 

Com o intuito de evitar duplicações de registos no Painel Netsonda, a 
Netsonda exige a inserção do Número de Identificação Fiscal, validado 

através de um algoritmo no Formulário de Inscrição. 

 

Além disto, são feitos controlos regulares (diários e mensais) para alertar, corrigir ou eliminar 

qualquer registo que não esteja feito de acordo com o exigido (dados incompletos, 

incoerentes, duplicados, outros…), garantindo assim a qualidade do painel em cada registo. 

 

 

 

 

 

 

 



PAINEL NETSONDA 
PANEL BOOK  

 
 

// POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

A Netsonda disponibiliza uma Política de Privacidade, disponível no 
rodapé de todas as páginas do seu site. Esta Política de Privacidade afirma que 

todas as respostas são confidenciais e que são tratadas apenas para efeitos estatísticos. A 

Netsonda apenas regista que cada membro do painel participou num determinado inquérito, 

sem nunca associar as respostas à pessoa em questão. Ou seja, o sistema envia as respostas 

para uma base de dados, sem nunca as relacionar com quem as respondeu. 

 

Além da Política de Privacidade, a Netsonda tem a base de dados do seu painel registada na 

Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD). 

 

A Netsonda cumpre com todas as leis regionais, nacionais e locais de protecção da privacidade, 

protecção dos dados e crianças, acreditando que na gestão de um painel é essencial cumprir: 

 Uma política de protecção de dados clara, actualizada e acessível a todos os 

participantes. 

 Sempre que possível deverá ser indicado qual o tema e o objectivo genérico da recolha 

de informação. 

 A informação recolhida só deverá ser utilizada para a finalidade declarada e não para 

quaisquer outros fins. 

 A identificação dos membros não deve ser divulgada sem o consentimento expresso da 

pessoa em causa. 

 Os dados recolhidos devem ser mantidos seguros de eventuais abusos. 

 Os membros do painel devem ter acesso aos seus dados e fazer as correcções de 

eventuais dados inexactos. 

Do ponto de vista formal, a Netsonda subscreve Lei n.o 67/98 de 26 de Outubro: Lei da 

Protecção de Dados Pessoais (que transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Directiva n.o 

95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à 

protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e à 

livre circulação desses dados. 

 

A Netsonda pertence à ESOMAR – World Association of Research Professionals, através dos 

seus Directores, e subscreve e realiza os seus estudos de acordo com o código ICC/ESOMAR. 

A Netsonda subscreve ainda o código da EFAMRO – European Federation of Associations of 

Market Research Organisations. 
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// CONTROLO DE QUALIDADE 
 

Respostas honestas e de qualidade são um factor crítico em estudos de 
mercado. Por essa razão, a Netsonda implementou um conjunto de checkpoints ao longo 

das várias interacções entre os membros do Painel Netsonda e a Netsonda. 

 

Registo no Painel Netsonda 

O primeiro passo para garantir as respostas de qualidade é protegendo a porta de entrada do 

painel. Cada potencial membro do painel tem que passar por um conjunto de controlos e 

validações antes de ser admitido. Os nossos controlos de qualidade na adesão ao Painel 

Netsonda incluem: 

1. O formulário de inscrição no Painel da Netsonda filtra desde logo as pessoas que 

tenham uma atitude de compromisso mais superficial sobre uma participação séria e 

contínua no Painel Netsonda. 

2. O formulário de inscrição exige o número de identificação fiscal (NIF) como forma de 

evitar duplicações nos registos e inscrições com dados fictícios. 

3. O formulário de inscrição exige a inserção de um email válido e único, com registo 

duplo de opt-in, para confirmar que o mesmo está correctamente escrito e que ainda 

não existe no Painel Netsonda. 

4. Todos os menores de 16 anos são sujeitos a um processo de aprovação parental, sem o 

qual não podem aceder ao Painel Netsonda. 

5. Impedir o acesso a membros a quem tenha sido previamente barrada a participação no 

Painel Netsonda. 

6. Diariamente, é realizado um controlo às inscrições desse dia para ver se existem dados 

suspeitos, errados ou repetidos, sendo tomadas medidas específicas para cada um dos 

cenários. 

7. Uma vez completado o formulário de inscrição, os membros são imediatamente 

convidados para responder a um Inquérito de Boas-vindas, onde são perguntadas de 

novo algumas questões de perfil, servindo estas para testar a coerência dos dados 

fornecidos no registo anterior. 

 

Monitorização dos Estudos e dos Dados 

Apesar do controlo de qualidade implementado para o momento de adesão ao painel afastar 

de imediato membros de baixa qualidade, existem membros que, com o passar do tempo, 

podem deixar de cumprir com os standards exigidos pela Netsonda por uma ou outra razão. 

Para fazer face a esta situação, a Netsonda desenvolveu um conjunto de medidas de 

monitorização de padrões comportamentais, adicionando assim um nível extra no controlo de 

qualidade dos dados, como sejam: 

1. Análise do tempo médio de resposta e desvios do mesmo 

2. Controlo da qualidade das respostas (padrões de resposta “em linha”, respostas abertas 

suspeitas, outros…) 

3. Colocação de perguntas “armadilha” para detectar repostas desatentas ou fraudulentas 

4. Cruzamento dos dados de perfil do inquérito com os mesmos dados fornecidos no acto 

da inscrição 

5. Aplicação estrita da política “3 strikes = expulsão” 

6. Exclusão automática de membros que tenham participado em inquéritos do mesmo 

tema num determinado período, evitando conhecimento da categoria ou 

profissionalização dos inquiridos 

7. Gestão cuidadosa do painel para evitar fatiga os membros 
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// RETENÇÃO & REPOSIÇÃO 
 

Um painel de investigação é saudável quando consegue manter 
uma elevada taxa de retenção de membros. Quando tal não se verifica, o 

vazio deixado pelo abandono tem que ser preenchido com esforços adicionais de aquisição de 

membros, muitas vezes de menor qualidade, reflectindo-se mais tarde essa falta de qualidade 

nas respostas. 

 

A retenção dos membros permite à Netsonda investir mais na obtenção de dados adicionais, 

construindo assim perfis mais completos e detalhados dentro do seu painel. Além disto, 

significa que pode também fornecer uma fonte consistente de membros constantes no caso de 

querer seguir uma amostra constante ao longo de vários estudos (ex.: trackings regulares), 

dando consistência a estudos de longo prazo. 

 

 

// RECUPERAÇÃO 
 

Gerir um Painel de Opinião pressupõe que, tal como na vida das 

pessoas, existe um tempo de vida útil de cada membro, existindo sempre 

uma fracção do painel que por diversas razões vai reduzindo a sua actividade até se tornar 

inactiva. Ciente do investimento e valor da selecção e controlo que a Netsonda colocou em 

cada um dos seus membros, são realizados regularmente acções para potenciar a reactivação 

de membros que por alguma razão ficaram inactivos, garantindo assim a permanência activa 

dos mesmos no Painel Netsonda. 

 

Após um número definido de tentativas, esses registos são eliminados do Painel Netsonda, 

evitando assim que o planeamento e previsão da taxa de resposta sejam afectados.  

 

 

// INCENTIVOS 
 

A Netsonda valoriza o tempo e a opinião dos membros do seu painel, e 
por essa razão recompensa-os por colaborarem connosco. 
 

Assim, os membros do Painel Netsonda recebem uma recompensa monetária por cada vez que 

participam, sendo este valor determinado pela duração e complexidade do inquérito. Os 

membros do painel podem, alternativamente, doar esses ganhos a uma de várias instituições 

de solidariedade com quem a Netsonda celebrou protocolos. 

 

Como resultado deste programa de incentivos, o Painel Netsonda conta com uma elevada taxa 

de participação e de retenção dos seus membros. 


