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PERFIL DA EMPRESA

Nós fornecemos entendimentos 
significativos que inspiram mudanças
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Quem nós somos

Somos indivídos apaixonados e orientados para os resultados que 
alcançam o sucesso criando produtos e serviços de pesquisas inovadoras 
para clientes em um mercado africano competitivo e em evolução.

A Vision Africa Research é a agência de pesquisa de mercado líder na Namíbia. Fundada em 1999, a 
empresa possui uma equipa profissional bem estabelecida e uma ampla força de campo na Namíbia. 
Também contamos com uma rede de pesquisadores em Angola, Botswana, Malawi, Moçambique, 
Zâmbia e Zimbabwe.

A Vision Africa subscreve o Código de Conduta da Sociedade Europeia para Pesquisa de Opinião 
e Marketing (ESOMAR) e é membro corporativo da Associação de Pesquisa de Marketing da África  
Austral (SAMRA).

Temos uma presença estabelecida em vários países africanos
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O que nós fazemos

Como fazemos isso

Fornecemos percepções significativas que inspiram mudanças. Ajudamos 
nossos clientes a entender o que seus clientes, funcionários e partes 
interessadas estão pensando e por quê, para que possam moldar seu 
futuro para o sucesso.

A Vision Africa possui uma equipe altamente qualificada, apaixonada e 
entusiasta, compartilhando valores e trabalhando em prol de um objetivo 
- servir e construir a economia na Namíbia e nos países vizinhos africanos.

Os nossos clientes são diversos em culturas, experiência e localização. Após 21 anos no setor, temos 
um conhecimento abrangente desses mercados e dos fatores humanos que os conduzem.

Oferecemos uma ampla gama de serviços de pesquisas personalizados e sindicalizados cobrindo vários 
setores, como serviços financeiros, telecomunicações, manufatura, saúde e varejo (FMCG).

Conduzimos projetos de pesquisa de mercado qualitativos e quantitativos de serviço completo como o 
fornecedores preferencial para clientes que vão apartir desda pequenas empresas locais e até mesmo start-
ups a vários clientes internacionais e agências de pesquisas em diferentes mercados na África Austral.

Assim como o comportamento do consumidor está mudando e evoluindo, a nossa equipa  mantém-
se a par dos mais recentes desenvolvimentos na indústria de pesquisa para garantir a criação de uma 
vantagem competitiva para nossos clientes.

A Vision Africa continua a desenvolver suas habilidades e capacidades atraindo jovens profissionais 
dinâmicos que formam a nossa força de campo multilínguas treinada de entrevistadores baseados em 
projetos na Namíbia, Angola, Botswana, Malawi, Moçambique, Zâmbia e Zimbabwe.
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Se que precisares o feedback do cliente ou queira entender como o 
seu negócio está sendo percebido, oferecemos serviços completos de 
gerenciamento, implementação e análise de projetos.

• Pesquisa de reputação empresarial
• Desempenho da marca
• Pesquisa de Satisfação de Cliente
• Pesquisa de opinião dos funcionarios
• Pré-teste de Publicidade

• Auditorias de Varejo
• Misterio Shopping
• Teste de Produto
• Teste de Embalagem
• Pesquisa Social

MediaMetrics™ é um produto da Vision Africa que se tornou o padrão de fato para consumo de mídia e 
conscientização na Namíbia. Medimos os hábitos de leitura, visualização e escuta dos namibianos para 
ajudá-lo a tomar melhores decisões de marketing sobre onde e como anunciar seu negócio, produto 
ou serviço.

Projetos típicos são:
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Por que a Vision 
Africa
Ajudamos nosso cliente a fazer perguntas 
construtivas de forma eficaz e eficiente 
que levarão a um resultado quantificável 
e soluções subsequentes.

Com quem trabalhamos
Atendemos clientes em diversos setores, como publicidade, agricultura,
bens de consumo (varejo), alimentos, serviços financeiros, mídia, esporte
e telecomunicações, para citar apenas alguns.

Por meio de questionários elaborados por especialistas 
e guias de discussão, deciframos o código para o fator 
humano que está influenciando a eficácia das empresas.

Muitos anos de experiência de campo nos permitem utilizar 
técnicas e metodologias de amostragem inteligentes, 
mergulhando profundamente para entender os motivadores 
subjacentes que impulsionam o comportamento humano.

• Kantar
• Ipsos
• Nielsen

• Gfk
• BMI South Africa

Trabalhamos com as seguintes empresas:

Trabalhamos com as seguintes agências:

• Bank Windhoek
• NMH
• TN Mobile
• FNB Namibia
• MTC
• Multichoice
• Namib Mills
• Namibia Breweries
• Kosmos 94.1

• NamPost
• Old Mutual Namibia
• Standard Bank Namibia
• Telecom Namibia
• Puma
• Diageo
• Kraft Europe
• Distell
• Shell

• Santam
• National Brands Limited
• GIPF
• Meatco
• The Namibian
• Future Media
• Development Bank of

Namibia



6

Entra em Contacto 

Entre em contato com a nossa equipa de especialistas para saber mais:

NAMIBIA

ANGOLA E MOZAMBIQUE

 VISION AFRICA

+264 81 382 1132

romancia.shoonga@vision-africa.com

Diretor Geral

+264 81 122 3003

+264 61 244 660

cornelius.dalton@vision-africa.com

Diretor Executivo 

+264 81 128 8466

+264 61 244 660

laban.malule@vision-africa.com

+244 94 464 2098 (Angola)

miguel.deolfino@vision-africa.com

Romancia Shoonga

Diretor do País: Namibia 

Cornelius D’Alton

Miguel Deol ino

Diretor do País: Angola e Mozambique

Laban Malule

+258 84 069 3813 (Mozambique)




