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mrnpagel@gmail.com  
Linkedin: /marinapf

Formada em publicidade e pós-graduada em estratégias de inovação e empreendedorismo, 
trabalho com pesquisa de comportamento, consumo, mercado e tendências desde 2011.  
Durante minha carreira desenvolvi projetos de pesquisa quali / quanti,  estratégia e inovação para 

empresas como L’Oréal, Mintel, RedBull, e Heineken. Atualmente atuo como consultora de 
marketing com base em Sydney, Austrália. Minha língua nativa é português e sou fluente em inglês.

EDUCAÇÃO
2016 
IED Barcelona

Master em Estratégias de 
Inovação e Empreendedorismo  

2005-2010 
PUCRS

Graduação em Publicidade 
e Propaganda  

2008 
Raffles College 
Australia

Certificação em Multimídia
2018-2020 
Mintel 
São Paulo

Especialista Sênior no 
Mercado Brasileiro 
Produção e apresentação de 
relatórios sindicalizados com 
insights de pesquisa e 
oportunidades de mercado para 
empresas, principalmente do 
setor de alimentos e bebidas.

2016-2018 
L’Oréal 
Rio de Janeiro

Analista Sênior de Pesquisa 
e Inovação  
Desenho e condução de estudos 
quali/quanti com consumidores e 
facilitação de workshops para a 
geração de claims de produto, 
usando metodologias como o 
Design Thinking.

2013-2016 
Lupa | códigos 
culturais 
Rio de Janeiro

Co-fundadora, Pesquisadora 
Cultural e de Tendências  
Coordenação desde a definição 
e treinamento da equipe e 
planejamento da pesquisa até o 
trabalho de campo, moderação, 
concepção do report e 
apresentação final. 
Clientes: Farm, Cantão, Estante 
Virtual, Perestroika. 

EXPERIÊNCIA

LÍNGUAS

HABILIDADES

2011-2013 
Box-1824 
Limo Inc. 
Rio de Janeiro & 
Porto Alegre

Pesquisadora Freelancer  
Identificação e recrutamento de 
perfis para pesquisas, criação de 
questionários, mediação de 
entrevistas, elaboração de 
relatórios e geração de insights 
para a concepção de novos 
produtos, serviços e estratégias 
de branding/comunicação.  
Clientes: Heineken, Hyundai, 
Halls, Globo, Melissa e Dellano.

2014 
TAGMAG 
Londres

Consultant  
Desenvolvimento de estudo 
sobre o mercado de moda no 
Brasil, orientando a estratégia de 
entrada da empresa no país.

2011-2013 
OESTUDIO 
Rio de Janeiro

Coordenadora de Projetos  
Gestão da área acadêmica da 
marca. O principal projeto 
desenvolvido no período foi o 
curso ‘Costurando os Sentidos’, 
onde 20 estudantes 
apresentaram no Fashion Rio 
uma coleção desenhada 
coletivamente, com a chancela 
da marca.

Português 
 
Inglês 

Espanhol

INTERESSES

Infográficos Meu Tumblr ‘Vejo Infográficos em Tudo’  
é uma coleção visual que transforma espaços físicos 
em infográficos contextuais. 

Intervenções Urbanas O uso de intervenções urbanas 
como forma de resolver os problemas da cidade foi o tema 
do meu projeto final de mestrado. Também sou participante 
de diversos projetos de intervenção urbana. 

Coolhunting Desde 2014 sou corresponde local da rede 
global de Trend Spotters da Trendwatching, mapeando 
exemplos de tendências de comportamento e consumo. 

2020-atual 
Sydney

Consultora independente 
Suporte a empresas nas 
seguintes áreas: pesquisa de 
marketing / tendências, 
planejamento estratégico e 
inovação.

CONSUMER 
INSIGHT

PREVISÃO DE  
TENDÊNCIAS

ESTRATÉGIAS 
DE INOVAÇÃO

PESQUISA  
QUANTITATIVA

PESQUISA  
QUALITATIVA MÍDIAS  

SOCIAIS
PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO
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