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DREAMMEDIA:
SINERGIA ENTRE O MUNDO
DIGITAL E O EXTERIOR
Os meios Out-Of-Home têm um
“importante valor” na criação de uma
estratégia de comunicação integrada
e eficaz, afirma o CEO do Grupo
dreamMedia, que enquadra como
o maior operador de comunicação
exterior multiplataforma em Portugal.
Para Ricardo Bastos, este meio é parte
integrante da transformação de cidades
cada vez mais digitais e inteligentes.

“A publicidade exterior tem
evoluído com indicadores cada vez mais
impressionantes”, começa por dizer o CEO
do Grupo dreamMedia, Ricardo Bastos.
“Em Portugal, graças à implementação do
estudo de audiência na área e às métricas
e resultados obtidos, consolidou-se o
importante valor que os meios Out-Of-Home
(OOH) têm na criação de uma estratégia de
comunicação integrada e eficaz”, nota.
“A dreamMedia é o maior operador de

COMO O OOH PODE MELHORAR A
ESTRATÉGIA DE MARKETING DIGITAL?
• Aumentar cliques e conversões;
• Construir e desenvolver credibilidade da
marca no mundo real;
• Promover a consciencialização e
preferência pela marca;
• Criar histórias memoráveis e de alto
engagement;
• Estimular a compra offline mais perto
dos pontos de venda (fechando o loop de
investimentos em plataformas digitais) anúncios e publicidade mais relevantes e
próximas do local de compra;
• Motivar criação de conteúdo e
envolvimento do público;
• Multiplicar o efeito das mensagens
digitais, reforçando-as onde o público
está, no exterior;
• Sem bloqueadores de anúncios, sem
botões “skip”, bots ou fraudes;
• Com alcance de massas, as campanhas
digitais ganham uma nova vida – mais
memoráveis, partilháveis e escaláveis.

comunicação exterior multiplataforma em
Portugal. Enquanto operador com a maior
presença nacional, implementa o conceito
de “Localização é tudo”, um foco permanente
na inovação, nas audiências, nas melhores
localizações, no design dos equipamentos
e na tecnologia HD da Power, que
Mais
nos garante um posicionamento
do que
único em Portugal”, afirma,
adiantando que a evolução
reformular a rede
do Digital Out-Of-Home
de outdoors clássicos,
(DOOH) por todo mundo,
procuramos dar resposta
mas em particular em
às necessidades que as
mercados como EUA,
várias cidades sentem: criar
Austrália, Japão, Inglaterra e
cidades digitais para
Alemanha, “vêm confirmar
este meio como parte
cidadãos cada vez mais
integrante
da transformação
digitais
de cidades cada vez mais digitais
e inteligentes, assim como a
capacidade de desenvolver publicidade
exterior programável e geolocalizada,
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INTRODUÇÃO AO MUNDO DIGITAL: A
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
• Drive: inovação e tecnologia para o
futuro das cidades;
• Inovamos constantemente para
benefício de todos, garantindo
que adaptamos a nossa oferta às
necessidades da sociedade;
• A cidade é a nossa plataforma onde há
uma integração natural entre marcas,
pessoas e cidades;
• A dreamMedia auxilia os municípios e
os negócios (sejam nacionais ou locais) a
crescerem mais fortes;
• Trabalhamos com anunciantes,
agências de media, parceiros e
comunidades para maior interação do
público, com experiências fora de casa
que educam, envolvem, informam e
inspiram.

comunicar, mais ágil, intuitiva, programável,
atrativa e com multiplicidade de conteúdos”.
É, aliás, neste último ponto que – defende –
reside a grande mais-valia do DOOH.
“A capacidade de criação de
conteúdos múltiplos que não variam apenas
consoante o dia, mas consoante o local, a
temperatura, o tráfego, o público”, entende.
“Trata-se de comunicar a mensagem certa,
no momento certo e para o público certo”. E
resume: “trata-se de uma comunicação mais
assertiva, eficaz e com menor desperdício
de contactos, com ROI elevado e custo por
visualização baixo”.
“Vimos dar ao mercado resposta para
uma necessidade crescente, abraçando a
Revolução 4.0 ao nível da comunicação.
Não só damos uma ferramenta poderosa a
todas as marcas e anunciantes. Damos uma
ferramenta de qualidade, com equipamentos
HD, pensados ao pormenor para a perfeita
integração e harmonia com os espaços,
sejam eles centros urbanos, grandes eixos
viários ou projetos especiais”, assegura o CEO,
certo de que “iremos assistir a uma crescente
(e rápida) mudança, em que transformamos
o consumidor em participante ativo
das campanhas DOOH”. “Através de um
conjunto de tecnologias, as marcas podem
não só envolver-se emocionalmente com
o consumidor como melhorar ainda mais
o envolvimento com o público através da
interatividade. Esta interatividade acrescenta
enorme relevância a uma campanha, pois
proporciona uma experiência envolvente
e imersiva ao consumidor. E esta pode
ser a combinação do século, numa era de
digitalização, tecnologia e pessoas”, remata.

mensurável e adaptada, cada vez mais
apelativa e inovadora para as marcas, os
Este
marketeers e os criativos”.
processo de
“Estamos empenhados em liderar
o projeto de transformação DOOH
mudança não passa
em Portugal, alcançando cerca de
apenas pela mudança do
70% da população com poder de
suporte, passa pela criação de
compra no território nacional”,
uma nova forma de comunicar,
prossegue. E garante: “mais do
mais
ágil, intuitiva, programável,
que reformular a rede de outdoors
atrativa e com multiplicidade
clássicos, procuramos dar resposta
às necessidades que as várias cidades
de conteúdos. É, aliás, neste
sentem: criar cidades digitais para
último ponto que reside
cidadãos cada vez mais digitais”.
a grande mais-valia
No entender de Ricardo Bastos,
do DOOH
este processo de mudança não passa
apenas pela mudança do suporte, “passa
pela criação de uma nova forma de
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ISEG EXECUTIVE
EDUCATION:
FORMAR,
TRANSFORMAR
E IMPACTAR
Nada, nem ninguém terá escapado
aos danos colaterais de 2020, um ano
marcante e que ficará certamente para
a história da humanidade. Não só pelas
mais dramáticas razões, mas também pelo
vislumbrar de novas oportunidades para
colmatar diferentes necessidades, testar e
inovar, afirma o presidente do ISEG Executive
Education, Luís Cardoso.
Uma experiência vivida, neste último
contexto, pelo ISEG Executive Education que
viveu há um ano uma realidade sem paralelo.
“As empresas, no atual contexto, querem
apostar na valorização das competências
das suas pessoas, mas também em
reforçar a cultura organizacional, worklife balance e bem-estar emocional dos
colaboradores. 2020 foi o melhor ano de
sempre do ISEG Executive Education, o que
parece demonstrar que fomos capazes de
interpretar e responder da melhor forma a
estas necessidades”, começa por explicar.
Os reptos foram, contudo, muitos

e desafiantes q.b., como superar as
expectativas. “Num primeiro momento,
necessitámos ser ágeis, respondendo ao
confinamento e transferindo a oferta para
online, assegurando a business continuity.
Para tal, o ISEG investiu na formação do corpo
docente e em equipamento tecnológico de
forma a assegurar boas condições para live
streaming”, prossegue Luís Cardoso.
Ultrapassado o impacto inicial e
ajustada a estratégia e método operacional,
atualmente o foco da ISEG está na inovação
e em metodologias diferenciadoras, de
modo a oferecer ao mercado conteúdos
relevantes e em formatos adequados aos
participantes. “Consultamos ativamente o
mercado para identificar as áreas que são
críticas a cada momento. Desenhamos
novos programas, atualizamos programas
já existentes para ir ao encontro de novas
necessidades de empresas e participantes.
Lançámos programas em blended learning,
que permitem novas abordagens e maior

“2020 foi o melhor ano de sempre” para
o ISEG Executive Education, revela o
presidente da instituição, Luís Cardoso,
o que – diz – “parece demonstrar” a
capacidade “de interpretar e responder
da melhor forma” às novas necessidades
nascidas do flagelo mundial, provocado
pela Covid-19.

reach geográfico, combinando as vantagens
das sessões presenciais e do digital learning”,
acrescenta.
Paralelamente, o ISEG Executive
Education desenvolveu programas online,
síncronos e assíncronos, assentes numa
“metodologia inovadora” designada de Sprint,
em que os participantes têm momentos de
aprendizagem em grupo, assim como acesso
a ferramentas que permitem aprendizagem
self-paced.
“Tem sido um modelo com muito
sucesso nos programas customizados
para empresas como é o caso da CGD e da
Fidelidade. A partir de setembro, contamos
alargar esta oferta para programas executivos
em formato aberto. Esta crise trouxe uma
excelente oportunidade para testar, inovar
e aprender a fazer diferente. Estamos muito
confiantes para o próximo ano letivo e
entusiasmados com alguns projetos que
farão a diferença na formação do nosso país”,
nota.
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Em todo este processo de transição
e adaptação a um novo método de
funcionamento, o ISEG Executive Education
adotou metodologias diversificadas, uma
vez que Luís Cardoso considera existir “uma
lacuna profunda entre a formação tradicional
e a formação transformadora capaz de criar
impacto eficaz numa organização”, seja ela
qual for.
“Procuramos desenvolver formação
capaz de se traduzir em mudanças nos
mindsets e na forma de trabalhar dos
gestores e colaboradores das organizações.
Para tal, acreditamos que os participantes
devem ser conduzidos numa jornada de
exposição, experiência e prática. Acreditamos
que a formação se traduz em maior valor
para os participantes através da aplicação e
prática direta. Assim, procuramos que todas
as sessões sejam dinâmicas por natureza. O
objetivo é encontrar o equilíbrio correto entre
a experiência teórica, prática e o hands-on”,
justifica.
Assim sendo, no último ano, o ISEG
Executive Education desenvolveu um conceito
de aula designado de “Practice Clinics®”,
que pretende refletir precisamente esta
dinâmica. “O ritmo em constante mudança
da experiência de aprendizagem é desenhado
para garantir os melhores resultados e
contribuir para uma maior retenção dos
conceitos apresentados. Realizamos “Pratice
Clinics®” em áreas comportamentais, em data,
em métricas, em finanças, entre outros”, avança
o presidente do ISEG Executive Education.
Além disso, foi introduzido o
conceito de Media Center, desenvolvido
especificamente para os seus programas.
Trata-se de um conjunto de conteúdos de
multimédia (artigos, livros, podcasts, vídeos
proprietários do ISEG Executive Education,
vídeos de fontes externas, estudos de caso,
ferramentas práticas, simuladores, casos
multimédia) especialmente selecionados
e curados, tendo em conta os principais
desafios e objetivos de cada programa.
“Alguns conteúdos são usados na preparação
para as sessões e outros são materiais de
desenvolvimento que cada participante
pode usar de acordo com os seus próprios
objetivos e áreas de maior interesse”,
específica, adiantando que, em muitos
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programas, foi introduzido “o conceito de
Workbook, que é sempre um documento
proprietário do ISEG Executive Education e
específico de cada programa, que ajuda os
participantes a navegar pela sua learning
journey, construindo insights e trabalhando
as competências mais pertinentes para cada
programa.”
O ISEG Executive Education já contava
com várias soluções diferenciadoras para
fazer formação, como o XLAB – Behavioural
Research Lab, que permite desenvolver
e conduzir experiências e estudos de
comportamento de consumidor e de tomada
de decisão. “O laboratório está equipado
com eye-tracking technology e sistemas

de medição de dados psicofisiológicos. A
aplicabilidade destes estudos é imensa e o
potencial de formar gestores na perspetiva
de criação de experiências comportamentais
para colaboradores ou clientes é algo
verdadeiramente diferenciador”, garante Luís
Cardoso.
Simuladores, bootcamps, Data Dives
(com programação em Python ou outras
linguagens), estudos de caso, trabalhos de
grupo, coaching, mini quizzes gamificados,
live projects, discussões de caso painéis de
convidados, self-assesments, checklists,
fishbowls, entre outros, são outras das
ferramentas utilizadas pela ISEG Executive
Education.

AGNÓSTICOS EM RELAÇÃO À PLATAFORMA
Fará cada vez mais sentido apostar na digitalização na educação? Luís Cardoso acredita
que, no ISEG Executive Education, “o futuro será agnóstico quanto à plataforma. Hoje,
estamos preparados para formação presencial, online ou blended. O que fará a diferença
será a riqueza da experiência e as metodologias que suportam a aprendizagem e real
transformação. Assim, será este o nosso foco, continuar o caminho de inovação, melhorando
o impacto junto dos nossos participantes e clientes.”
Com a digitalização do ensino e a possibilidade de aulas à distância, as empresas terão
reforçado a aposta na formação, embora as plataformas online não sejam uma novidade
para o mundo corporativo. “Diversas empresas possuem academias de formação, em que
tipicamente incluem formação e-learning em temas específicos de negócio e compliance. É
uma forma de rápida e comodamente escalar o conhecimento na organização. O contexto
pandémico ajudou, no entanto, à massificação da formação online. Contudo, e precisamente
também por causa do teletrabalho e do isolamento, as empresas atribuem especial
significado a dinâmicas presenciais de formação, indispensáveis para o alinhamento das
equipas, reforço do espírito de corpo e presença e até para a criatividade e inovação”, defende
o responsável. Partindo desse pressuposto, a aposta do ISEG Executive Education passa pela
criação de impacto nos participantes e nas empresas, sendo que a plataforma de ensino
selecionada deverá ser aquela que melhor se adequar à prossecução dos objetivos propostos.
“Sabemos que o reforço e atualização constante de competências serão instrumentais para
uma carreira de sucesso. Para tal, é indispensável que os profissionais saibam identificar
lacunas e estejam disponíveis e motivados para as ultrapassar. A formação é uma forma
excelente de alcançar este propósito”, sublinha.
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KRYPTON PARA TODOS
- A PRODUTORA QUE
“PÕE TUDO QUANTO
É NO MÍNIMO QUE FAZ”
A era digital não é consensual. No
entanto, temos de concordar que a
mesma foi inevitável, sendo o motor de
uma mudança profunda. A portuguesa
Krypton, produtora de filmes há mais
de 30 anos, foi alvo dessa mudança,
proporcionando hoje aos seus clientes
um serviço e opções completamente
diferentes daquilo que era a realidade
dos anos 80, 90 e também 2000. Hoje,
uma produtora tem que ser polivalente,
ajustar-se a todas as realidades e a todos
os clientes e entregar com o mesmo
profissionalismo qualquer trabalho que
tenha em mãos.
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“Durante muitos anos lutávamos para
ser os melhores a realizar 30 segundos de
um filme TV que transmitisse a mensagem
certa. Esse era o nosso foco. Hoje, qualquer
projeto exige que o pensamento criativo
não se concentre apenas num formato,
mas ao invés abranja um leque imenso
de soluções para as diversas plataformas
e diversos clientes que nasceram na era
digital, e, muito importante, para todos os
budgets. Uma grande produtora é aquela
que sabe trabalhar com as ferramentas
que lhe são dadas e que dá o melhor de si
sempre. E esse é o grande desafio, pormos
tudo quanto somos até no mínimo que
fazemos, porque independentemente do
trabalho a desenvolver, sabemos quem é o

nosso público, o que procura, onde procura
e percebemos que a forma como consome
estes conteúdos é completamente diferente
de uma TV”, defende João Vilela, sócio e
diretor geral da Krypton Films.
Mas se a realidade de visualização
de um filme publicitário mudou, a
forma como o fazemos também sofreu
alterações inimagináveis, já que o digital
veio facilitar e permitir projetos que há
dez ou quinze anos seriam impossíveis de
realizar. Aliada ao grande desenvolvimento
da tecnologia, a era digital possibilita
uma velocidade e uma maior facilidade
nos processos de filmagem, contacto com
as equipas, mas principalmente, uma maior
redução dos custos.
“A nossa maior conquista é
perceber que com a era digital o cliente
consegue reduzir em muito os custos de
uma produção. E esse tem sido o maior
aproveitamento por parte da Krypton. Uma
produtora não se faz apenas de grandes
projetos ou grandes clientes. É importante
percebermos que tudo pode ser uma grande
produção, e na Krypton orgulhamo-nos de
tratar todos os nossos clientes de forma
igual, dando-lhes a mesma dedicação,
mas ajustando a realidade da produção à
realidade e necessidade de cada cliente. Isto
só é possível porque soubemo-nos ajustar.
Hoje, muito pode ser conseguido
com meios muito mais modestos,
Hoje,
com equipas mais reduzidas,
qualquer
mas com uma qualidade
projeto exige que o
excelente. Por isso as
pensamento criativo não
expressões “pouco
se concentre apenas num
budget” ou “budget
formato, mas ao invés abranja
limitado” é algo que
deixou de ser uma
um leque imenso de soluções
condicionante para nós”,
para as diversas plataformas e
reforça João Vilela.
diversos clientes que nasceram
Esta é a Krypton
na era digital, e, muito
de todos e para todos.
importante, para todos os
Uma para quem procura
budgets
qualidade, um excelente
produto e profissionalismo,
independentemente do resto.
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um processo para a realização de um filme,
a app funciona como ‘um diário de bordo’
onde todos os passos são colocados. Assim,
através da mesma, são feitas aprovações de
localizações, cenários, decors, castings de
atores, necessidades de equipa, aprovação
de takes, e até trabalho de pós-produção. Ou
seja, as filmagens podem estar a acontecer
em qualquer lado do país ou do mundo e o
cliente, da sua cadeira, vai assistindo a tudo o
que se passa ao minuto, tomando as decisões
necessárias. Isto permite uma redução de
custos brutal evitando viagens de equipas,
poupança de tempo, redução de dias de
filmagens, etc…” e todos sabemos que tempo
é dinheiro.

Orgulhamo-nos de poder ser a opção para
todos, porque nos ajustámos, porque os
novos meios nos permitem uma maior
flexibilidade, porque temos uma equipa
polivalente e competente e porque
conhecemos o mercado, os nossos clientes e
os seus clientes também.
A reinvenção da Krypton foi feita exatamente
nesse sentido: permitir que qualquer projeto
fosse tido em conta, independentemente do
budget, sendo criadas as melhores condições
para qualquer produção.
“Além da criação de
novos departamentos
Uma
e de equipas que
produtora
permitam a facilitação
não
se
faz apenas de
dos processos
grandes projetos ou grandes
de filmagem,
criámos uma APP
clientes… Tudo pode ser uma
exclusiva para os
grande produção, e na Krypton
nossos clientes,
orgulhamo-nos de tratar todos
em que cada um
os nossos clientes de forma igual,
tem a sua área
dando-lhes a mesma dedicação,
de trabalho. Cada
mas ajustando a realidade
vez que se inicia

da produção à realidade e
necessidade de cada
cliente

A app
funciona como
‘um diário de bordo’
onde todos os passos são
colocados. Assim, através da
mesma, são feitas aprovações
de localizações, cenários,
decors, castings de atores,
necessidades de equipa,
aprovação de takes, e até
trabalho de pósprodução
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DIGITALIZAÇÃO DE TALENTOS
ANALÓGICOS

FILIPE CARRERA

Será que estamos verdadeiramente preparados para
liderar num mercado cada vez mais digital? O autor parte
desta pergunta para defender a necessidade de atuar
urgentemente em duas vertentes essenciais: ensino e
organização do trabalho.

Coordenador da Pós-Graduação
em Marketing Digital do IPAM

Para onde quer que vá, oiço um grito crescente: Transformação Digital! Como se

No ensino, não basta passar cheques para novas instalações e equipamentos

essa fosse simultaneamente a maior oportunidade e ameaça de qualquer orga-

ultramodernos, temos que integrar as tecnologias digitais nas metodologias de

nização no nosso planeta. Mas será que é mesmo assim?

ensino, abandonando velhos modelos, criando ambientes que incentivem a cria-

Sem dúvida que as tecnologias digitais estão a mudar o mundo, que os dados e

tividade, o pensamento crítico, a autodisciplina, a capacidade de comunicação

o seu tratamento inteligente são uma nova vantagem competitiva, mas será que

multimeios e autonomia. Com a nuvem de informação que paira sobre todos nós,

estamos verdadeiramente preparados para liderar num mercado cada vez mais

à distância de um clique, é ainda mais absurda a associação de memorização a

digital?

conhecimento.

Quando procuramos exemplos a seguir olhamos para a Europa e para os EUA,

Na organização do trabalho, há que enfrentar algumas verdades inconvenientes

mas será que algo nos está a escapar?

que a pandemia colocou a descoberto. A figura do escritório, mais antiquado ou

Acredito plenamente que as organizações, grandes e pequenas e mesmo os

mais moderno, já não gera acréscimos de produtividade. Um exemplo interes-

profissionais que não se adaptarem ao novo ambiente digital terão o mesmo

sante é o caso do formato open space que é vendido como uma forma de pro-

mover organizações horizontais em que a comunicação entre colaboradores é

destino dos dinossauros.
E se queremos seguir um exemplo de transformação digital transversal a toda

fluída. Quantos escritórios supermodernos conhecemos em que as pessoas co-

uma sociedade, temos que olhar para a China, que devido a intensa e imensa

locam à entrada auscultadores como forma de se isolarem umas das outras, pois

criação de dados, caminha a passos largos para ser uma superpotência no cam-

essa é a única maneira de serem minimamente produtivas nesses ambientes.

po da inteligência artificial, relegando tanto os EUA como a Europa para segundo

Temos que ter mais trabalho colaborativo, opções de trabalho remoto, co-wor-

plano, entretidos a criar legislação muito protetora dos consumidores, no curto

king, de maneira a criar ambientes em que o talento floresça e seja recompensado. E tudo isto não depende da tecnologia, depende de uma mudança de

prazo.
Mas isto não é apenas um problema de visão das grandes empresas, é visível em

mentalidade de gestores e colaboradores, focada em redesenhar processos e

todas as organizações independentemente da sua dimensão ou missão.

mesmo negócios, aproveitando as oportunidades criadas pelas tecnologias di-

Se queremos ser sérios sobre a transformação digital temos que atuar urgente-

gitais, que existem, tanto para organizações, como para indivíduos, pois vivemos

mente em duas vertentes essenciais: ensino e organização do trabalho.

num tempo que qualquer um de nós pode inventar o futuro.

Se queremos seguir um exemplo de transformação digital transversal a toda
uma sociedade, temos que olhar para a China, que devido a intensa e imensa
criação de dados, caminha a passos largos para ser uma superpotência no
campo da inteligência artificial, relegando tanto os EUA como a Europa para
segundo plano
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O DIGITAL
ESTÁ NO CENTRO
DA ESTRATÉGIA
DA VODAFONE

Prestar aos clientes uma experiência
digital de excelência, tirando partido
do melhor da tecnologia e do melhor
da interação humana. Eis a prioridade
da Vodafone, nas palavras do diretor de
Digital em Portugal, Bruno Monteiro,
que aponta a tecnologia digital como
o principal motor de inovação das
empresas.

Briefing | Com a pandemia os
consumidores aumentaram a interação
com as empresas através de canais
digitais. Como foi na Vodafone?
Bruno Monteiro | Já antes da
pandemia, os canais digitais da Vodafone
apresentavam um forte crescimento, quer
no e-commerce, quer no e-care. Com a
pandemia assistimos a uma forte aceleração
desse crescimento. A aposta da Vodafone no
desenvolvimento dos seus canais digitais foi
fundamental para a resposta que demos às
necessidades dos nossos clientes.
Qual é a prioridade da estratégia
digital da Vodafone?
A prioridade é prestar aos nossos
clientes uma experiência digital de excelência,
tirando partido do melhor da tecnologia e do
melhor da interação humana. Estamos focados
em proporcionar experiências de interação que
sejam simples, convenientes, personalizadas e
que ultrapassem as expetativas dos clientes. É
com orgulho que constatamos que os canais
digitais da Vodafone são líderes do
mercado português ao nível de
satisfação dos clientes.
O trabalho
remoto imposto
pela pandemia
condicionou o ritmo
de desenvolvimento
dos canais digitais?
As nossas
equipas foram muito
rápidas a adaptar-se
ao modelo de trabalho
remoto, o que foi
facilitado pelo excelente
apoio e condições
dadas pela Vodafone,
destacando-se o
contributo inexcedível dos
nossos colegas dos Recursos
Humanos e da Tecnologia.
Em pleno confinamento, e
com as equipas a trabalharem
a partir casa,
acelerámos o ritmo
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de inovação nos canais digitais destacandose o lançamento da nossa nova e-Shop
(plataforma de e-commerce) e da nova My
Vodafone App, que é o principal canal de
interação com os nossos clientes. Ambas
as plataformas atingiram máximos
históricos de vendas e utilização.
Em pleno
Mais recentemente, lançámos o
confinamento, e com
novo site da Yorn, dirigido ao
as equipas a trabalharem a
nosso segmento youth. É um
partir
casa, acelerámos o ritmo
website inovador no design e na
de inovação nos canais digitais
experiência que proporciona,
desenvolvido em mobile-first
destacando-se o lançamento da
dado que este segmento
nossa nova e-Shop (plataforma
privilegia o acesso à internet
de e-commerce) e da nova My
através de smartphones.

Vodafone App, que é o principal
canal de interação com os
nossos clientes

E como antevê o modelo
de trabalho futuro?
Na Vodafone acreditamos no
modelo de trabalho híbrido para todas as
funções que não exijam a presença física dos
colaboradores nas nossas instalações, como
é, por exemplo, o caso das lojas. É um modelo
que combina bem as atividades de interação
pessoal e colaborativas com a gestão do
equilíbrio da vida pessoal e profissional.

Com o fim da pandemia
é expectável que os hábitos dos
consumidores voltem a ser o que eram?
Ou estamos perante um novo normal, em
que as mudanças vieram para ficar?
A única constante no mundo é a
mudança. Com a evolução da Tecnologia e
com o Digital a estar cada vez mais presente
nas várias componentes da vida das pessoas,
o ritmo de mudança é cada vez maior. A
tecnologia digital é hoje o principal motor
de inovação das empresas. Na interação
com os clientes, o Digital está a ser utilizado
para disponibilizar novos canais e novos
produtos e serviços, alargando inclusivamente
a oferta através da criação de plataformas
e ecossistemas de parcerias com fortes
benefícios para os clientes. A tecnologia digital
é também o principal fator de inovação na
forma como as empresas operam, potenciando
a otimização de processos e a utilização de
dados na tomada de decisões. A utilização
do Digital para o teletrabalho, telescola,
teleconsultas entre outras, são tendências que
se vão afirmar, nunca esquecendo que não
existe substituto para a interação humana.
Quais os dois fatores que destaca
para uma solução digital ter sucesso?
Uma experiência de interação de
excelência, conveniente e personalizada, e
a disponibilização de produtos e serviços
simples, desenhados para o Digital e
orientados para as necessidades dos Clientes.
E internamente, quais os dois
principais fatores críticos para uma
transformação digital de sucesso?
Um ecossistema tecnológico
moderno, robusto e versátil, com uma
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arquitetura assente em APIs e Microserviços e
com soluções cloud escaláveis que permitam
aproveitar todo o potencial dos dados é
fundamental para concretizar as inovações
com um rápido time-to-market. Mas o
principal driver são sem dúvida as pessoas,
o talento e os skills digitais. E potenciar ao
máximo esse talento, fomentando uma
cultura de inovação apoiada por um mindset

ágil, em que as pessoas das várias áreas da
organização trabalham de forma colaborativa
no desenvolvimento de soluções orientadas
aos clientes. O entusiasmo e energia que
os Colaboradores da Vodafone Portugal
colocam em todas as tarefas e a paixão que
têm por exceder as expetativas dos clientes
são o principal fator crítico de sucesso para o
nosso processo de transformação digital.

www.briefing.pt
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ALENCASTRE.NET
CELEBRA 20 ANOS
DE DIGITAL

Nasceu na Madeira, mas hoje
conta com escritórios em Lisboa
e Copenhaga. Com um portfólio
de marcas que inclui Delta Cafés,
FNAC, Unilever, Gradiva e Sonae
Capital, a agência de marketing digital
Alencastre.net celebra 20 anos de
atividade e estivemos à conversa com
Ricardo Alencastre, CEO, para falar
sobre a evolução do digital – e da
própria agência – ao longo destas duas
décadas.

Briefing | A Alencastre.net celebra
20 anos. O que tem para comemorar?
Ricardo Alencastre | Celebramos
duas décadas de crescimento e inovação.
Começámos na Madeira, em 2001, e desde
então foi um caminho para conquistar
a confiança das marcas. Neste percurso,
destaco o carácter resiliente e criativo de toda
a equipa, que nos diferenciou no mercado
e que tem sido determinante para que
decisores de marketing e IT nos confiem os
seus projetos.
Como se distingue a Alencastre.net?
Apresentamos uma combinação
singular de valências: aliamos a
especialização em marketing digital e
otimização de performance com um knowhow muito tecnológico. Esta união torna-nos
capazes de implementar soluções completas
e à medida daquilo que as marcas realmente
necessitam num mundo cada vez mais
digital.
Como surge a sede em Copenhaga?
Após a crise de 2008, observámos uma
certa estagnação do mercado português e
decidimos apostar na internacionalização.
Copenhaga foi uma escolha óbvia e natural;
já tínhamos uma rede de parcerias
e contactos no mercado
dinamarquês.

Apresentamos

Que frutos
uma combinação
resultaram dessa
singular
de valências:
internacionalização?
aliamos a especialização
Foi positivo.
em marketing digital e
Permitiu-nos crescer
ao ponto de fazermos
otimização de performance
o spin-off da área
O marketing digital
com um know how
de desenvolvimento
tem mudado ao longo
muito tecnológico
e criarmos a Share
do tempo. O que destaca
IT (consultora do
nestes últimos 20 anos?
grupo especializada no
Se, em 2001, o nosso foco
desenvolvimento de software).
passava por defender a relevância e
Esta alteração permitiu-nos especializar
as potencialidades de uma presença digital,
ainda mais no marketing digital, resultando
hoje em dia isso já nem é uma questão, mas
numa oferta de serviços mais robusta e
sim a base estratégica de crescimento das
completa, sem perder a nossa capacidade
marcas. A própria oferta da agência também
tecnológica.
evoluiu, com mais foco na otimização

20

JULHO 2021

Desde 1999 que Ricardo Alencastre
participa em projetos nas áreas do
marketing digital, web e mobile. O
CEO da Alencastre.net especializou-se
em marketing digital, e-commerce e
desenvolvimento IT. Desde 2009 que
é orador regular em eventos na área
de marketing e tecnologia. Possui
igualmente experiência internacional,
tendo já desenvolvido negócio, gerido
equipas e projetos, tanto na Europa
como na América do Norte.

www.briefing.pt

Digitalização
e implementação de estratégias de
digitalização para as empresas, preparandoas para uma economia digital. Atualmente
existe uma ligação muito mais estreita e
estratégica entre a agência e as marcas com
que trabalha.

Temos igualmente sentido um foco neste
processo de transformação por parte dos
decisores de marketing e IT com quem
trabalhamos.

Destes 20 anos, há projetos
marcantes a destacar?
O e-commerce tem sido a palavraÉ impossível listar com justiça todos
chave nesta era digital. Também observa
os projetos que nos motivaram e fizeram
uma evolução desta componente?
superar as expectativas. Mas não posso deixar
Sem dúvida, principalmente nos
de fazer referência ao projeto que iniciámos
últimos dois anos. As marcas estão a
com a Delta Cafés, em 2007, e que nos trouxe
investir cada vez mais em e-commerce.
notoriedade e visibilidade. Um outro projeto
Este investimento passa não só
marcante nos primeiros passos da agência foi
por implementar soluções
a série de portais e canais temáticos
tecnologicamente mais
que desenvolvemos para a
Se, em
robustas, como pela
CPLP (um parceiro há mais 10
2001, o nosso
otimização da sua
anos). Recordo também a
foco passava por
comunicação e
Agência de Viagens Abreu
conversão, junto dos
e a Hoti Hotéis, que têm
defender a relevância
seus consumidores. No
sido clientes com os quais
e as potencialidades de
entanto, o e-commerce
temos mantido uma parceria
uma presença digital,
não foi a única área em
estreita ao longo dos anos.
hoje em dia isso
que observámos este
Mais recentemente, estamos
já nem é uma
crescimento. Existe digital
envolvidos em projetos de
questão
para além do e-commerce
transformação digital para
e a transformação digital é
a FNAC e desenvolvemos um
uma área que permite às marcas
desafiante projeto para a The Editory
otimizarem os seus processos de negócio.
Collection Hotels, da Sonae Capital.

Como observa o futuro do digital?
Esta é uma área em constante
evolução, sempre com novas tendências
e oportunidades de otimização. É ousado
fazer prognósticos, mas acreditamos
que o desafio será encontrar soluções
através da criatividade e da inovação.
Independentemente do que o futuro nos
reserva, acreditamos que este passará pelas
marcas investirem na digitalização dos seus
processos de negócio e numa comunicação
mais próxima dos seus consumidores.
O que podemos esperar da
Alencastre.net para os próximos 20 anos?
Qual a ambição?
É difícil antecipar como estará o mundo
digital daqui a 20 anos, mas iremos continuar
a acompanhar a evolução digital para fazer
corresponder os nossos serviços aos desafios
e tendências de mercado, tal como o fizemos
até à data. Atualmente, estamos inseridos num
grupo de empresas a nível internacional. Tal
permite-nos tirar partido das sinergias entre as
empresas do grupo e focarmo-nos no mercado
nacional. A Alencastre.net nasceu com o
digital, pelo que continuará a acompanhar
esta evolução e a inovar junto das marcas e
respetivos consumidores.

