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NATAL

GIRODMÉDIAS:
COMUNICAR
PARA APROXIMAR
A MARCA AO
CONSUMIDOR

“A comunicação no Natal fomenta a
aproximação da marca ao consumidor,
à semelhança do que acontece noutras
épocas festivas”. A afirmação é do
diretor da GirodMédias Portugal,
Jérémy Teixeira, que sublinha
a importância da quadra para a
generalidade das empresas.

“A comunicação em período festivo
tem outro impacto e outro significado para
o consumidor. Com uma boa campanha as
marcas conseguem tocar e aproximar-se
do consumidor”, garante Jérémy Teixeira,
acrescentando que a GirodMédias aproveita
a quadra para estar ainda mais perto dos
seus clientes, fornecedores e parceiros. “Com
base nos meios que possui espalhados de
norte a sul do país, a empresa cria soluções
que permitem essa aproximação marca/
/consumidor”, refere.
Relativamente aos requisitos
específicos que uma campanha natalícia
deve reunir, o diretor da GirodMédias
Portugal declara que este ano, mais do que
nunca, é fundamental que “toque” o cliente e
seja “fora da caixa”, de modo a eliminar o risco
de se transformar em “mais uma campanha”
de Natal. “O nosso meio é privilegiado para
campanhas que marcam e criam impactos”,
salienta, adiantando que as mensagens mais
Uma vez que a emotividade está
frequentemente associadas à quadra são as
fortemente associada à quadra natalícia,
relacionadas com a família, a felicidade, o
quisemos saber qual o aproveitamento
suscetível de realizar. Jerémy
estar juntos e o reencontro.
Teixeira esclarece: “o nosso meio
E há algum formato
tem a capacidade de chamar
particularmente indicado
a atenção, de desviar o
para campanhas e
Para este Natal, as
olhar sem ser intrusivo”.
lançamentos nesta
expetativas vão no
O OOH – Out of
quadra? Jérémy Teixeira
sentido de um aumento
Home –, adianta, é um
identifica os mupis nos
significativo do volume
suporte “fixo, mas isso
centros das cidades.
de negócios em relação
não significa parado.
“As pessoas estão e
a 2020 e provavelmente
Por exemplo, um mupi
estarão ainda mais nas
também face ao registado
ou um outdoor são
ruas e seguramente
em 2019
estruturas localizadas em
mais atentas ao meio
zonas premium (onde os
envolvente. Os publicitários
consumidores andam e estão
têm, pois, de pensar fora
mais atentos) e a sua utilização
da caixa para utilizar o nosso
pode muito bem ir além da colocação
meio, que é único por várias razões
de um simples cartaz, mediante a criação de
e aspetos, e criar emoção no consumidor”,
emoção no consumidor”.
garante.

“Uma marca tem de estar presente
na mente do consumidor e, por isso, tem
de aparecer”, diz. “Não significa só aparecer
muito, claro que isso é importante, mas
igualmente relevante é aparecer diferente
e o OOH é um meio privilegiado para fazer
o buzz”, comenta. Adianta ainda que uma
campanha “fora da caixa” desenvolvida na rua
irá aparecer de forma natural online. “Existem
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O ano passado, pelas
razões que todos
sabemos, foi muito
complicado e as marcas
estão desejosas de voltar à
rua de mãos dadas com o
consumidor

vários exemplos, mas acho que em Portugal
continuamos muito tímidos relativamente a
esse tipo de campanhas”, nota.
Para este Natal, as expetativas vão
no sentido de um aumento significativo do
volume de negócios em relação a 2020 e
provavelmente também face ao registado
em 2019, antevê. “O ano passado, pelas razões
que todos sabemos, foi muito complicado
e as marcas estão desejosas de voltar à
rua de mãos dadas com o consumidor”,
declara, justificando o otimismo que tem em
antecipação à quadra natalícia.
O responsável recorda que um dos
desígnios da GirodMédias consiste em “ser
visto para ser lembrado” e entende que é
exatamente o que as marcas necessitam
de fazer para se posicionarem na lista de
desejos. “Posso ter a melhor ideia ou o
melhor produto de sempre, mas se ficar
fechado no meu armário ninguém o vai
comprar. Acresce que no que concerne aos
nossos meios, temos uma segunda frase
que utilizamos muito e que é ´sem querer
já leu´. De facto, o nosso meio permite de
forma transversal atingir toda a população,
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independentemente da faixa etária, da
classe social e da localização, sem filtro e sem
bloqueador de publicidade”, sustenta.
Quanto à relevância da tecnologia no
que diz respeito à atividade da GirodMédias,
defende que “facilita a gestão das campanhas
e das nossas posições, assim como rapidez

OFERECER NOVOS SERVIÇOS
A publicidade financia todo o investimento
que a GirodMédias realiza nos concelhos
onde opera, sendo que a empresa
está empenhada em desenvolver
constantemente novas tecnologias – como,
por exemplo, digital e fotovoltaica – com o
objetivo de oferecer novos serviços a quem
passa ou vive nas cidades. A longevidade
e limpeza do mobiliário urbano são, por
sua vez, fundamentos das parcerias que
estabelece com as câmaras municipais e
os clientes.
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A publicidade exterior é um “meio
fantástico” para lançar novos
produtos e novas marcas e para estar
na mente do consumidor. “No futuro,
com as alterações na mobilidade,
as pessoas estarão cada vez mais
atentasà envolvência e as marcas
terão uma oportunidade fantástica
com o OOH de estar presentes onde
estão os consumidores”

na resolução de
problemas ou em termos
de comunicação”. Adianta,
neste contexto, que a tecnologia
permite ainda melhorar os equipamentos da
empresa com iluminação através de painéis
fotovoltaicos ou ter carregadores USB nos
abrigos.

“A GirodMédias é um
parceiro que possui um meio
que permite aproximar as marcas do
consumidor. Essa forma de olhar e de lidar
muda completamente o modo de trabalhar
e o relacionamento com o mercado”,
declara, observando que a empresa gosta de
desafios. O mais relevante que enfrenta na

GIRODMÉDIAS X 11
Sobre a evolução da GirodMédias em Portugal, país onde se instalou há oito anos, Jérémy Teixeira relembra
que, à data, a empresa possuía já mais de 20 anos de experiência em França, um mercado muito maduro e
sólido, onde ocupa o terceiro lugar no segmento do mobiliário urbano, publicitário com mais de 12.000 faces
em mais de 250 cidades. “O nosso ponto de partida ficou marcado pela assinatura da primeira concessão
A partir daí crescemos de forma sustentada, assinando concessões em municípios cada vez maiores
até à aquisição, em 2021, do grupo Shinemedia (MediaChannel e Extradireccional), aumentando assim
o número de posições e os tipos de formatos”, conta.
A GirodMédias está presente em 11 concelhos de Portugal e é responsável por mais de 700 faces
publicitárias 2m2, informa Jérémy Teixeira. “Neste momento, com a aquisição da MediaChannel e da
Extradireccional, estamos presentes em quase todos os distritos de Portugal Continental em quase todos
os formatos (digitais, mupis, outdoors, sinaléticas). E vamos continuar a aumentar as nossas posições para
conseguir apresentar campanhas de norte a sul do país”, acrescenta.
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atualidade é precisamente aumentar as suas
posições mantendo a qualidade do serviço
prestado. “O crescimento de uma empresa do
nosso setor não é linear e realiza-se por fases.
Não podemos saltar com os dois pés juntos,
temos de avançar com um pé a seguir ao
outro”, assevera. Acrescenta que o segundo
desafio passa pelo combate à ilegalidade.
“Todos os dias nascem novas empresas que
trabalham exclusivamente com posições
ilegais. É muito difícil lidar com a concorrência
desleal de empresas que não pagam licenças
ou impostos. Acredito que cada vez mais as
marcas não querem estar associadas a esse
tipo de empresas”, sublinha.
A publicidade exterior é – assume
– um “meio fantástico” para lançar novos
produtos e novas marcas e para estar na
mente do consumidor. “Com as alterações
na mobilidade, as pessoas estão cada vez
mais atentas à envolvência e as marcas têm
uma oportunidade fantástica com o OOH de
estar presentes onde estão os consumidores”,
perspetiva. Objetivo é que daqui a 10 anos
que a empresa seja vista como “honesta,
cumpridora e parceira”. “Quero que a
GirodMédias responda a todos os desafios e
ideias fora da caixa das marcas”, conclui.
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HOOGLOO: AS
MELHORES
MEMÓRIAS SÃO
FEITAS À MESA
“As melhores memórias são feitas à
pela conveniência e
mesa e nós somos 100% portugueses, pelo que
pelo conforto inerentes
o nosso marketing natalício irá centrar-se no
às mesmas”, refere,
convívio e nos petiscos, na alegria e na mesa
salientando a simplicidade
composta”, declara o CEO and Founder da
de todo o procedimento.
Hoogloo, João Alves.
“Através da app ou do
“Para o Natal, a Hoogloo vai manter o
website da Hoogloo, o
seu core: produtos selecionados pela qualidade,
cliente pode pedir as
disponíveis das 08h30 à 01h00, com entregas
compras no conforto da
em minutos. Temos claro uma oferta sazonal
sua casa, local de trabalho,
dos artigos mais apreciados nesta altura do ano,
ou noutra localização e
mas não é nossa intenção que o cliente faça
recebê-las em minutos,
todas as compras connosco e que, nestas épocas
evitando o desgaste de se
especiais, não possa recorrer àquilo que lhe é
dirigir a um supermercado,
familiar”, afirma. Para esta quadra, prossegue,
poupando assim tempo
está previsto manter a operação normal, com as
e dinheiro”, observa.
entregas regulares, sendo que haverá carrinhos
“Relativamente aos
de compras com artigos que no dia a dia não
concorrentes, a Hoogloo
são tão pedidos.
destaca-se por permitir
Em termos de campanhas específicas
encomendar apenas um
para a época, vai haver vários cabazes disponíveis
artigo ou as compras do
para que o cliente os possa solicitar de
mês (encomendas pesadas ou volumosas),
forma rápida, uma vez que a marca trabalha
porque as entregas têm limites altos de peso
“conveniência e conforto”. “Desde cabazes
e de volume, bastante superiores aos das
básicos para a doçaria e para os cozinhados
congéneres. Asseguramos também que os
tradicionais, a entradas para os convívios,
artigos escolhidos serão os recebidos, sem falhas
pensadas e prontas no cesto. O cliente tem
nem trocas”, destaca. Acresce, ainda, a opção de
apenas de encomendar, receber e servir”, diz.
entrega imediata ou agendamento, de modo a
Haverá também conjuntos personalizados
garantir o melhor timing para o cliente.
para oferta: “Imagine-se o cenário do tio
“Sentíamos que as empresas existentes
contador de histórias: teremos o cabaz de oferta
apresentavam falhas: aplicações ou websites
que é mesmo a cara dele. Basta
pouco funcionais, trocas de artigos,
encomendar, receber em casa
impossibilidade de encomenda
e oferecer ou encomendar e
por limite de peso, erros de
pedir para entregar ao tio”.
faturação e demoras nas
Haverá também conjuntos
Sobre as origens
entregas. Nós quisemos
personalizados para oferta:
subjacentes à criação
colmatar tudo isso e, neste
“imagine-se o cenário do tio
contador de histórias: teremos
da Hoogloo, João Alves
momento, estamos a ter
o cabaz de oferta que é
explica que a ideia
sucesso nos objetivos
mesmo a cara dele. Basta
surgiu quando sentiram
definidos: qualidade no
encomendar, receber em casa
dificuldades de acesso
serviço e nos artigos, com
e oferecer ou encomendar e
rápido a compras de
entregas rápidas”, assegura.
pedir para entregar ao tio”
supermercado durante
Para realizar as suas
o período mais crítico da
compras, o cliente deve registarpandemia. “Atualmente,
se na app ou no site da Hoogloo,
acreditamos que encomendas com
percorrer o catálogo, como se estivesse
entregas imediatas de artigos essenciais
nos corredores do supermercado, escolher os
do dia a dia são um hábito que veio para ficar,
produtos para o carrinho de compras e fazer o
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Convívio, petiscos e alegria. É
nesta tríade que o marketing de
Natal da Hoogloo se irá centrar,
garante o CEO e fundador, João
Alves, sustentando que “as melhores
memórias são feitas à mesa”.
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O FUTURO NO DNA
A Hoogloo opera 100% pelo canal digital,
não existindo a opção de venda presencial
em loja. O futuro está, pois, no DNA da
marca, garante João Alves. “Caminhamos
no sentido de o cliente aproveitar ao
máximo todos os seus momentos,
com a certeza de que as compras e as
prateleiras da despensa cheias não são
uma preocupação, porque existem estes
especialistas que o garantem muito
fluidamente”, acrescenta.

pagamento. “Assim que finaliza o pedido, surge
um alerta na nossa dark store, onde os nossos
colaboradores iniciam o picking e packing”,
esclarece. Quanto à distribuição, a Hoogloo
recorre a parceiros, empresas especializadas
em entregas rápidas ou trabalhadores
independentes. “Temos uma aplicação móvel
especifica para estafetas, que foi desenvolvida
para fazerem as entregas. O raio de entrega é
bastante alargado e abrange áreas pertencentes
aos concelhos de Lisboa, Oeiras, Sintra e
Amadora”, acrescenta.
Numa alusão ao perfil do cliente Hoogloo,
João Alves diz que o objetivo é chegar a todo
o tipo de clientes: jovens, pessoas mais velhas,
solteiros, casais e famílias. “Tendencialmente, e
da análise que efetuamos, o target de cliente
são pessoas que valorizam a conveniência e o
conforto e que preferem evitar os supermercados
físicos, pelo tempo perdido ou pela confusão.
Uma ida ao supermercado pode ser facilmente
substituída por momentos de lazer ou de maior
produtividade”, assegura. Quanto ao modo
como a Hoogloo perspetiva a sua evolução,
começa por relembrar que a ACEPI – Associação
da Economia Digital Portugal estima que o
valor do comércio eletrónico B2C (Business-To-Consumer), por consumidores portugueses,
tenha ultrapassado os seis mil milhões de euros
em 2019, representando 2,9% do valor do PIB
(Produto Interno Bruto). E em 2020 estima-se
que o valor do B2C tenha alcançado quase os
oito mil milhões de euros. “A tendência será,
pois, de crescimento exponencial nos próximos
anos. Dados apurados pela mesma agência
mostram que a transição do retalho alimentar
para o mercado eletrónico foi acelerada em 4 a
5 anos, com os confinamentos causados pela
pandemia. As pessoas estão mais exigentes,
procuram interfaces intuitivos/user friendly e têm
menos paciência para aguardar pela entrega
dos seus produtos essenciais. Para este tipo de
produtos, o instant delivery será certamente a
melhor solução”, assevera. Adianta, neste âmbito,
que a Hoogloo está empenhada em exercer
uma presença assertiva em Portugal, ainda
que num futuro próximo queira estar também
presente noutros países. “Como tal, temos um

plano agressivo de crescimento e é esse o nosso
foco principal. Estamos totalmente concentrados
no desenvolvimento do nosso produto:
passámos por uma fase de testes e iteração
dos sistemas logísticos e informáticos; temos
procedimentos e checklists definidos para todos
os processos internos. O modelo de negócio
assenta na verticalização através do controlo de
todo processo – desde a escolha dos produtos
e compra aos fornecedores, até à entrega dos
mesmos ao cliente final. A monetização do
negócio acontece com a margem/markup na
venda dos próprios artigos. Em comparação
com o canal offline, conseguimos reduzir alguns
custos”, sublinha. Sustenta, ainda, que a Hoogloo
– no presente com oito colaboradores – está
empenhada em ser o principal player nacional
de entregas rápidas de artigos de supermercado.
“Queremos ter a melhor app, cumprir
rigorosamente com os prazos de entrega e não
falhar nos artigos que entregamos aos nossos
clientes. Para podermos escalar a nossa rede de
dark stores, estamos abertos a vários modelos de
crescimento: franchising, aumento de capital ou
parcerias”, remata.
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TAXA DE ENTREGA FIXA
A taxa de entrega praticada pela Hoogloo
é fixa, não existem incrementos ou
tarifas dinâmicas dependentes do peso
dos artigos, da distância aos armazéns,
das horas, dos dias ou das condições
meteorológicas. Apenas as encomendas
com valor abaixo de 19,95€ têm uma
sobretaxa de dois euros, esclarece João
Alves, salientando que nesta fase de
lançamento o cliente não paga o serviço de
entrega. O catálogo Hoogloo integra quase
1.500 produtos diferentes, distribuídos por
mercearias, produtos para bebé, frescos,
congelados, bebidas, Pet Food, drogaria e
perfumaria.

O Pai Natal não
trouxe o que pediste?
Já a Hoogloo acerta
sempre no pedido!

NOVO

SUPERMERCADO
ONLINE
Sem artigos trocados
Mais de 1000 produtos
Encomendas até
à 1h da manhã
Compras em segundos,
entregas em minutos

Neste Natal, vamos ter campanhas
pensadas especialmente para si!
Siga-nos para estar sempre a par
das nossas novidades.
@hoogloo.pt
www.hoogloo.pt

OPINIÃO
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A INFLUENCIADORA FAZ MATCH
COM A SUA MARCA?

ANTÓNIO FILIPE

Performance, imagem, audiência e retorno de investimento.
São estes os quatro fatores identificados pelo autor como
fundamentais para uma marca selecionar os influenciadores
com que deve trabalhar.

Cofundador da Skorr

Para uma marca selecionar o/os influenciador/es com quem vai trabalhar tem

se trabalha com uma influenciadora com elevada notoriedade, credibilidade e

em conta uma série de fatores. Felizmente, o mercado é neste momento mui-

criatividade, está-se também a capitalizar na imagem dela e na autenticidade

to profissional, com agências a disponibilizarem relatórios detalhados sobre os

da sua comunicação.

potenciais candidatos. Mesmo para quem está a iniciar-se neste meio do marketing de influência, e procura desde já ter alguma análise sobre a sua perfor-

Mas será que a influenciadora combina realmente com a sua marca?

mance, imagem e audiência.
Uma marca, se tem redes sociais, tem uma determinada personalidade, transmite
certas emoções e sentimentos pela maneira como conversa nas redes. O mesmo se

Quais são os fatores que são tidos em conta?

passa com os influenciadores e com as respetivas audiências.
1. Performance – Métricas como o alcance e a percentagem das pessoas que

Uma análise do feed de publicações, stories, vídeos pode dar uma noção da sua

veem uma publicação, e reagem à mesma são das mais comuns. Note-se que o

imagem. Mas dentro de um determinado vertical, como por exemplo produtos de

tipo de reação é muito importante. Mais que os likes, são os comentários, parti-

beleza, como pode uma marca escolher entre influenciadoras que apresentam o

lhas ou o guardar essas publicações que contam mais.

mesmo nível de performance e retorno de investimento? Uma imagem de acordo

2. Imagem – Claro que a marca quer associar-se a quem tenha uma imagem que

com os parâmetros da marca e características de audiência equivalentes?

tenha a ver com o seu produto, ou mesmo capitalizar na imagem do influenciador

Existe um quinto fator de decisão: verificar se o influenciador e mesmo a respeti-

para melhorar o seu posicionamento. Aqui o que normalmente é feito é anali-

va audiência combinam com a marca, do ponto de vista de personalidade, emo-

sar-se as publicações da influenciadora. A análise de utilização de linguagem

ções e de diversos sentimentos. A análise de sentimento disruptiva, detalhada, mas

ofensiva pode ser relevante.

igualmente simples que propomos aos nossos clientes, permite rapidamente a uma

3. Audiência – Saber-se a idade média e a dispersão geográfica da audiência é

agência ou marca comparar o nível de concordância do influenciador e da respetiva

igualmente importante, especialmente para marcas que procuram ter resultados

audiência com qualquer marca que tenha uma presença nas redes sociais.

em determinado segmento e mercado. A avaliação do nível de atividade falsa é

Cada vez mais marcas estão a reforçar as suas competências nas áreas de aná-

também recomendável para maiores investimentos: os bots de seguidores e de

lise de sentimento ou a utilizar a neurociência para otimizar os seus produtos

reações estão cada vez mais sofisticados.

e serviços. O caso da portuguesa MindProbe é paradigmático. Através destas

4. Retorno de investimento – Que é tanto quantitativo, como por exemplo o cus-

plataformas inovadoras, este conhecimento e ferramenta de decisão passam a

to por reação ou custo por mil impressões estimado, como qualitativo; quando

estar progressivamente ao alcance de todos. Tempos fascinantes!

Uma análise do feed de publicações, stories, vídeos pode dar uma noção da sua
imagem. Mas dentro de um determinado vertical, como por exemplo produtos
de beleza, como pode uma marca escolher entre influenciadoras que apresentam
o mesmo nível de performance e retorno de investimento?
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FNAC:
ONE-STOP-SHOP
PARA TODA
A FAMÍLIA
“A FNAC é uma loja verdadeiramente
inspiradora, onde é possível viajar por vários
universos, pelos sonhos de sermos quem
queremos, despertando a curiosidade e
revelando o que ainda não conhecemos”,
af irma a diretora de Marketing da FNAC,
uma marca conhecida junto dos clientes
Inês Condeço. salientando que se sente a
por disponibilizar uma larga gama de
magia do Natal, comparável a uma visita ao
produtos, seja na área da tecnologia, da
armazém do Pai Natal.
cultura ou do entretenimento. “Ao longo do
“Vamos continuar a apostar em
ano e das várias campanhas que decorrem,
novidades e tendências e numa gama
temos sempre produtos estrela em todas
muito diversa, de forma a que o presente
as categorias, f ruto de uma curadoria
FNAC continue a ter o encantamento
da própria FNAC para levar aos clientes
de sempre na árvore de Natal. Do ponto
aquilo que mais procuram e também
de vista de gama e serviço, os clientes
promover curiosidade em conhecer novos
podem contar com a curadoria da FNAC
produtos. Teremos, nomeadamente,
para apresentar boas soluções de
uma vasta gama de brinquedos
presentes de tecnologia, cultura
ecológicos e STEM, livros com
e lazer, contando com
todas as novidades, mas
os nossos experts para
também um enorme
promover uma escolha
Vamos continuar a apostar
fundo de catálogo
esclarecida”, adianta.
em novidades e tendências
para satisfazer todas
e numa gama muito diversa,
Quanto às
de forma a que o presente
as necessidades. Em
expetativas em relação
FNAC continue a ter o
tecnologia a aposta será
à quadra, a perspetiva
encantamento de sempre
nas novidades, com foco
é para algum retorno à
na árvore de Natal. Este até o
em Som, Smartphones
normalidade, sobretudo
Grinch vai entrar no espírito

pela conf iança dos
clientes no regresso
às lojas. “Temos vindo a
trabalhar nesse sentido e,
apesar das circunstâncias, estamos
convictos que será um ano de recuperação
e que vamos conseguir pelo menos manter
os níveis de 2019”, declara. Tendo em conta
o contexto atual de “alguma contenção
económica”, a FNAC – comenta – está
a trabalhar para “oferecer as melhores
soluções numa boa relação qualidade/
preço, apostando também em produtos
ecológicos, recondicionados e com maior
durabilidade”. Acresce o desenvolvimento
no ano passado de serviços que reforçaram
os canais de compra e de entrega de
encomendas, como o Liga e Encomenda
(número 309 710 000) ou o Click & Collect
1h, que continuam disponíveis.
Sobre o foco do marketing para a
quadra, Inês Condeço f risa que a FNAC é
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O Natal é a altura mais importante
para uma loja como a FNAC, que se
destaca como uma one-stop-shop para
toda a família, com ideias para todas
as idades e gostos completamente
diferentes. A afirmação da diretora de
Marketing, Inês Condeço, enquadra a
estratégia da marca, que – sublinha – “a
todos une na sua diversidade”.

e Gaming”, destaca. Salienta ainda que
em loja, tanto f ísica como online, há
sempre uma variedade de possíveis
presentes tanto para adultos, como para
crianças, assim como gift cards e packs
de experiências para os que não têm a
certeza de qual será o presente ideal para
oferecer. “A grande mais-valia da marca,

NATAL

www.briefing.pt

LOVE BRAND
“Mais do que uma loja, a FNAC é uma love brand,
comprometida por uma escolha informada e um
consumo responsável”, assegura Inês Condeço.
“A nossa ambição é ser líder na distribuição
sustentável, inspirando um mundo em mudança
através da nossa paixão pela cultura e inovação.
Queremos gerar um impacto no mundo e evoluir
lado a lado com a sociedade, e esse é o grande
desafio”, admite sobre esta love brand construída
diariamente por cerca de 1.700 colaboradores. A
FNAC tem 36 lojas físicas em território nacional e
loja online, o que lhe permite, entende, uma “boa
cobertura” em Portugal Continental e na Região
Autónoma da Madeira, com lojas adaptadas às
zonas estratégicas em que se inserem e alguns
conceitos específicos em casos pontuais de que são
exemplo a FNAC Aeroporto, IST ou CUF TEJO.

além da gama de produtos diferenciados, é o
acompanhamento atento dos nossos experts
para facilitar a escolha dos clientes”, sublinha.
Aliado ao novo posicionamento,
#cultivaadiferença, a campanha de
responsabilidade social deste Natal tem
como objetivo angariar fundos para
promover a expansão da primeira família
de cafés-restaurantes solidários e inclusivos

ambição é pôr a diferença no centro das
nossas cidades e das nossas vidas. Com
esta angariação, vamos ajudar a JOYEUX a
abrir mais cafés por todo o país e a fazer a
diferença na vida de centenas de pessoas e
das suas famílias”, destaca. Relativamente à
forma como a situação pandémica se tem
refletido em termos de responsabilidade
social, reconhece que acentuou a importância
do coletivo e da consciência global na ajuda
a questões relacionadas com as pessoas. “Na
FNAC, enquanto empresa, sentimos desde
logo a urgência de minimizar os efeitos
sociais desta pandemia e unirmo-nos por um
bem comum. Prova disso foi a campanha
de angariação de fundos que promovemos
em 2020 pela União Audiovisual, em que
conseguimos entregar-lhes mais de 70 mil
euros para ajudar profissionais da cultura
numa altura em que ficaram sem qualquer
apoio”, assegura.
E como tem evoluído o perfil de
cliente da marca? Inês Condeço diz que a
muita informação que tem à disposição
o torna mais exigente, tanto na
relação qualidade/preço como,
por exemplo, em questões
Aliado ao novo posicionamento,
que se prendem com a
#cultivaadiferença, a campanha
sustentabilidade (seja na
de responsabilidade social
produção, distribuição ou
deste Natal tem como objetivo
entrega). “A FNAC sempre
angariar fundos para promover a
teve clientes com perfis
expansão da primeira família de
variados, no entanto o pilar
cafés-restaurantes solidários
do interesse pela cultura
e inclusivos que chegou
– seja música, cinema,
em novembro a Portugal:
literatura
– continua a ser
os Cafés Joyeux
um denominador comum
que chegou em
dos nossos clientes”, declara,
novembro a Portugal:
observando que a FNAC recebe
os Cafés Joyeux.
cerca de 80 milhões de visitas por
No âmbito de um
ano. “São mais de 800 mil visitantes em
projeto nascido em França e de uma
loja e cerca de 700 mil em fnac.pt, todas as
parceria entre a fundação Émeraude
semanas”, especifica.
Solidaire e a associação VilacomVida,
estes espaços vão empregar e formar
pessoas com dif iculdades intelectuais e
do desenvolvimento. Lembrando que há
mais de 600 mil portugueses com algum
tipo de def iciência e que a maioria não
tem acesso ao mercado de trabalho, a
responsável salienta que o JOYEUX recruta,
EXPERIÊNCIA DIFERENCIADA
contrata e treina com a dedicação de uma
“O que nos distingue nesta altura é
equipa especializada de recursos humanos,
exatamente aquilo que nos diferencia no resto
fazendo com que cada colaborador ganhe
ano, ou seja, é a experiência em loja, a magia
conf iança, experiência e autonomia,
que é ver cultura a acontecer mesmo no meio
sentindo-se parte verdadeiramente
da correria”, afirma Inês Condeço, a propósito
integrante da empresa. Para ajudar basta
da quadra natalícia. “Os nossos clientes sabem
ir a uma loja FNAC ou FNAC.PT e contribuir
que além de presentes para todos, na FNAC
com um donativo a partir de 1€, recebendo
têm acesso a presentes personalizados.
automaticamente acesso ao streaming de
Mesmo com a azáfama que se vive ´lá fora´
durante esta quadra, nas nossas lojas o
um concerto solidário de Natal, ou através
tempo para quando começa um concerto, a
da compra de produtos JOYEUX que
apresentação de um livro ou de um disco, que
estarão disponíveis em loja ou no site.
no fim pode ser autografado e personalizado
“Acreditamos no poder da inclusão
para quem mais gostamos”, garante.
para a promoção de uma sociedade melhor
e sabemos que o nosso papel na promoção
deste tipo de causas a nível nacional pode
fazer toda a diferença”, diz. “A nossa principal
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UM DONATIVO
QUE CULTIVA
A DIFERENÇA
A PRIMEIRA FAMÍLIA
DE CAFÉS-RESTAURANTES
SOLIDÁRIOS E INCLUSIVOS
CHEGOU A PORTUGAL.

Um espaço delicioso que emprega
e dá formação a pessoas com
deficiência intelectual.

DONATIVOS A PARTIR DE 1€

com acesso a um concerto solidário de natal online
ou na compra de produtos JOYEUX cuja receita
reverte 100% para o projeto.

QUERES FAZER A DIFERENÇA?

Sabe mais em www.fnac.pt

