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GALP: APOSTA NA
DESCARBONIZAÇÃO
E ENERGIAS
RENOVÁVEIS

De empresa de Oil&Gas para
operador integrado de energia. Eis a
transformação em curso na Galp, fruto
da descarbonização do seu portefólio
e de uma aposta forte em energias
renováveis. Garante-se, assim, segundo
a diretora de Inovação, Ana Casaca,
simultaneamente a sustentabilidade e
melhores práticas dos seus negócios
tradicionais.

A Galp está rapidamente a
transformar-se de uma empresa de Oil&Gas
num operador integrado de energia, através
da descarbonização do seu portfólio e de
uma aposta forte em energias renováveis,
garantindo simultaneamente a
sustentabilidade e melhores
práticas dos seus negócios
tradicionais, assegura a
neste contexto, vários projetos
diretora de Inovação da
para, no futuro, começar a
Uma marca que não
Galp, Ana Casaca.
produzir Low Carbon Fuel,
seja percecionada
como inovadora tem
“Este equilíbrio
investir em novas soluções
seguramente muito mais
permite-nos hoje ser
de eficiência energética; e,
dificuldade em competir
uma das empresas best
paralelamente, promover a
no mundo de hoje
in class no DJSI (Dow
adoção de comportamentos
Jones Sustainability Index).
mais sustentáveis pelos
Estamos a fazer Investimentos
seus colaboradores, clientes
muito significativos em
e sociedade como um todo. “Só
energias renováveis, a criar novos
assim continuaremos a ser um player de
negócios como as nossas startups Energia
referência no nosso setor”, sublinha. Numa
Independiente e Flow demonstram, a apostar
abordagem concreta sobre a forma como
em novas tecnologias como a produção de
são desenvolvidos os projetos de inovação,
Hidrogénio Verde, e a estudar novas cadeias
Ana Casaca declara que têm tipicamente
de valor como as baterias, que têm potencial
diferentes estruturas e podem ser muito
para gerar novos postos de trabalho e ter
diversos. Alguns são pilotos de um mês
um grande impacto na economia local”,
para testar algo específico numa perspetiva
salienta. Diz ainda que têm em curso,
fail fast and cheap, enquanto outros são

projetos de vários anos com participação
de múltiplos parceiros e PMO dedicados.
“Temos projetos tão simples como testar
uma nova ferramenta digital para melhorar
a experiência dos nossos clientes até projetos
muito complexos, de vários anos, como o
desenvolvido com a IBM sobre utilização
de inteligência artificial para construir uma
poderosa ferramenta de interpretação do
subsolo”, refere. Entre eles, adianta, existem
centenas de projetos de várias dimensões e
caraterísticas que atravessam todas as áreas
da empresa, sendo uns apenas internos e
outros levados a cabo em parceria com a
academia, instituições de Investigação e
Desenvolvimento e empresas tecnológicas
nacionais e internacionais. Quanto ao facto
de a Galp exercer também a sua atividade
além-fronteiras e de esta circunstância poder
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CRIATIVIDADE E OUSADIA
A Galp está comprometida em abraçar a transição energética e em endereçar os desafios que ela
representa, apoiada numa visão de longo prazo que tem como objetivos a descarbonização do seu
portefólio e a criação de novos verticais de negócio limpos e sustentáveis, declara a diretora de Inovação da
marca, Ana Casaca. “Para o efeito, dinamizamos projetos e iniciativas que contribuem para a concretização
da nossa visão e que procuram responder a necessidades do mercado e dos nossos clientes. Para obter
sucesso, mais que criatividade e ousadia, são necessários visão coesae compromisso com metas ambiciosas
e transformacionais”, destaca.

aumentar o desafio, elevando a fasquia, Ana
Casaca admite que sim. “De certa forma sim,
temos vários projetos internacionais que
nos trazem desafios acrescidos, mas que
também nos posicionam como um player
relevante no panorama da inovação”, diz. “Já
referi o projeto que desenvolvemos com a
IBM, que nos leva a trabalhar com centenas
de pessoas espalhadas pelo mundo. Temos,
igualmente, muitos projetos no Brasil em que
trabalhamos na fronteira da tecnologia e é
muito gratificante quando o seu resultado
impacta o nosso negócio e nos faz ser mais
eficientes e sustentáveis, criando tecnologia
e know-how próprios. Porém, a aceleração
digital e a adoção do trabalho remoto vieram
de certa forma ajudar a demonstrar que
é perfeitamente exequível trabalhar com
equipas espalhadas pelo mundo”.
Quando questionada sobre de que
modo a inovação impacta a perceção da
marca junto do consumidor, Ana Casaca
reconhece que a inovação é, hoje em dia,

INOVAÇÃO INCREMENTAL
E DISRUPTIVA
Uma empresa inovadora é aquela que tem a
capacidade de criar novos produtos e serviços que
entreguem valor aos seus clientes de uma forma
sustentável financeiramente, garante Ana Casaca.
Essa inovação, prossegue, pode ser incremental
através de uma presença constante junto das
unidades de negócio identificando oportunidades
de melhoria e de criação de valor adicional em
produtos/serviço existentes, ou pode ser disruptiva
através da análise de macrotendências e aposta em
novos produtos ou modelos de negócio que ainda
não existem ou que são novos para as organizações.
“Para que uma empresa seja reconhecidamente
inovadora deve haver um equilíbrio saudável entre
inovação incremental e disruptiva, sendo que gerir
inovação numa empresa é 99% cultura
e 1% tecnologia”, salienta.

um dos atributos mais importante que uma
marca deve ter. Neste âmbito adianta que
“uma marca que não seja percecionada como
inovadora tem seguramente muito mais
dificuldade em competir no mundo de hoje”.
Entretanto, e tendo em conta o dinamismo
evolutivo que se verifica aos mais diversos
níveis no mundo atual, destaca a importância
da comunicação, sublinhando que a Galp a
encara como um atrativo diferenciador para
o desenvolvimento do negócio. A título de
exemplo adianta: “construir ecossistemas
abertos e colaborativos pressupõe um bom
exercício de comunicação que demonstre
como podemos e queremos trazer maisvalias para as cadeias de valor onde estamos
e pretendemos estar”. Quanto à forma como
Galp projeta o futuro e se propõe regenerá-lo –
expressa no desígnio “Pensar a longo prazo e
de forma disruptiva” –, declara que o processo
passa pelo desenvolvimento de soluções de
energia eficientes e sustentáveis.
“A Galp pretende prosperar na
transição energética com um portfólio
global mais eletrificado, diversificado
e descarbonizado até 2030. Estamos
empenhados em expandir o nosso portfólio
de geração de energias renováveis. No
Upstream, onde a nossa intensidade de
carbono está atualmente 50% abaixo da
média do setor, continuaremos em busca
da excelência na eficiência de carbono,
no sentido de promover um crescimento
responsável da nossa produção”, frisa.
“Continuaremos a contribuir para o
desenvolvimento industrial de Portugal,
convertendo progressivamente as operações
da refinaria de Sines num parque de energia
ecológica. A nossa oferta comercial vai
mudar o foco de uma abordagem centrada
em veículos e em combustíveis para uma
abordagem centrada no consumidor e na
energia ecológica”, adianta.
Será, então, que o papel ativo na
mudança de paradigma energético a que a
Galp se propõe está de alguma forma ligado
à capacidade de inovação? Ana Casaca não
hesita na resposta: “tenho perfeita noção que
sem inovação essa mudança não acontecerá.
A inovação estará no centro da transformação
do paradigma energético do mundo. Essa
é a razão principal para ser tão estimulante
trabalhar nesta área na Galp. Temos um
desafio enorme pela frente”.
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A sua energia muda tudo
Hoje é um bom dia para mudar.
Para virar a página e focar a energia nas famílias e nas gerações futuras.
Em novos hábitos. Para criar um Mundo 100% sustentável e cada vez mais verde.
A transição está na energia de cada um de nós, nos pequenos gestos de todos os dias e numa
marca que quer estar sempre ao lado de quem muda, para, juntos, sermos mais felizes.
Descubra tudo em galp.com
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DREAMMEDIA:
CIDADES DO
FUTURO PARA
CIDADÃOS DIGITAIS
A dreamMedia investiu cinco milhões
de euros no lançamento da primeira rede
nacional de outdoors digitais. A empresa passa,
assim, a “liderar também o setor do digital Out
of Home (OOH)”, revela o CEO, Ricardo Bastos.
“Atualmente apenas existem em Portugal
operações digitais em indoor, áreas de serviço
e transportes, sendo esta a primeira e única
rede nacional digital de rua. O investimento
representa uma mudança de paradigma em
Portugal, quer tecnológico, quer estratégico”,
especifica, acrescentando que os painéis
digitais, de alta-definição, da empresa permitem
mensurar a audiência impactada, segmentar
os conteúdos e as mensagens em função da
localização, e incluir várias mensagens em
cada painel. Esta “rede inovadora”, prossegue,
permite também gerir os conteúdos em
tempo real, com possibilidade de alteração dos
conteúdos ao minuto e adaptações consoante
o horário e clima, com diferentes mensagens
para diferentes momentos do dia e condições
climatéricas. “Digitalizar o país pela primeira
vez, com um investimento de cinco milhões
de euros, é uma revolução neste mercado.
Vamos proporcionar a mesma qualidade na
comunicação OOH que existe nas maiores
cidades do mundo e permitir que as marcas
consigam comunicar de forma mais inteligente,
dinâmica e digital junto dos seus consumidores”,
garante. Além disso, frisa, permitirá aos
anunciantes que o desperdício de investimento
publicitário passe a ser praticamente zero (já
que podem passar a mensagem certa no
momento e local certo).
Sobre as motivações da rede, Ricardo
Bastos explica: “pretendemos recuperar o
país face ao forte atraso existente em relação
às médias internacionais, considerando que
grande parte da Europa está bem desenvolvida
neste aspeto. Estamos a preparar e a adaptar
as cidades aos atuais consumidores, que são
sobretudo digitais”. Acrescenta que querem,
ainda, garantir a oferta de uma solução que
permita a presença das marcas em suportes
digitais na rua, com todas as vantagens e
dinâmicas associadas. “Num momento em
que os consumidores ativos são cada vez mais
digitais, urge a necessidade de criar uma ligação

A dreamMedia acaba de lançar a
primeira rede nacional de outdoors
digitais, envolvendo um investimento
inicial de cinco milhões de euros
financiado a 100% com capitais
próprios. Este é, segundo o CEO
da empresa, Ricardo Bastos, “o maior
investimento realizado no mercado
de publicidade outdoor em Portugal
na última década”.

um produto já existente, do que é inovação, uma
verdadeira mudança de paradigma e forma de
operação do mercado”.
“Em Portugal, muitas novidades
apareceram na última década que, tal como
uma moda, acabaram por se extinguir sem
contribuir para o desenvolvimento de um
setor que se encontrava subdesenvolvido
e muito concentrado. A oferta de soluções
verdadeiramente inovadoras, era inexistente”,
diz. A propósito, recorda que a missão do Grupo
dreamMedia é a de acrescentar permanente
valor ao mercado, criando soluções que
se enquadrem com as necessidades dos
anunciantes e se consolidem.

direta com o OOH, através do digital. O conceito
é simples: cidades digitais para cidadãos
digitais”, sublinha.
Ante a pergunta sobre até que ponto a
inovação tem permitido à empresa manter um
posicionamento de destaque, Ricardo Bastos
declara: “muito embora o setor do Out-of-Home
se enquadre numa área em permanente
evolução, é sempre necessário distinguir o que é
novidade, uma simples mudança incremental a
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SEM ZAPPING NEM
AD-BLOCKING
“Surpreender o consumidor é muito
desafiante, uma vez que as abordagens
aos consumidores ativos são permanentes
e ocorrem de uma forma intensiva através
de múltiplos canais”. A afirmação é de
Ricardo Bastos, que reconhece o impacto
“inegável” do OOH/DOOH. “São meios que
não permitem zapping ou ad-blocking
e com o estudo de audiências do meio
Outdoor em que a dreamMedia participa
é cada vez mais fácil segmentar audiências
e impactar o target no momento certo,
garantindo por isso um maior impacto
no consumidor”, adianta.

“Hoje, o Grupo dreamMedia é a maior
empresa de publicidade outdoor em Portugal.
É líder nacional em outdoors estáticos/digitais
e meios para ativação/roadshow de marcas
e desenvolve estratégias de comunicação
Out-of-Home adaptadas à necessidade de
cada anunciante. Cada campanha tem a sua
própria personalidade”, especifica. Já sobre a
forma como a inovação impacta a perceção
em formatos adaptados ao seu contexto
da marca junto do consumidor, diz que “o
envolvente, em equipamentos de design
meio é a mensagem, porque acreditamos que
avançado, em tecnologia de alta definição e na
o formato e a localização onde o anunciante
segmentação de audiências através do estudo
comunica têm influência sobre a perceção que
do meio Outdoor, elementos que considera
o consumidor desenvolva sobre a marca. O ano
essenciais para garantir o sucesso de uma
de 2020 marcou o início dos investimentos da
campanha outdoor.
dreamMedia em inovação, através do Digital
Entende que inovar para dar vida
Out-of-Home (DOOH), porque acreditamos que
às marcas implica sobretudo potenciar as
o mundo mudou”.
marcas e garantir a eficácia e a eficiência das
Nesta rentrée do mercado, a
mensagens publicitárias. “O digital
tecnologia saiu reforçada e está
vem revolucionar a publicidade
cada vez mais presente junto
exterior, porque vem permitir
do consumidor, seja no
uma customização das
seu telemóvel, no seu
Pretendemos recuperar
mensagens, uma muito
trabalho, em sua casa,
o país face ao forte atraso
maior proximidade
em todo o seu dia a
existente em relação às médias
entre as marcas e
dia, acrescenta. Vê
internacionais, considerando
o consumidor. E
a digitalização dos
que grande parte da Europa
sendo uma operação
outdoors como “um
está bem desenvolvida neste
eminentemente
processo irreversível”
aspeto. Estamos a preparar
tecnológica, é também
e um passo
e a adaptar as cidades aos
atuais consumidores, que
arte porque é tanto mais
“fundamental para as
são sobretudo digitais
eficaz quanto maior for
marcas se aproximarem
a criatividade. No fundo,
da jornada diária dos
ao ajudarmos as marcas a
seus consumidores,
ser mais eficazes, estamos a
hoje em dia mais digitais, e
potenciar as suas vendas e, portanto,
disponíveis para receber estímulos
o seu encaixe financeiro”, acrescenta. Diz ainda
ao consumo através de um meio
que criatividade e ousadia sempre foram o
também digital, com o qual se identificam e
melhor aliado do outdoor e uma inegável fonte
estão recetivos a serem impactados”.
de impacto para o consumidor. “Recentemente
Ricardo Bastos declara, ainda, que a
conhecemos o caso de novos partidos políticos,
estratégia da dreamMedia para campanhas de
que obtiveram sucesso e notoriedade através
publicidade exterior é definida pelo conceito
de campanhas criativas e diferenciadoras
“Localização é Tudo”, que defende um foco
difundidas no meio Outdoor”, conclui.
permanente nas melhores localizações,

INOVAR RUMO AO FUTURO
“A nossa estratégia de futuro passa por
mantermos a liderança de mercado,
enquanto maior operador de outdoors,
e entrarmos em novos segmentos de
negócio com vista ao crescimento do
Grupo, além do aumento da sua rede
de suportes”, declara Ricardo Bastos.
Recentemente, adianta, a dreamMedia
entrou no mercado do mobiliário urbano,
tornando-se no primeiro e único operador
100% português a investir na instalação,
manutenção e exploração de publicidade
em paragens de autocarros, mupis e outros
equipamentos de mobiliário urbano ao
serviço da comunidade e dos municípios,
com o propósito de contribuir para o
rejuvenescimento das cidades portuguesas
e torná-las cada vez mais digitais e
interativas. “No nosso Grupo temos uma
enorme vontade de expandir e fazer cada
vez mais e melhor pela comunicação,
pelas marcas e pelas próprias cidades e ir
ao encontro das necessidades atuais dos
cidadãos. E é isso que vamos continuar a
fazer no futuro. Inovar constantemente nas
soluções para responder às necessidades
dos anunciantes, dos cidadãos e das
cidades”, observa.
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RE/MAX: PROJETO
COMPRADORES
OTIMIZA
EXPERIÊNCIA
DO CLIENTE

O Projeto Compradores é o mais
recente serviço disponibilizado
pela RE/MAX, com o objetivo
de melhorar a experiência de
compra do cliente. Focado
na inovação e personalização,
consiste no acompanhamento do
comprador por um único agente
ao longo de todo o processo
de aquisição, como revelam
Manuel Alvarez e Beatriz Rubio,
respetivamente presidente e
CEO da RE/MAX Portugal.

“O agente RE/MAX está focado em ajudar
alguns anos. Passo a passo construímos esta nova
o comprador a encontrar a sua casa, cumprindo
realidade de negócio, em que atendemos igualmente
as suas regras, e respeitando as suas necessidades,
bem o vendedor e o comprador”. Entretanto, este
capacidade e tempo. A sua missão consiste em
ano, foi tomada a decisão de avançar neste sentido,
representar o comprador, posicionando-se na zona
aumentando a capacidade de resposta com um
definida, procurando para além das casas que
grupo de agentes formados e dedicados ao serviço
estão já à venda”, explica o presidente
ao comprador. Frisando, tal como Manuel
da RE/MAX Portugal, Manuel Alvarez.
Alvarez, a complexidade que a compra
Quando encontra o imóvel, e ainda
de casa representa para a maioria das
A inovação é um fator
antes da visita, o agente verifica a
famílias, a CEO da RE/MAX Portugal
diferenciador que projeta a
motivação do vendedor, assim
exemplifica: “falamos com vários
marca para o que de melhor
como a documentação, e gere
agentes vendedores, cada um
e mais avançado se faz no
todo o processo de visitas, até
focado em vender o imóvel a seu
mundo, mas não deixa de ser
à negociação final. “Esta é a
cargo, pouco dedicado a escutar o
um complemento à excelência
evolução do nosso mercado
comprador e a ir ao encontro das
do serviço prestado pelos seus
em Portugal. Precisamos
suas necessidades, capacidade e
consultores, resumidamente
tratar melhor os nossos
motivação. Pior ainda, a realidade
espelhada no mais elevado grau
clientes compradores”, sublinha,
é que um comprador navega por
de satisfação de clientes existente
no mercado nacional
referindo que a compra de casa
vários websites, repletos de anúncios
é um desafio particularmente
falsos e duplicados”. Neste âmbito,
complexo para a maioria das famílias,
Beatriz Rubio salienta: “reconheçamos
razão pela qual a imobiliária criou este
que nem todas as redes imobiliárias estão no
serviço, continuando a investir na formação de
ponto em que a RE/MAX está. Felizmente, há
mais agentes.
muito que resolvemos essa parte, através do serviço
A CEO da RE/MAX Portugal, Beatriz Rubio,
de angariação exclusiva para o vendedor. No nosso site
comenta, por sua vez, que o assunto era alvo de atenção
apenas se encontram imóveis angariados em exclusivo,
há algum tempo. “Vimos a amadurecer este tema há
o que elimina, desde logo, a procura do mesmo

imóvel noutros sites.
Pretendemos, agora, subir
um pouco mais a fasquia.
Alterar o paradigma,
alargando os nossos
serviços, focando um
grupo de agentes RE/MAX
no serviço ao comprador”.
Questionada
sobre quais são as
principais dificuldades
referidas pelos clientes
compradores, esclarece
que um sistema com
agentes apenas do lado
do vendedor deixa os
potenciais compradores
sem representação
ou apoio no que,
provavelmente, será o seu
maior ativo financeiro.
“Um comprador
sozinho não tem acesso
a oportunidades de
mercado que só um
agente imobiliário
consegue ter”, garante.
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VISÃO OTIMISTA
A RE/MAX Portugal encara o futuro com otimismo, mas com muita prudência,
diz Beatriz Rubio quando questionada sobre como é que a empresa pensa
continuar a inovar para se manter na “crista” da onda” do mercado. Prudência,
explica, porque sabe que as economias mudam, os clientes e os seus desejos
se alteram, tal como a tecnologia, pelo que, “ajuizadamente”, antecipa o futuro
e promove a inovação. “Entre quem procura conchas, só a primeira marca ficará
com a pérola e é com este princípio em mente que a RE/MAX se guia, se tem
guiado e se guiará”, frisa.

Neste âmbito adianta que a RE/MAX conta, atualmente,
com cerca de 10 mil consultores
com representação nacional
e capacidade de acesso
a oportunidades de
Para este sucesso muito
mercado. São consultores
têm contribuído as
que entregam um
campanhas de marketing,
serviço profissional,
as formações especializadas
suportado por uma
e as informações sempre
rede de quase 400
atuais, imprescindíveis para
a dinâmica de qualquer
agências, dedicadas a
inovação que se pretenda
apoiar os 10 mil agentes
implementar
imobiliários, frisa. “É
uma massa enorme de
pessoas que têm estado
particularmente dedicadas
ao processo de angariação e
venda de casas. Mas, a partir de agora, queremos
que parte dessa equipa esteja dedicada ao serviço
ao comprador”, refere. Com base na descrição da
CEO da RE/MAX Portugal, o projeto configura, “sem
dúvida”, uma nova e inovadora forma de comprar
casa. “Somos a primeira rede imobiliária a assumir
a missão de melhorar o serviço ao comprador.
Estabelecemos a missão de simplificar a decisão
pessoal financeira mais importante da vida das pessoas,
ou seja, a compra de uma casa. Estamos convictos
de que todas as outras redes nos seguirão, e ainda
bem porque sabemos o benefício para o cliente”,
sublinha. Quanto à reação dos clientes em relação a
este projeto, afirma que tem sido excelente, tanto em
termos de resultados como de feedback, adiantando

CONSULTOR PERSONALIZADO
É MAIS-VALIA
As vantagens de beneficiar da colaboração
de um consultor personalizado RE/MAX
passam, essencialmente, por haver alguém
focado em garantir a segurança do cliente
comprador num momento tão importante
como o da compra de uma nova casa, diz
Beatriz Rubio. “Falamos de um agente
comprador, dedicado a cumprir os
objetivos do seu cliente comprador. Este
agente procura a casa, respeitando as
necessidades, capacidade e motivação
do cliente comprador. Garante, assim, a
melhor seleção dos imóveis, potencia o
tempo do cliente comprador, e assegura
todo o processo de visita, documentação
e negociação”, declara. Com uma seleção
mais cuidada, o comprador visita menos
casas e encontra a sua nova casa de uma
forma mais célere. “Trata-se de prestar
serviço ao cliente, de forma profissional
e dedicada”, conclui.
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à excelência do serviço prestado pelos seus consultores,
resumidamente espelhada no mais elevado grau de
satisfação de clientes existente no mercado nacional. A
inovação surge, assim, como uma alavanca do objetivo
último da marca: a concretização dos sonhos e a
realização das aspirações dos seus mais diversos clientes,
assegura. E para inovar, a RE/MAX tem recorrido a todos
os fatores importantes para os clientes, assumindo-os
como importantíssimos para a marca. “Nos últimos
anos, em especial neste período pandémico, tornou-se
mais importante para o cliente visitar um imóvel sem
sair do conforto de sua casa, daí a aposta significativa
que a marca fez nas visitas multimédia e virtuais,
assim como ganharam significado os interesses cada
vez mais específicos dos compradores e, com isso, a
implementação de um novo modelo, o dos contratos
de representação de comprador”, declara. Beatriz Rubio
relembra que, não obstante muitas das inovações atuais
terem uma forte componente tecnológica, a rede tem
também procurado inovar através de novos modelos,
como de resto fez no passado. A título de exemplo
cita a implementação do regime de exclusividade na
angariação que, entende, revolucionou o mercado
nacional. Já no que se refere ao modo como a inovação
impacta a perceção da marca junto do consumidor,
Manuel Alvarez, afirma, por sua vez, que o objetivo final
de qualquer inovação é o de prestar um melhor serviço
ao cliente e, assim, elevar, ainda mais, o seu grau de
satisfação. “Os diversos estudos e inquéritos realizados
por várias entidades externas ao mercado levam-nos a
pensar que estamos no bom caminho e que as nossas
inovações são bem acolhidas, pois a marca tem vindo
a ser ininterruptamente congratulada com os mais
diversos prémios”, destaca. Para este sucesso, prossegue,
muito têm contribuído as campanhas de marketing,
as formações especializadas e as informações sempre
atuais, imprescindíveis para a dinâmica de qualquer
inovação que se pretenda implementar.

Somos a primeira rede
imobiliária a assumir a missão
de melhorar o serviço ao
comprador. Estabelecemos a
missão de simplificar a decisão
pessoal financeira mais
importante da vida das
pessoas, ou seja, a compra
de uma casa

PESSOAS A FALAR
COM PESSOAS
“O âmago da atividade da rede RE/MAX é
o diálogo com quem quer comprar, com

que oagente imobiliário qualifica o comprador, define
os objetivos com ele e gere todo o processo de forma
alinhada. “Por um lado, disponibilizamos ao cliente
comprador um serviço profissional personalizado,
que lhe garante avançar para a compra com total
confiança. Por outro lado, temos agentes imobiliários
motivados pela relação e resultados que têm com os
seus clientes compradores”, diz, realçando que para o
agente RE/MAX ajudar o cliente é mais do que somente
a transação, “é estabelecer relações de confiança e
entreajuda”. Até porque, refere, todos gostam de poder
ter um impacto positivo na vida dos outros. “Os nossos
agentes dedicados ao serviço a compradores sentem
exatamente isso, ou seja, têm uma relação de parceria
efetiva com os seus clientes compradores. Desenvolvem
relação, participam, orientam e ajudam neste momento

tão importante na vida
de cada família. “É algo
fabuloso”, assegura.
A capacidade de
inovação tem sido uma
das chaves para o sucesso
da RE/MAX no mercado
nacional? Beatriz Rubio
diz que sim, mas não
só. A inovação, diz, é um
fator diferenciador que
projeta a marca para o
que de melhor e mais
avançado se faz no
mundo, mas não deixa
de ser um complemento

quem quer vender, com quem pretende
um empréstimo e mesmo com quem
o concede”, afirma Beatriz Rubio em
resposta à questão sobre se “pessoas a
falar com pessoas” é um dos “segredos” de
sucesso da empresa. “É através do diálogo
que a marca tem conseguido superar os
desafios do sucesso. Como diz o provérbio
´a falar é que a gente se entende´, bem
representativo do segredo, que não é
segredo da marca, o diálogo serve como
um ponto de encontro na satisfação
dos sonhos e desejos dos clientes, afinal
de contas o sonho e o desejo da própria
RE/MAX”, acrescenta.
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JORDAN:
INOVAR PELA
SUSTENTABILIDADE

Uma “marca relevante e muito
inovadora”. Eis o posicionamento da Jordan,
segundo Rita Palma. “A Green Clean é
exemplo disto mesmo: trata-se de uma
gama completa de materiais reciclados para
adulto e criança, produto do ano 2021”, diz
a partner e responsável de marketing da
diferenciadores das congéneres. “Se a estes
GBSO. “Agora, a marca foi a primeira a
aspetos juntarmos as recargas de plástico
lançar recargas para as escovas
reciclado compatíveis com a maioria
elétricas em plástico reciclado,
das escovas elétricas do mercado,
dando mais um passo
temos uma proposta vencedora
Em parceria com a
importante no reforço
à partida”, acrescenta.
Associação Portuguesa de
do seu posicionamento
Entende que o consumidor
Surf Adaptado, criámos
como marca relevante
valoriza a disponibilização
ecopontos para recolher
e muito inovadora”,
de recargas e já interiorizou
escovas de dentes de todas as
declara, salientando a
a necessidade de trocar
marcas que depois tratamos
preocupação subjacente
as escovas de três em três
e cujo plástico serve para
de ir sempre ao encontro
meses no máximo e que a
fazer pranchas de surf para
das expetativas dos
recarga é algo que faz parte
oferecer à associação
consumidores.
dos seus hábitos de consumo
Afirmando-se como
– não só em termos de escovas
“líder na Escandinávia em
elétricas como, por exemplo, no
todos os segmentos da higiene
que se refere ao fio dental com cabo,
oral”, a marca estabeleceu uma parceria com
em que se pode substituir o fio mantendo
a Wilfa, especialista em eletrónica, de que
o cabo. “Agora, com as recargas de plástico
resultou o lançamento das escovas elétricas
reciclado compatíveis com outras marcas, é
Jordan: “altamente eficientes, ergonómicas
mais um passo no sentido da circularidade e
e autónomas, com um design, praticidade e
diminuição do desperdício. Estamos muito
originalidade que são cunho da marca”.
orgulhosos deste lançamento”, sublinha.
Rita Palma recorda, a propósito, que
em Portugal o mercado elétrico estava muito
concentrado num único player, e a necessitar
de inovação e de propostas para diferentes
públicos-alvo muito acessíveis. “As recargas
Green Clean de plástico reciclado foram o
argumento decisivo para entrarmos em força
em todo o mercado português”, acrescenta,
especificando que existem dois modelos
de escovas elétricas Jordan: a versão base
e a versão Plus, sempre com o objetivo de
melhorar a experiência diária.
“Todas têm uma bateria de longa
duração com carregamento rápido,
indicador de bateria fraca, sensor de
pressão, temporizador de escovagem e duas
velocidades. Uma versão traz uma base e a
outra um estojo de viagem”, adianta. Na sua
opinião, a duração da bateria, as soluções
de embalagem de viagem e as propostas
mais sustentáveis são os principais fatores

“A Jordan tem trazido ao mercado de
forma consistente soluções inovadoras,
não só pelas caraterísticas intrínsecas
de eficácia e ergonomia dos produtos,
como também pelo que representam
em termos de sustentabilidade e
de privilegiarem a circularidade,
diminuindo assim o desperdício”.
A afirmação é da Partner e responsável
de marketing da GBSO, Rita Palma,
e enquadra a inovação como um
importante ponto diferenciador
da marca.

Sobre inovação e sustentabilidade,
Rita Palma defende que devem ser parceiras
no que se refere à saúde oral, e que é para
isso que trabalham todos os dias, “para obter
soluções mais eficazes e que privilegiam a
sustentabilidade”, relembrando que a higiene
oral é muito poluente não só pela via dos
plásticos como pela utilização de acessórios
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descartáveis. “É uma prioridade tornar estes
produtos com um ciclo de vida maior e ter por
base materiais mais amigos do ambiente. A
Jordan tem provado que isso é possível através
da sua linha Green Clean de plástico e cartão
reciclado com cerdas de origem bio e pastas
dentífricas vegan”, declara.
Essas propostas, prossegue, têm vindo
a substituir paulatinamente as propostas
clássicas, o que é muito relevante nos
hábitos de consumo. Adianta, ainda, que
têm procurado trazer essas propostas para
o mass market a um preço muito acessível,
garantindo facilidade de disponibilização e de
adaptação ao estilo de vida do consumidor.
“Não é muito relevante ter soluções altamente
vanguardistas se depois só estão disponíveis
em canais muito seletivos e a um preço
muito alto quando comparado com um
produto substituível clássico, ou não se
adaptam facilmente ao estilo de vida dos
consumidores”, afirma, realçando que há
que trabalhar a sensibilização e dar soluções
concretas aos consumidores.
“É mais importante para o planeta
que muitos tenham uma solução sustentável
que substitua concretamente uma menos
sustentável, do que uma elite possuir uma
solução super inovadora que não seja
acessível a todos, pelo preço, pelo canal de
distribuição ou por não se encaixar no estilo
de vida dos consumidores”, defende. “A
Jordan está, neste momento, a desenvolver
uma ação para promover a circularidade
a nível nacional. As escovas de dentes não
são recicladas atualmente em Portugal,
algo que queríamos combater. Assim, em
parceria com a Associação Portuguesa de
Surf Adaptado, criámos ecopontos para
recolher escovas de dentes de todas as marcas
que depois tratamos e cujo plástico serve
para fazer pranchas de surf para oferecer à
associação”, afirma, sublinhando estarem,
deste modo, a promover a circularidade e
a inclusão. Denominada Recycle to Surf,
a ação está a revelar-se um “verdadeiro
sucesso”, com dentistas, escolas e lojas de
alimentação como a Go Natural a aderirem,

www.briefing.pt

diz, adiantando que possuem já mais de 150
pontos de recolha. Neste âmbito, declara,
ainda, que a Quercus gostou muito da ação
da marca, a qual foi, inclusivamente, tema no
programa Minuto Verde como exemplo de
ação que promove a sustentabilidade. “Toda
a equipa está muito orgulhosa em Portugal
e fomos reconhecidos pela casa-mãe como
tendo a melhor ação local de Marketing deste
ano a nível mundial”, frisa.
Para o futuro próximo, a marca tem
“muitos projetos”, passando a maioria pelo eixo
da circularidade e da diminuição do desperdício,
“nunca descurando a eficácia e o design tão
caraterísticos da marca”. “Importa não esquecer
as linhas de criança da Jordan, um case study
no mercado com a linha Steps que acompanha

o crescimento da criança em função das suas
necessidades. Este é outro dos segmentos
muito importantes para nós e ao qual também
temos trazido produtos mais sustentáveis para
substituir os clássicos”, remata.

MENOS PLÁSTICO
“As escovas elétricas têm algumas vantagens sobre as manuais, nomeadamente os temporizadores
que ajudam na escovagem e a cumprir a duração mínima da mesma”, avança Rita Palma, adiantando
ainda que têm carregamento USB. Em alguns casos diz, podem ser mais apropriadas para pessoas com
sensibilidade gengival ou para quem usa aparelhos ortodônticos. Ajudam, também, no que respeita ao
desperdício, visto que a quantidade de plástico presente numa recarga é menor do que numa escova
manual. “São interessantes, ainda, para pessoas com problemas físicos que aumentam a dificuldade de
escovagem como, por exemplo, para quem sofre de atrite. Grande parte dos dentistas aconselha uma
utilização mista entre manuais e elétricas, sobretudo em crianças”, adianta.
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O MAIS EFICAZ É FICAR COM O MELHOR
DOS DOIS MUNDOS

LUÍS PEDRO CARDOSO

O autor sustenta que é em momentos de crise, como o atual,
que quase sempre acontecem os movimentos de rutura que
transformam as sociedades. E, ainda que o digital se venha a
impor cada vez mais, entende que a realidade híbrida deverá
ser a imagem de marca dos eventos dos próximos tempos.

Head of Playce

Um ano e meio depois do início da pandemia da Covid-19, com todos os impac-

sempre por gerar a necessidade de compensar o isolamento com o regresso

tos que causou em pessoas e empresas de todo o mundo, verificamos finalmente

das conversas presenciais, das discussões ao vivo, da energia do networking e

a recuperação de alguma da normalidade na vida das comunidades e das em-

do contacto pessoal.

presas, com a clara noção de que nada será igual daqui para a frente. É nestes

Contudo, o digital, que já vinha a impor-se cada vez mais nas nossas vidas, ga-

momentos de crise que quase sempre acontecem os movimentos de rutura que

nhou agora vários ângulos e dimensões que, mais uma vez, trazem vantagens de

transformam as sociedades, e o momento que vivemos hoje parece ter todas as

que ninguém parece querer abdicar. Isso é particularmente notório nos eventos,

características de um desses momentos de transformação. Por coincidência ou

onde o equilíbrio entre o presencial e o online parece estar a fazer caminho.

não, o Playce nasce no epicentro deste novo contexto, com a grande ambição de

A vontade e a necessidade de voltar ao cara-a-cara é notória, mas a facilidade

evoluir o mundo da publicidade em TV para o patamar seguinte, com soluções de

que temos hoje em colocar de pé, ao mesmo tempo, a transmissão online de

segmentação avançada para o ecrã de Televisão.

um evento e a noção de que isso permite chegar a mais gente e ser ainda mais

Para quem ainda não nos conhece, somos uma plataforma de publicidade que se

eficaz fará, no meu entender, com que a realidade híbrida seja a imagem de mar-

distingue por potenciar a eficácia das campanhas de comunicação das marcas

ca dos próximos tempos. Vamos querer o melhor dos dois mundos também no

em televisão, ao permitir anunciar, antes das gravações de programas disponi-

nosso local de trabalho, por exemplo, focando as interações presenciais no de-

bilizadas pelos principais operadores de telecomunicações, utilizando funcio-

senvolvimento de atividades de cooperação e do foro interpessoal e apostando

nalidades de targetização e segmentação avançada até agora apenas disponí-

no formato remoto para desenvolver atividade de elevada concentração. É mais

veis nos formatos digitais.

agregador, mais mobilizador e com maior grau de liberdade para cada um gerir

Diria que tanto no mundo da publicidade como no mundo dos negócios em geral,

a sua agenda. E se há algo que as pessoas, e também as empresas, procuram

a realidade não mais será exatamente igual à que tínhamos antes de termos sido

cada vez mais é este poder de decidir o que é mais eficaz.

confinados em casa e remetidos para o mundo digital.

Essa é aliás, a génese do nascimento do Playce, uma ferramenta que dá às mar-

Claro que ninguém quer continuar isolado e o regresso às iniciativas e aos even-

cas a possibilidade de serem ainda mais eficazes nas suas decisões de inves-

tos presenciais é saudado e apreciado. As pessoas foram obrigadas ao distan-

timento publicitário aliando o melhor de dois mundos, o impacto da TV com a

ciamento social durante muito tempo e isso, mais cedo ou mais tarde, acaba

eficácia de segmentar audiências, já tão comum nos meios digitais.

Vamos querer o melhor dos dois mundos também no nosso local de trabalho,
por exemplo, focando as interações presenciais no desenvolvimento de atividades
de cooperação e do foro interpessoal e apostando no formato remoto para
desenvolver atividade de elevada concentração
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MEGANUNCIUS:
FIDELIZAR PELA
QUALIDADE

Para a MEGanuncius o significado
prático de inovação está
intrinsecamente ligado à resiliência/
/irreverência que procura colocar em
todas as peças que produz e instala
nos espaços dos clientes. Quem o diz
é o sócio-gerente da empresa, Marçal
Garcia, para quem a melhor forma de
fidelizar o cliente é através da prestação
de um serviço de qualidade.

Resiliência e irreverência são, para
o sócio-gerente da MEGanuncius, Marçal
Garcia, atributos essenciais à inovação.
Inovar signif ica, também, entende,
“personalizar cada peça, dar-lhe vida
e evidenciar a sua presença e caráter,
de modo a que se revele um elemento
perfeitamente enquadrado na imagem do
espaço do nosso cliente”. Salienta que os
clientes da MEGanuncius procuram muito
trabalhos personalizados, com materiais
de elevada durabilidade e manutenção
reduzida.
“Nota-se uma preocupação ou
tentativa de que os dispositivos produzidos
possam no futuro estar preparados
para uma alteração de imagem
sem que os custos sejam
muito elevados. No
entanto, não podemos
É essencial estar ao lado
do cliente, conhecer e
deixar de referir que
perceber
o seu ramo de
gradualmente há uma
atividade.
Virtualmente
enorme curiosidade
colocarmo-nos no seu
acerca dos painéis de
lugar e, com o carinho
led. É nesse sentido que
com que trabalhamos,
sentimos a evolução
o processo flui de forma
de forma natural”,
natural
observa. Destaca, por
valência da maquinaria.
de atividade, perguntámos a Marçal Garcia
outro lado, que se continua
“Só
assim
o
resultado
irá
se o Led Screen Display será, por assim
a registar uma procura
ao
encontro
do
idealizado
e
a
dizer, o futuro dos reclamos e até que
“muito grande” pelos reclamos
presença
será
notada,
de
forma
a
que
a
ponto a tecnologia Led veio revolucionar
ditos convencionais, ou seja, caixas de
marca
ganhe
cada
vez
mais
consistência
a publicidade, ao que respondeu: “não
luz, especif icamente com f rentes em
no
mercado”,
sublinha.
Tendo
em
conta
a
propriamente, mas o Led Screen Display
acrílico ou em tela tensionada. “Tem a ver,
evolução
a
que
se
tem
assistido
nesta
área
ganha cada vez mais presença no mundo
essencialmente, com o preço e por serem
versáteis. A troca das f rentes é feita de
forma simples e rápida, proporcionando
ao cliente uma nova imagem. Apesar
de existirem diversas tipologias/perf is
para o fazer em nada podemos associar
à inovação, se assim fosse teríamos de
LED SCREEN DISPLAY
recuar cerca de três décadas” , explica.
O Led Screen Display – a mais recente tecnologia Led em diversos formatos – permite destacar o negócio
Quanto à forma como a inovação impacta
do cliente através de publicidade dinâmica, transmitida com o mais alto contraste de brilho e cor,
a perceção da marca junto do consumidor,
automaticamente ajustável à iluminação ambiente. Podendo ser utilizado indoor ou outdoor, o Led Screen
Display é disponibilizado em diversos formatos, de modo a satisfazer as necessidades e exigências de cada
Marçal Garcia diz que se for dada maior
cliente. Constituído por softwares de leitura de vídeo e imagem e monitorizado em tempo real, permite
amplitude à inovação nesta área, mais
a alteração de conteúdos a qualquer momento.
do que referenciar os painéis de Led, a
multimédia, os conteúdos e o digital, há
que mencionar a aplicação e conjugação
de materiais e explorar ao máximo a
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HÁ 10 ANOS NO MERCADO
A MEGanuncius foi fundada em agosto de 2011 por
uma equipa especializada em reclamos luminosos
que partilhava “uma visão diferente do que então
se praticava no mercado”. Vocacionada para o
design personalizado da imagem interior e exterior,
a sua atividade inclui, nomeadamente, a conceção
de reclamos luminosos, mobiliário e expositores,
decoração de espaços comerciais, mupis e
sinalética multimédia através da utilização de ecrãs
e montras com sistema Led Screen Display. “Rigor,
dedicação, empenho e profissionalismo são valores
que caraterizam a MEGanuncius”.

presença no portfólio da MEGanuncius,
quais são os “ingredientes” inovadores
que podem marcar a diferença neste
âmbito? Marçal Garcia realça o “privilégio”
de trabalhar com grandes grupos nesta
área, que diariamente os “põem à prova e
colocam desaf ios constantes”, destacando
o orgulho sentido ante a “capacidade de
superação de toda a equipa para conseguir
estar à altura desses desaf ios”.
Temos inovado e sido
“Temos inovado e sido pioneiros
pioneiros neste setor
em diversas formas de
neste setor em diversas formas de abordar
abordar o mercado,
o mercado, levando grupos que operam
levando grupos que
em diferentes áreas geográficas a acreditar
operam em diferentes
em nós”, declara. E vai ainda mais longe
áreas geográficas a
ao enumerar os “ingredientes” que têm
acreditar em nós
marcado a diferença e o sucesso do trabalho
desenvolvido: “o design, a qualidade/
preço, a proximidade e um cliente um
amigo. É muito disto que nos carateriza”.
Acrescem, diz, as visitas que realizam a feiras
e certames onde encontram parceiros/
fornecedores com matérias diferenciadas
Queremos, igualmente, dar
suscetíveis de posteriormente poderem
um novo impulso à nossa
propor aquando da construção dos seus
marca de vendas online
reclamos e decorações.
denominada Maria da Luz
Para o futuro próximo, Marçal
e dar a conhecer o nosso
open office, a inaugurar
Garcia acredita que a tendência passa
brevemente, na Av. ª de Roma,
pelo painel led. “Atualmente, não está ao
em Lisboa, onde, para além de
alcance de todos, devido ao preço, mas
recebermos os clientes, iremos
com criatividade temos conseguido atingir
ter um showroom
os nossos objetivos. Nós temos soluções,
e com base nisso tentamos criar uma
tendência, um perf il de anúncio, para que
amanhã o nosso cliente possa ter a solução
que desejaria ter no seu estabelecimento”
Para concluir, partilha ainda a
visão de futuro da empresa, empenhada
em “continuar” a marcar a diferença.
“A MEGanuncius tem como objetivo
consolidar a sua presença no mercado,
publicitário. O seu dinamismo e versatilidade
cimentando junto dos seus clientes
podem muito bem ser a base para a sua
as parcerias existentes. Queremos,
afirmação no mercado e a revolução pode
igualmente, dar um novo impulso à nossa
acontecer também se o critério usado para
marca de vendas online denominada
este fim for a criatividade”.
Maria da Luz e dar a conhecer o nosso
Quanto à criatividade associada
open off ice, a inaugurar brevemente, na
a esta área, Marçal Garcia sublinha
Av. ª de Roma, em Lisboa, onde, para além
que qualquer reclamo passa,
de recebermos os clientes, iremos ter
naturalmente, por um
um showroom. Vamos também
processo criativo,
abrir uma nova área de
começando por referir
negócio com o intuito de
o “imprescindível
complementar a vertente
A MEGanuncius e toda a
conhecimento do
de décor de espaços
equipa encara o futuro
cliente que procura
que já fazemos”,
com compromisso, ciente
a MEGanuncius”.
adianta. No fundo, “a
de que fortalecer a nossa
“É essencial
MEGanuncius e toda a
polivalência é fulcral, tal
estar ao lado do
equipa encara o futuro
como a confiança em
cliente, conhecer
com compromisso,
nós depositada para
e perceber o seu
ciente de que
continuarmos a cuidar da
imagem dos nossos clientes
ramo de atividade.
fortalecer a nossa
Virtualmente
polivalência é fulcral,
colocarmo-nos no seu
tal como a conf iança
lugar e, com o carinho
em nós depositada para
com que trabalhamos, o
continuarmos a cuidar da
processo flui de forma natural. O
imagem dos nossos clientes. Aqui
´fazer à medida´ é isto mesmo”, garante.
f ica a promessa que, da nossa parte, a luz
E uma vez que o setor alimentar tem forte
nunca se apaga”.
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