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ARENA MEDIA
FOCO NO DIGITAL
CONTINENTE
UMA ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO
SAMSUNG
UM CAMINHO DE DISRUPÇÃO
TPS
A TECNOLOGIA COMO DIFERENCIAL
WEBORAMA
CAMINHAR PARA UM FUTURO SEM COOKIES
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FOCO NO DIGITAL
A Arena Media é uma agência atual, inovadora e atenta às
tendências, que tem no digital uma das áreas de maior foco,
garante Filipe Rodrigues, Head of Digital & Innovation,
para quem o sucesso passa por procurar fazer diferente e ser
relevante para as marcas trabalhadas e seus consumidores.
Sublinhando que não existem fórmulas mágicas, Filipe
Rodrigues reconhece, no entanto, que há fatores que influenciam,
como a tecnologia, enquanto catalisador de inovação; conteúdo,
que pode exponenciar a relevância; parceiros, que aportam escala;
e clientes, que desafiam diariamente. Mas o principal fator para
a eficácia e inovação que a Arena Media proporciona aos clientes
advém da qualidade, do foco, da ambição e da motivação das suas
pessoas. “É esta cultura de desafio que leva a que – seja alguém de
uma disciplina digital (mais de 60% das nossas pessoas têm perfis
digitais) ou do ´tradicional´ offline – desejemos permanentemente
fazer diferente, inovar, e, efetivamente, estarmos um passo mais

além”, salienta. Na visão do Head of Digital
& Innovation da Arena Media, o dinamismo
do universo digital induz a uma postura
constante de test & learn, que se aproxima –
com as devidas ressalvas – daquilo que se vive
no universo das start-ups. Este dinamismo
existe do lado do publisher e do consumidor,
que se divide por cada vez mais plataformas
(podendo incluir-se já alguns metaversos)
e tem relações distintas com as marcas
em cada uma delas. “Aquilo que tentamos
fazer – e o nosso modelo de trabalho client-centric ajuda a concretizá-lo – é ser o mais
ágeis possível e rapidamente moldar o
planeamento (pré ou durante a campanha)
para conseguir adotar novas plataformas,
utilizar (e testar) as suas boas práticas e
perceber a adoção e relação do consumidor
com as nossas marcas nestes novos
contextos”, explica. Pela complexidade de
determinadas áreas e plataformas, prossegue,
a agência tem equipas especializadas em
Performance (paid e non-paid media),
Social Media e Programático que fazem este
trabalho em conjunto com as marcas que
trabalham, analisando e ajustando quase em
real-time. Questionado sobre o que significa
fazer uma diferença significativa para as
marcas, negócios e pessoas, Filipe Rodrigues
esclarece: “a parceria que temos com as
marcas que trabalhamos vai para lá do nosso
papel enquanto agência de meios. Para lá
do ´simples´ plano de meios, trabalhamos
com as marcas na construção de uma Media
Experience relevante, através de touchpoints
relevantes para entregar uma comunicação
relevante, que vá para além dos benefícios
funcionais do produto ou serviço que está a
promover”. A preocupação, conjunta, é a de
promover e construir uma sociedade melhor,
não menosprezando o aspeto funcional
referido, mas atuando essencialmente sobre
os benefícios pessoais e coletivos. “Importa
lembrar que se 68% das marcas deixassem de
existir, o consumidor português não notaria,
ou facilmente as substituiria, pelo que é
fundamental entrar nesta esfera da relevância,
e isso só se conseguirá se efetivamente as
marcas fizerem uma diferença relevante na
vida do consumidor”, garante.
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Cientes de que ser diferente e
inovador não chega para alcançar o
sucesso, quisemos saber como fidelizar a
audiência e manter a identidade, tendo
Filipe Rodrigues citado, entre muitos
outros, conteúdo coerente e maleável,
conteúdo regular e conteúdo relevante.
“Já aqui falámos sobre a multiplicidade de
plataformas digitais existentes – e ainda
temos os pontos de contacto offline –, o
que reforça a necessidade de manter a
coerência (de tom, gráfica, de mensagem)
em cada oportunidade que o consumidor
tem para contactar com a marca, adaptando
sempre o conteúdo ao contexto em que
está inserido – não é a mesma coisa criar
conteúdo para TV, para um anúncio de
Youtube ou para o TikTok.”, esclarece. Para
estas oportunidades surgirem, prossegue,
há que publicar conteúdo regular nas várias
plataformas onde a marca está presente,
sob pena de ficar sub-exposta na imensidão
de estímulos que o consumidor recebe
diariamente. Não é por acaso que a “luta”
por segundos de atenção do consumidor
tem vindo a ser um hot topic no universo
digital, frisa. “As marcas ainda são vistas
como ´quem interrompe o que estou a ver/
/ler/ouvir´ e não como quem cria conteúdo
que alguém queira consumir. É então
fundamental criar conteúdo relevante para
a audiência a quem se destina e que faça os
consumidores quererem voltar a ver/ler/ouvir
o que a marca tem para dizer”, acrescenta.
Quanto à ajuda que a tecnologia pode dar
para conhecer melhor o comportamento
do consumidor e facilitar a estratégia de
comunicação, Filipe Rodrigues diz: “por muito
assustador que possa ser – e é – a nossa
pegada digital permite que algoritmos como
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o do Facebook ou da Google nos conheçam
quase tão bem (muitas vezes melhor) do
que nós próprios, e que usem esses data
points para alimentar e fazer evoluir o próprio
algoritmo e utilizar modelos preditivos para
melhor entregar campanhas publicitárias”. É
um modelo cíclico – mais data points, mais
conhecimento, melhor previsão, melhores
resultados de campanhas, etc – que pode ser
utilizado pelas marcas para conseguir duas
coisas: mais insights sobre os seus atuais e
potenciais consumidores e maior automação

ASSERTIVO E RELEVANTE
O universo digital e as suas plataformas
têm inúmeras possibilidades de
segmentação e na Arena Media fazemos
uso dessa riqueza para ser o mais
assertivo, relevante e eficaz possível –
tentando evitar ao máximo o sentimento
de stalking – na entrega das nossas
campanhas ao seu target, declara Filipe
Rodrigues. “Antecipando um futuro
desafio (o Cookiepocalypse, adiado
para 2024), também aqui vivemos em
constante test & learn, estando já a testar
modelos alternativos de segmentação
recorrendo à nossa plataforma de gestão
de audiências – Converged – e a trabalhar
com os nossos clientes em estratégias
de segmentação com dados 1st party”,
adianta.
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e eficiência na entrega de campanhas.
Filipe Rodrigues admite, entretanto, que
há uma tendência generalizada para se
associar inovação a evolução tecnológica
e, a título de exemplo, comenta: associa-se
muitas vezes a evolução nas áreas da IA
ou machine learning (e que trazem novas
possibilidades de automação, segmentação
e outros tantos “ãos”) a inovação, quando,
na verdade, são uma evolução de algo que
já faz. “Com cada vez mais tração, o que me
parece que será o baluarte da inovação dos
próximos tempos, será a entrada das marcas
na Web3 – e algumas, como a McDonalds,
Nike ou Nivea já o estão a fazer –, uma
plataforma cujo propósito é ‘devolver’ poder
aos seus utilizadores. Isto tem implicações
na ownership que o utilizador tem dos
seus assets digitais, mas, principalmente,
no controlo dos seus dados pessoais e da
sua privacidade”. Voltando à relevância
que as marcas têm para o consumidor, a
possibilidade de distribuição da cadeia de
valor por cada um dos utilizadores desta “nova
internet” acaba por capitalizar nos benefícios
pessoais e coletivos que uma marca consegue
entregar, conclui.
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CLIENTE CADA VEZ
MAIS DIGITAL

“O cliente é cada vez mais
digital e, por isso, no Continente
continuaremos a apostar na
transformação digital da experiência
do cliente em toda a jornada de
compra”, afirma fonte da MC, que
destaca, em paralelo, o crescimento
muito significativo do e-commerce
nos últimos anos, especialmente
durante os períodos de confinamento
suscitados pela pandemia.

Uma parte importante desse crescimento reteve-se, o que
levou o e-commerce de produtos alimentares para níveis de vendas
que só se previa alcançar dentro de alguns anos, refere a fonte,
salvaguardando que no contexto das lojas físicas, mesmo antes da
situação de crise provocada pela Covid-19, os clientes já começavam a
privilegiar soluções mais simples e rápidas de checkout. “A pandemia
acelerou essa tendência, tendo os clientes privilegiado ainda mais
as soluções self service (caixas self checkout e app Continente Siga),
bem como a adoção de wallets digitais para efetuar os pagamentos
de forma rápida, simples e segura (através do Continente Pay), e
a digitalização das relações de fidelização com a app do Cartão
Continente”, declara. Entretanto, para além diferenciação positiva e
do uso da mensagem adequada para alcançar o target pretendido,
é fundamental estar ciente que os clientes querem flexibilidade e
conveniência – há dias em que significa comprar online, outros uma
compra rápida na loja e outros visitas mais longas e mais artigos no

carrinho. “O nosso papel passa por dar ao
cliente soluções que simplifiquem a sua
vida, com integração total entre os canais
que decida utilizar. O online é cada vez mais
parte fundamental dessa equação que
envolve toda a marca Continente”, destaca a
fonte, salientando, neste âmbito, o trabalho
desenvolvido através de plataformas de
Marketing Automation, que providenciam às
equipas maior agilidade e interessantes níveis
de automação na gestão da relação com o
cliente. Reconhecendo que o retalho é uma
indústria que está muito exposta à inovação
e à constante mudança de expectativas
dos clientes, a fonte da MC especifica: “No
Continente, a inovação corre-nos no sangue,
e encaramos cada vaga de novas soluções
com o entusiasmo de quem sabe que essa
pode ser mais uma solução para melhorar
aquela experiência ou processo que ainda
não conseguimos levar para o nível que
os nossos clientes e colegas de trabalho
merecem”.
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FIDELIZAÇÃO E IDENTIDADE
A fidelização do cliente depende de
fatores que vão para lá da qualidade e do
preço do produto/serviço. Neste contexto,
o Continente preocupa-se em manter
a proximidade com os clientes, assente
numa relação transparente. É importante
manter o foco na inovação e no digital, mas,
sobretudo, e em primeiro lugar, no cliente
e nas suas necessidades de conveniência,
qualidade e simplicidade.

Sobre o critério para seleção de
plataformas, a fonte da MC diz que a
estratégia de digitalização parte de um
entendimento profundo da jornada de
compra do consumidor que permite
identificar todas as áreas em que as soluções
digitais podem contribuir para a melhoria da
experiência de cliente. Essas oportunidades
são priorizadas para maximizar o impacto
nesta experiência e o resultado manifestase em várias ações e ativos digitais ao
serviço dos clientes, desde a comunicação
digital (redes sociais, folhetos, folhetos
personalizados e georreferenciação das
lojas), ao site e app de e-commerce, a app
Cartão Continente e a app Continente Siga.
Em relação à forma como o Continente
se destaca e afirma em termos de
diferenciação e inovação, a estratégia passa
por continuar a responder às necessidades
dos clientes e estar presente quando e
onde mais precisam. “Recentemente
lançámos os Folhetos Personalizados que
visam proporcionar aos consumidores
uma experiência única de personalização,
através da criação de um folheto semanal
que inclui uma seleção de promoções
que vão ao encontro das necessidades
de cada consumidor. Cada cliente pode
consultar a qualquer momento o seu
folheto personalizado na sua App Cartão
Continente. Este projeto foi desenvolvido de
raiz e é uma inovação mundial”, sublinha.
Outro ponto de diferenciação, prossegue, é o
Programa de Fidelização ter vantagens num
universo de marcas que cobrem grande

parte dos momentos e
categorias de consumo
das famílias portuguesas,
o que se traduz em
descontos exclusivos nas
lojas Continente e no
Continente Online e nas
marcas Galp, Wells, MO,
Meu Super, Zippy, Bagga,
note!, Go Natural, ZU, Pizza
Hut, Pans&Company, KFC,
Pasta Caffé, Miit, Burger
King, SOL, TacoBell, Home Story, Booking.
com e TAP. Quanto ao que é necessário para
fidelizar o consumidor, a fonte da MC disse
que independentemente das campanhas
ou das plataformas utilizadas, o cliente é
único. “É exatamente esta caraterística que
reforça a necessidade absoluta de foco no
cliente, sendo muito importante mantermos
a comunicação com o nosso público e
estarmos presentes na vida dos nossos
clientes, onde quer que se encontrem,
qualquer que seja o momento que
atravessam e as necessidades que tenham. É
esta proximidade e preocupação em inovar
para nos adaptarmos e surpreendermos os
nossos clientes, garante. O lançamento do
Cartão Continente há quase 15 anos também
permitiu aprofundar o conhecimento sobre
as preferências de consumo dos clientes e
estruturar as melhores ofertas para cada
um através de soluções de personalização,
como os tradicionais cupões ou os recentes
Folhetos Personalizados. Naturalmente, diz,
a transformação digital do próprio Cartão
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Continente permite alargar e reforçar essa
capacidade de entender as tendências
do mercado e antecipar necessidades.
Nota, ainda, para o facto de em 2019 a App
Cartão Continente ter sido relançada, com
uma experiência de utilizador totalmente
renovada e um conjunto de novos serviços
de elevada relevância para o cliente. Permite
dispor de todas as vantagens do cartão
no telemóvel, não necessitando, por isso,
de ter o cartão físico sempre à mão. Conta
com serviços como a fatura eletrónica;
o Continente Pay, integrando assim a
fidelização com o pagamento; e o acesso
a mecânicas exclusivas de gamification.
Estes são mais exemplos do esforço de
digitalização do programa de fidelização,
sublinha, adiantando que em 2021 foram
mais de quatro milhões de famílias a tirar
partido das vantagens do Cartão Continente,
sendo que, atualmente, são já mais de dois
milhões os clientes que utilizam a App
Cartão Continente.

CONHEÇA A APP

COMUMAAPPASSIM
SÃOELESQUENÃO
LARGAMOTELEMÓVEL

APP CARTÃO
CONTINENTE
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UM CAMINHO
DE DISRUPÇÃO

Nos últimos dez anos, a área de mobile
maior confiança na acrescida funcionalidade
da Samsung cresceu 90%, num “claro sinal de
e usabilidade dos mesmos. Tal facto refleteque o mercado nacional confia na tecnologia,
se no interesse de um público mais alargado
qualidade e segurança dos equipamentos” da
que procura com um Flip um nível de
marca. Esta é a perspetiva do head of Product
portabilidade extremo sem prescindir de
Marketing, José Correia, que especifica que,
um desempenho ou de um ecrã de grandes
em 2021, o volume de negócios daquele
dimensões aliado a uma experiência de
segmento se situou acima dos 250 milhões
fotografia revolucionária, apenas possível
de euros, “o mais alto já registado em
graças ao modo Flex. Já o Fold visa assegurar
Portugal”.
uma forma ainda mais confortável de abraçar
Acrescenta que, no segmento TV
um estilo de vida digital verdadeiramente
Premium, a Samsung “lidera o mercado
móvel para aqueles consumidores mais
nacional há cinco anos”, com as vendas totais
exigentes e para quem a produtividade on
de QLED a triplicarem e a serem hoje “um
the go é algo fundamental. “Por isso temos
pilar estratégico” da marca, “líder destacado”
tido uma grande aceitação dos nossos
nos televisores de grandes polegadas (+65”)
produtos dobráveis, que já representam em
desde 2017. Também nos eletrodomésticos a
Portugal 15% do total de unidades vendidas
Samsung “lidera há cinco anos consecutivos”
no segmento premium, traduzindo-se
nas seis principais categorias:
em 20% do volume de faturação. Os
(frigoríficos, máquinas de lavar
portugueses adquiriram já entre
roupa, lavar loiça, secar roupa,
30 a 40 mil foldables, e isso
arcas e microondas).
leva-nos a crer que esta
“A nossa missão é
tecnologia conquistou
A Samsung é líder em inovação
continuar a trilhar um
claramente os
e tem conseguido, ano após ano,
caminho de disrupção
portugueses, que
estar ao lado dos consumidores
que nos permita
entendem o valor
nacionais através da sua tecnologia
acompanhar as
acrescentado e
com propósito e oferta cada vez mais
tendências e as
potencial que estes
ampla que responde às mais recentes
expectativas dos
telemóveis aportam”,
necessidades, nomeadamente nos
consumidores”,
destaca.
tempos de pandemia, quando foi
afirma. Neste
necessário adotar novas dinâmicas
contexto, José
pessoais e profissionais
Correia identifica
os foldables como
exemplo de inovação e
pioneirismo, tendo em conta
que a Samsung foi “a primeira
marca” a apostar neste segmento. “Vamos
já na 4.ª geração destes modelos dobráveis
e, se nas primeiras gerações havia alguma
resistência por parte do consumidor,
hoje temos uma grande aceitação neste
segmento, aumentando a notoriedade
destes equipamentos e dissipando as dúvidas
quanto à resistência e usabilidade destes
novos formatos. Para a Samsung esta não é
apenas uma nova tecnologia, mas o futuro
da indústria”, sublinha. Relativamente aos
destinatários destes modelos, diz que a
experiência acumulada pela marca na criação
deste tipo de equipamentos se traduz numa
36
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Um caminho de disrupção que
permita acompanhar as tendências
e as exigências dos consumidores.
É assim que o head of Product
Marketing da Samsung Portugal,
José Correia, define a estratégia de
inovação da marca e a abordagem à
digitalização.

Quanto ao que distingue a Samsung
das congéneres em termos de inovação,
o porta-voz declara: “Desde 2010, quando
lançámos o primeiro Galaxy S, que a Samsung
se orgulha de ter trazido para o mercado,
ano após ano, algumas das inovações mais
significativas e que ainda hoje definem a
história da indústria”. Cita, nomeadamente,
a introdução, em 2010, dos ecrãs Amoled,
que permitiram a massificação dos ecrãs
de grande formato que hoje dominam o
mercado, enquanto em 2011 foi lançado
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um dos elementos mais icónicos, a
S-Pen, adicionando um toque analógico
ao digital. Entretanto, num mundo onde a
cibersegurança ocupa cada vez mais um
lugar central nas preocupações de quem
utiliza e gere meios de comunicação digitais,
o lançamento, em 2013, da plataforma de
segurança Knox “revelou-se um marco que
ainda hoje deixa uma marca indelével na
estratégia da Samsung”.
Os últimos anos, prossegue, têm
sido também marcados por “inovações
revolucionárias” na experiência de fotografia,
e o lançamento, em 2016, do primeiro
sensor dual pixel, é disso mesmo exemplo.
Nota, ainda, para o foco, desde 2019, no
desenvolvimento do formato dobrável, que
exige ao mesmo tempo uma revolução no
interface de utilização para que a experiência
de utilização seja fluída e acompanhe
facilmente a inovação do hardware. “Mas,
aquilo que verdadeiramente nos deixa
orgulhosos é sermos, sem margem de dúvida,
a empresa que permitiu a massificação dos
smartphones em todo o mundo, o que ao
longo dos últimos 12 anos permitiu aproximar
e facilitar a vida de milhões de pessoas que
depositaram na Samsung a missão de ser
um agente ativo e de mudança nas suas
vidas”, frisa. Relativamente aos principais
desafios que a inovação coloca, José Correia
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modelos de aprendizagem em
Portugal, e que já provaram
contribuir para o sucesso
A confiança e a fidelização são
escolar dos alunos,
atributos que todas as marcas
tornando o sistema de
se esforçam por alcançar. A
ensino mais atrativo e
Samsung está no caminho
refere a resposta às
moderno para todos
certo e é seu objetivo continuar
necessidades dos
na comunidade
a apostar no desenvolvimento
consumidores com
de equipamentos que
escolar”. Neste âmbito,
a qualidade que
acrescentem valor ao dia a dia
destaca o projeto
dos consumidores. Esta é e será
caracteriza a marca. “A
Manuais Digitais,
sempre a identidade
Samsung tem pautado
desenvolvido na Região
da Samsung.
o mercado com inovações
Autónoma Madeira:
que visam proporcionar
“Graças aos excelentes
novas formas de viver, mais
resultados, já não é um projeto,
móveis, simples, eficientes e
mas uma realidade que se está a
funcionais. Em resultado das mudanças
implementar em vários ciclos de escolaridade
no comportamento do consumidor, o nosso
e que também já arrancou no sistema
desafio é entregar tecnologia facilitadora
educativo dos Açores.”
capaz de trazer valor acrescentado à vida
No setor Público e das Finanças,
quotidiana”, garante. Através do conceito
prossegue, a marca tem tido, igualmente, um
abrangente de “Connected Living” e do
papel essencial no processo de digitalização,
ecossistema da marca, é possível dotar uma
garantindo maior flexibilidade, produtividade
casa de inteligência e assim obter ajuda
e segurança a várias instituições públicas e
em tarefas como tratamento da roupa
empresas, através da plataforma Samsung
ou preparação de um plano de refeições
Knox e de dispositivos certificados. Recorda, a
semanal.
propósito, que a Samsung Portugal é a única
Quanto à digitalização, José Correia
fabricante de dispositivos móveis certificada
reconhece tratar-se de uma ferramenta
pelo Gabinete Nacional de Segurança. E
indispensável para as marcas e empresas,
adianta que a Samsung Portugal está,
mas também para o desenvolvimento
entretanto, a dar, igualmente, os primeiros
do país. “Queremos ser um catalisador na
passos na área da Saúde, o próximo dos
evolução, maturação e inovação tecnológica
quais visa a implementação de soluções
e digital no país e estamos a trabalhar nesse
de monitorização de doentes e de apoio
sentido. Exemplo disso são as soluções que
à realização de exames médicos, através
temos vindo a desenvolver para o setor
de dispositivos móveis seguros e criados
da Educação, que têm transformado os
especialmente para estes propósitos.
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A TECNOLOGIA
COMO DIFERENCIAL

Fornecedor de tecnologia que liga
de softwares ou hardwares. À medida que
fabricantes e distribuidores, ajudando-os a
ela se expande e as empresas avançam
capitalizar no mercado de impressão e gestão
na jornada da transformação digital, as
de documentos. É assim que se define a TPS
estratégias digitais e de negócios tendem
- Total Printing Solutions, empresa com mais
a tornar-se uma só. Na TPS, queremos
de 20 anos de experiência a colaborar para
envolver-nos em todo o processo, seja na
que os setores público e privado consigam
implementação de software ágil e inovador,
tirar partido das vantagens da estratégia
na aquisição de hardware tecnologicamente
correta de impressão, digitalização e gestão
evoluído, bem como na consultoria e
de documentos.
formação. Este tipo de abordagem foca-se
Em Portugal desde 2021, a TPS visa
na utilização da tecnologia para impulsionar
contribuir para a aceleração do crescimento
os negócios, criando novos produtos ou
dos negócios, reduzindo os custos e
reformulando processos existentes”, esclarece
aumentando a eficiência operacional. Com
Eduardo Guerra, assumindo que o maior
uma estratégia digital bem definida, o
desafio “é conseguir colocar os parceiros a
objetivo passa por aplicar tecnologias
trabalhar MPS [Managed Print Services]
em modelos de negócio com
junto dos seus clientes para que
o objetivo de gerar um
estes possam apresentar uma
diferencial nas empresas.
oferta bastante competitiva
“Estamos
e, desta forma, tirarem
A tecnologia está incorporada
presentes em todas
partido de uma procura
aos negócios de uma maneira
as fases do negócio,
crescente por parte
que vai além de softwares
que vai desde o
dos clientes finais
ou hardwares. À medida
aconselhamento,
para soluções de
que ela se expande e as
avaliação,
serviços inovadores,
empresas avançam na jornada
implementação e
seguros, ecológicos e
da transformação digital,
acompanhamento.
eficientes”.
as estratégias digitais e de
negócios tendem a tornar-se
Para nós, é muito
Em tempos
uma só
importante ouvir os
de crise, a redução
clientes e é essencial
de custos é uma
fazê-lo corretamente
para que possamos em
conjunto apresentar a melhor
solução, aquela que se adapta às suas
necessidades e aos workflows do seu
negócio”, enquadra o branch manager,
Eduardo Guerra, especificando que a
empresa “apresenta uma ampla gama de
soluções de impressão, quer para o mercado
office, quer para o de impressão profissional,
assim como soluções disruptivas de gestão
documental para otimizar e agilizar processos
de negócio, implementação de soluções em
infraestruturas de IT, segurança e ambientes
virtuais ligados à cloud”.
A estratégia digital da TPS passa por
“aplicar tecnologias em modelos de negócio
com o objetivo de gerar um diferencial nas
empresas”. A tendência – acrescenta – é que,
no futuro, todas as estratégias de negócio,
impressão e gestão documental sejam
digitais. ”Hoje, a tecnologia está incorporada
nos negócios de uma maneira que vai além
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Antecipando que todas as estratégias
de negócio, impressão e gestão
documental serão digitais, a
estratégia da TPS passa por aplicar
tecnologias em modelos de
negócio com o objetivo de gerar
um diferencial nas empresas. É
esta a visão partilhada pelo branch
manager, Eduardo Guerra.

preocupação geral. De acordo com o
branch manager, na TPS esse é um dos
focos de atuação junto das pequenas e
médias empresas, nas quais se sente maior
dificuldade em “estimar com precisão o custo
total das suas impressões empresariais”,
tanto a nível financeiro, como ambiental.
“Proporcionamos aos nossos clientes uma
redução de custos por via da otimização
e racionalização do parque de impressão,
alavancando igualmente a implementação
de workflows que melhoram os processos de
trabalho e consequentemente a rentabilidade
do negócio. As soluções de MPS ajudam os
clientes a terem um acesso rápido seguro
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e fiável de todos os dados necessários para
essa análise”, especifica, salvaguardando que,
assim, é possível obter uma análise precisa
e transparente dos comportamentos de
impressão dos vários membros da equipa,
volumes de impressão, níveis de tinta dos
equipamentos, encomendas de consumíveis,
necessidades de manutenção e muito mais,
oferecendo todas as vantagens de um modelo
de negócio on demand ou Software as a
Service (SaaS).
Outra preocupação neste setor é a
segurança. A propósito, Eduardo Guerra
cita o relatório Cloud Print Services 2021,
da Quocirca, para falar do posicionamento

www.briefing.pt

da empresa na segurança cibernética:
“Descobriu-se que apenas 21% das
organizações pesquisadas estão
completamente confiantes na segurança do
seu ambiente de impressão desde o início
da pandemia, em comparação com 33%
pré-pandemia. Além disso, 32% indicaram
que as impressoras de propriedade dos
funcionários representam um risco para as
organizações, que devem fazer mais para
proteger os dados na nuvem contra-ataques
de phishing, malware, ransomware e uma
série de outras vulnerabilidades.”
Da sua experiência decorre que “as
impressoras costumam ser os dispositivos

RAZÃO SUSTENTÁVEL
A descarbonização pretendida até 2050 não é um mero conceito para a TPS, defende Eduardo Guerra.
“A sustentabilidade e ecologia não são apenas uma visão, mas a razão para continuar. Investimos no
desenvolvimento de soluções que fazem com que as coisas funcionem de forma ainda mais eficiente.
Sabemos bem quantos recursos são necessários para a produção de uma única folha de papel e a forma
como isso afeta o nosso meio ambiente”, assevera o branch manager, especificando que “ao monitorar,
continuamente, as suas impressões, as empesas podem ajudar a reduzir a sua pegada ambiental”.
Para dar resposta a isso, a TPS, aposta em “soluções eficientes que diminuem os consumos de papel de
escritório e consumíveis em cerca de 30%”. “A digitalização de documentos é o futuro. Produtos como o
OptimiDoc, Mps Monitor, PaperCut entre outros, irão estar cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Os
documentos digitais continuarão a substituir os documentos físicos e os benefícios são enormes para o
nosso meio ambiente e é apenas uma questão de tempo”, conclui.
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mais negligenciados na rede”, pois muitas
organizações “não têm políticas de segurança
oficiais para dispositivos de impressão”. “A
segurança da informação não é uma opção,
por isso oferecemos soluções de MPS que
garantem a segurança dos processos internos
de todos os clientes. Os fornecedores de
MPS são responsáveis por lidar com muitas
informações comerciais confidenciais,
informações de identificação pessoal (PII),
informações técnicas sobre a infraestrutura de
TI dos seus clientes e outros dados valiosos. Ao
processar dados protegidos por regulamentos,
cabe a cada fornecedor de MPS garantir que
eles permaneçam em conformidade. As leis
que regem a conformidade são cada vez mais
comuns em todo o mundo, e navegar no
cenário da privacidade pode ser complicado,
por isso é essencial trabalhar com um
fornecedor de que se mantenham atualizados
e em conformidade”, advoga.
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CAMINHAR PARA
UM FUTURO SEM
COOKIES
A inovação e a digitalização estão
no ADN da Weborama, na medida em
que se posiciona como uma data tech
company, oferecendo soluções tecnológicas
avançadas para um melhor conhecimento
do comportamento do consumidor. A análise
semântica é a sua ferramenta por excelência
para oferecer, aos anunciantes, às agências e
aos meios, uma combinação de tecnologia,
dados e experiência.
Assim, utilizando algoritmos
patenteados de Inteligência Artificial
Semântica, a Weborama fornece “uma visão
precisa e escalável do perfil do consumidor,
uma capacidade de segmentação
personalizável e soluções de ativação
programática”, permitindo aos diferentes
atores do mercado “otimizar as suas
estratégias de compra de inventário, com uma
elevada precisão e um excelente ROI, com ou
sem cookies de terceiros”.
O desaparecimento dos cookies de
terceiros é, precisamente, um dos desafios
mais atuais com que a empresa lida: “O
mundo do marketing digital tem sido apoiado
até aos dias de hoje com cookies de terceiros.
Com a publicidade
digital e através das
cookies de terceiros,
desenvolveu-se
a capacidade de
medição da eficácia
publicitária. Entender
qual o ROI de cada euro investido em tempo
real permitiu à publicidade digital desenvolver-se de forma massiva. Sem cookies de terceiros,
vai ser muito mais complicado conseguir esta
visão holística do percurso do consumidor”,
assume o managing director da Weborama
em Portugal, Luís Castanho.
Por outro lado, “as cookies guardadas
nos navegadores dos consumidores permitem
que anunciantes e agências de meios
possam criar grupos de audiências e assim
comunicar com mais eficácia os seus produtos
a determinados consumidores”. Entende, pois,
que manter esta eficácia na comunicação
digital, sem o apoio de cookies de terceiros,
será “um dos grandes desafios”.
Já a propósito de ser ou não
possível preservar e respeitar a segurança
da informação e privacidade no mundo
digital, mantendo o targeting publicitário

uma possibilidade, Luís
Castanho sustenta que
todas as limitações, legais
e tecnológicas, têm como
propósito proteger a
privacidade do utilizador e/
/ou consumidor.
“Não passa um mês
sem que sejam reveladas
novas informações
sobre as soluções
estudadas, testadas ou
já implementadas para
substituir as cookies. Estão
a ser desenvolvidas três
grandes alternativas: dados
agregados, identificador
único ou análise do
contexto. Cada uma destas
alternativas responde a
diferentes casos de uso e
todas apresentam vantagens e
desvantagens”, sublinha.
Mediante o contexto digital atual,
a empresa dispõe de várias soluções
tecnológicas diferenciadoras, com vista a um
futuro sem cookies, embora,
na realidade, se viva num
mundo, no qual, pelas mais
diversas razões, cerca de 30% da
navegação online já é realizada
sem cookies. “Sendo a missão
da Weborama acompanhar
os seus clientes na sua transformação digital,
a empresa tem de poder dar resposta a esta
realidade já hoje”, comenta.
Adianta que a empresa está
empenhada em explorar e utilizar todas as
alternativas, por forma a apresentar respostas
adequadas a cada caso de uso. É o que
envolve em concreto a solução Topics da
Google/Chrome, em que a equipa de R&D da
Weborama está a analisar o que é devolvido
pelas API – Interfaces de Programação de
Aplicações para fazer a correspondência
entre os mais de 200 milhões de perfis
disponibilizados na base de dados europeia
da empresa e a resposta em termos de
segmentos do Chrome. “Estaremos, assim,
prontos a trabalhar com os nossos clientes
o leque de soluções possíveis para manter a
eficácia das suas campanhas de comunicação
digital num espírito de privacy first”, remata.
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Acompanhar os clientes na sua
transformação digital. É esta
a missão da Weborama, que a
desempenha colocando a tecnologia
e a data ao serviço da análise do
perfil do consumidor, tirando
partido da Inteligência Artificial
Semântica. Um dos desafios mais
recentes a que procura dar resposta
é o desaparecimento das cookies de
terceiros.
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AS SOLUÇÕES
Entre as várias soluções tecnológicas
para manter a eficácia do targeting publicitário,
o managing director da Weborama Portugal
detalha as três iniciativas tecnológicas que
estão a ser desenvolvidas (dados agregados,
identificador único ou análise do contexto).
Uma delas prende-se com a Privacy
Sandbox da Google: “Os dados agregados
estão no centro da Privacy Sandbox, a
alternativa que a Google está a desenvolver
para substituir as cookies de terceiros no
Chrome no final de 2023 e, assim, tornar as
suas atividades publicitárias compatíveis com
o cumprimento da privacidade e da legislação”,
refere Luís Castanho.
“A Privacy Sandbox é um conjunto
de API que cobre todos os casos de uso de
compra de media: Topics (segmentação
publicitária), FLEDGE (retargeting) e as API
de medição. Sendo o Chrome o navegador
líder em termos de quota de mercado, toda a
indústria está atenta a estas mudanças”, frisa
antes de lançar uma questão. “Mas será que os
outros navegadores irão seguir o movimento e

será que o nível de granularidade
das API será suficiente para dar
fiabilidade às atividades de targeting
e retargeting?”
A segunda iniciativa que menciona é a
solução de identificador único. Enquadra que
os registos dos indivíduos nas bases de dados
dos meios e anunciantes são encriptados por
meio de um identificador anónimo para efeitos
de publicidade segmentada, caso deem o seu
consentimento. “A chave utilizada para esta
encriptação é geralmente o endereço de correio
eletrónico ou o número de telemóvel. O mesmo
utilizador que faz login com o mesmo endereço
de correio eletrónico em sites diferentes irá gerar
o mesmo ID, se estes sites utilizarem a mesma
solução de ID única. Estas soluções podem
responder eficazmente às necessidades de
targeting”, defende.
Mas existem dois grandes desafios
a esta alternativa: “O primeiro é o facto de
haver tantas soluções de identificação únicas
disponíveis. O segundo diz respeito ao volume,
uma vez que a maioria dos utilizadores da
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Internet não se identificam necessariamente
em todos os sites visitados”.
Finalmente as soluções contextuais: “Das
mais simples às mais sofisticadas, as soluções
de segmentação contextual baseiam-se, como
o nome sugere, em temáticas de sites, URL
de páginas, palavras-chave e na inter-relação
de palavras num artigo para definir critérios
de segmentação.” Ora, tendo em conta estas
especificidades, segundo o porta-voz da
Weborama Portugal, a “focalização contextual
tem o mérito de fornecer segmentos relevantes,
sem a necessidade de dados pessoais e, ao
mesmo tempo, oferecer um volume muito
maior do que as soluções baseadas em ID.
É uma alternativa ideal para campanhas de
prospeção e aquisição”. Alerta, todavia, que
“a segmentação contextual não permite o
retargeting ou a fidelização do utilizador”.

