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UM PONTO FORTE
E DIFERENCIADOR

“No sentido em que representa
Portugal e o modo de vida português, a
portugalidade só pode ser (ou só deveria
poder ser) relevante para uma marca nacional.
Sendo obviamente legítimo que uma marca
opte por não enaltecer este atributo derivado
do seu posicionamento, é, pelo menos,
uma oportunidade desperdiçada por tanta
coisa boa que Portugal possui”, defende o
responsável de Marketing da Exportação da
Sociedade Central de Cervejas e Bebidas,
João Macedo.
A propósito, comenta que na
empresa são “suspeitos”, na medida
em que a portugalidade é um
dos pilares das marcas do
portefólio, em particular
da Sagres. É, pois, com
É com “muito orgulho”
“muito orgulho” que a
que a empresa tem
empresa tem espelhado,
espelhado, desde
desde sempre, o país em
sempre, o país em
tudo aquilo que faz. E, a
tudo aquilo que faz
título de exemplo, refere
que na campanha atual
é destacada exatamente
a forma descontraída como
pretendem levar a vida, ou seja, tal
como um bom português, sem cerimónias:
“A vida é um convite para estares à vontade. À
vontade como nós”.

CONSUMIDORES MAIS
ESCLARECIDOS
João Macedo garante que as escolhas
dos consumidores são mais conscientes e
responsáveis, destacando igualmente que
estão cada vez mais informados sobre a
oferta, pelo que reconhecem o que é nacional.
Acrescenta que a identificação, a proximidade,
a consistência, a qualidade e a segurança
alimentar são, por sua vez, os aspetos mais
valorizados na hora de optar por produtos
Made in Portugal.

João Macedo concorda, mesmo, que é
legítimo pensar/dizer que o Made in Portugal
deixa marca: “Claro que sim, marca deixa
sempre”. Nos dias de hoje, ainda que seja cada
vez mais fácil adquirir produtos provenientes
de todo o mundo, há uma ligação preferencial
do consumidor pelo que é nacional em certas
categorias, como a cerveja e as águas minerais
naturais e de nascente. “Para os estrangeiros,
por um lado, sabemos que Portugal é um
país muito bem referenciado em múltiplas
indústrias, desde a alimentar à não alimentar,
destacando-se tanto nas produções artesanais
como na inovação. Por outro lado, notamos
que quem nos visita regressa a casa muito
bem impressionado com o nosso país, o que
se evidencia ainda mais pelo hype turístico
que experienciamos. Somos um recanto
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A portugalidade é um dos
principais pilares da marca
Sagres, afiança o responsável
de Marketing da Exportação da
Sociedade Central de Cervejas
e Bebidas (SCC), João Macedo,
acrescentando que também as
marcas de Água, Luso
e Castello têm esta vertente
vincada não só no nome, mas,
sobretudo, porque provêm
diretamente do subsolo, possuindo
pureza original.

da Europa estrategicamente localizado no
globo e que, pelas condições que tem, como
a segurança, a diversidade, as infraestruturas
e a hospitalidade, atrai muitos estrangeiros e
empresas para cá se estabelecerem”, sublinha.
Questionado sobre se as marcas
do portefólio da SCC incorporam este
atributo, nomeadamente na comunicação
e no marketing, João Macedo responde
afirmativamente. “A portugalidade é um
conceito que está intrínseco ao ADN das
nossas marcas. Mais do que mencionar
apenas que somos ´Made in Portugal´,
fazemos questão de destacar isso como um
dos nossos pontos fortes, um dos nossos
maiores orgulhos e, de resto, sabemos que
é algo que nos diferencia, seja no nosso ou
noutro setor”, argumenta. A comunicação
da Sagres, prossegue, esteve sempre repleta
de referências a Portugal e à ligação aos
portugueses, sendo que o packaging convive,
desde o início, com iconografia nacional e os
parceiros da marca estão, de alguma forma,
relacionados com Portugal. Veja-se, por
exemplo, o patrocínio formalizado à Seleção
Nacional de Futebol, desde 1993. Ressalva,
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naturais que o tornam único, sendo, por
isso mesmo, um dos destinos turísticos
mais cobiçados nos dias de hoje.
“A versatilidade do nosso
pequeno território permite-nos usufruir, à distância
Nos dias de hoje, ainda
de poucas horas ou
que seja cada vez mais
minutos, de longas
fácil adquirir produtos
e bonitas praias,
provenientes de todo o
campos verdejantes,
mundo, há uma ligação
cidades históricas e
preferencial do consumidor
outras modernizadas,
pelo que é nacional em certas
ilhas
paradisíacas,
categorias, como a cerveja
mar
e
rios sem fim e
e as águas minerais naturai
até
mesmo
de neve”,
e de nascente
afirma. Acrescenta
que os portugueses são
donos de um clima invejável,
de um legado gastronómico
contudo, que, como quase todos os
incomparável e de uma grande
conceitos, a portugalidade é evolutiva e
riqueza cultural, notando: “A nossa gente é
há que saber adaptar a comunicação às
vista como calorosa, hospitaleira e alegre.
circunstâncias atuais, nunca esquecendo a
Somos um povo de sair à rua, de viver a vida e
verdadeira essência. “Queremos sempre falar
aproveitar cada segundo que ela nos dá”.
do Portugal do presente, que está virado
Ainda sobre a portugalidade, diz
para o futuro e que não esqueceu a tradição”,
que na diáspora é talvez onde este aspeto é
revela. A propósito, diz ainda que Portugal
mais valorizado. A comunidade portuguesa
é, indiscutivelmente, um país cheio de
dispersa pelo mundo é significativa
história e que, sendo relativamente pequeno,
em diversos países e caracteriza-se por
navegou pelo mundo fora destemidamente,
portugueses, muitos já na segunda e terceira
espalhando a sua língua e os seus costumes,
geração, que saíram do país por diversos
contribuindo assim para a descoberta e o
motivos. “Contudo, continuam a sentir uma
desenvolvimento de diversas civilizações.
afinidade muito grande com a nossa terra,
“Este espírito aventureiro que sempre nos
com a nossa maneira de viver, com a nossa
caracterizou continua a ser uma valência que
gastronomia, com a nossa cultura e com os
nos evidencia em diversas áreas, do desporto
nossas marcas e produtos. Procuram viver da
às artes, do mundo empresarial ao político,
mesma forma que viviam em Portugal, não
da música à medicina”, afirma. Relembra
se despegando das rotinas e das tradições a
também que Portugal goza de uma posição
que os habituaram. Criam autênticas réplicas
geográfica privilegiada e de características
do estilo de vida português e muitos voltam
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regularmente à sua cidade-natal para matar
saudades”, destaca. Desta forma, prossegue:
“Nada enche mais de orgulho a diáspora
portuguesa do que poder encontrar os
seus próprios produtos e marcas. Só o facto
de ter as nossas cores já ajuda. A ligação
à base é algo presente no dia a dia destas
pessoas”. Hoje, algumas destas comunidades,
estabelecidas há vários anos, contam já com
várias gerações e conclui-se, inclusive, que as
mais novas, apesar de não terem nascido e
crescido em Portugal, partilham praticamente
da mesma afinidade que os seus familiares.
“A verdade é que, apesar de serem cada mais
´cidadãos do mundo´, nasceram envolvidos
num ecossistema repleto de sinais e figuras
portuguesas, onde as nossas marcas se
incluem”, sublinha.

TRADIÇÃO E VANGUARDISMO
Quanto à forma como a SCC tem conseguido
articular tradição com vanguardismo quando
promove o Made in Portugal, João Macedo frisa
que a forte aposta em inovação, “um dos valores
desde sempre presentes no ADN” das marcas do
portefólio, e a preocupação com a sustentabilidade
são um bom exemplo dessa perspetiva. Refere
igualmente que as mais recentes campanhas
das marcas Sagres e Luso, que se encontram
no ar, são também outros bons exemplos ao nível
da comunicação.
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A IMPORTÂNCIA (OU NÃO)
DA ORIGEM

JOÃO FREIRE

Diretor da Licenciatura
Marketing Global do IPAM Lisboa

O “Made In” é o fio condutor deste artigo, em que o autor
reflete sobre a vantagem, ou não, de as empresas utilizarem
a nacionalidade nas suas marcas. Relativamente a Portugal,
considera que o país e as marcas se poderão alimentar
mutuamente deste atributo.

Os consumidores, não raras vezes, utilizam a origem ou a “nacionalidade” das

Contudo, há ‘marcas-países’ que conseguiram posicionamentos bastante interes-

marcas para inferirem aspetos tais como a qualidade, o estilo, ou o prestígio.

santes, onde as associações são mais abrangentes, permitindo-lhes ultrapassar as

Chama-se a esta relação — País/Marca — o efeito “Country-of-Origin”, ou o

barreiras das indústrias. Por exemplo, os Estados Unidos da América são um país

impacto da origem ou da nacionalidade, na imagem das marcas. E é um facto que,

que consegue associar a tecnologia, ‘design’ e moda. França e Japão são também

em determinadas situações, o país de origem poderá afetar a imagem de marcas,

países que poderão facilmente associar-se a tecnologia, ‘design’, gastronomia e

de produtos e de serviços.

moda. Assim, as empresas destes países a operarem em diferentes setores do mer-

A possibilidade de haver associações positivas entre a origem, ou nacionalidade e a

cado poderão incluir a sua origem nas suas marcas.

marca está dependente da imagem do país. Por exemplo, a Itália está íntima e po-

No entanto, cabe a cada empresa racionalizar os fatores a utilizar na construção

sitivamente associada ao ‘design’, à moda ou à gastronomia, o que permite que as

da sua marca. Que personalidade deverá dar à marca, que valores e, por exemplo,

suas empresas incluam nas marcas a sua origem, Itália, para assim obter vantagens

que nacionalidade?

comparativamente a marcas de outros países. Contudo, estas associações poderão

O nome Portugal não terá de ser, necessariamente, um entrave às vendas das mar-

ser desfavoráveis para marcas italianas que operem noutras indústrias, tais como

cas de empresas portuguesas. Depende da utilização que se dá à marca Portugal,

a indústria tecnológica, O mesmo se passa com Espanha. Portugal, estando igual-

em que indústria a empresa opera e qual a imagem de Portugal em cada um dos

mente associado ao sul da Europa, poderá ter vantagens na indústria agroalimentar

mercados. Assim, decisões relativamente à inclusão da origem portuguesa nas mar-

ou vinhos, mas poderá ter dificuldades em implantar-se nas áreas de tecnologia.

cas deverão ser tomadas após o estudo de cada um dos mercados e, principalmen-

Não quer isso dizer que Portugal, Espanha ou Itália não tenham indústrias de tec-

te, depois de analisada a perceção de Portugal juntos dos segmentos-alvo.

nologia de alto sucesso. A questão é saber se será proveitoso, para as empresas, a

É evidente que será vantajoso para Portugal, enquanto país, alavancar a sua repu-

utilização ou não da nacionalidade nas suas marcas.

tação sobre casos de sucesso nacionais. E, felizmente, temos inúmeros exemplos

De facto, numa primeira análise, uma empresa tecnológica portuguesa, espa-

a operarem em diferentes indústrias que poderão ser utilizados para potenciar a

nhola ou italiana não terá necessariamente nenhuma vantagem, ou incentivo, para

reputação da Marca Portugal: é o caso da Salsa na moda, da Bial na indústria far-

utilizar e integrar a nacionalidade na sua marca. O oposto poderá acontecer com

macêutica, do Pestana na hotelaria, da Novabase nas tecnologias de informação,

empresas, por exemplo, sul-coreanas. A Coreia do Sul está atualmente associada

apenas para enumerar algumas marcas.

a tecnologia e inovação, assim, marcas de empresas tecnológicas sul-coreanas

Será, sem dúvida, benéfico para a Marca Portugal se as empresas portuguesas in-

terão um incentivo de se associarem ao seu país de origem. Empresas de moda ou

vestirem e incorporarem nas suas marcas o fator nacionalidade. Desta forma, po-

cosmética sul-coreanas poderão, porém, não ter grandes vantagens em associa-

der-se-á construir um círculo virtuoso em que as marcas portuguesas alimentam a

rem-se ao seu país de origem.

Marca Portugal que, por sua vez, alimenta as marcas portuguesas.

O nome Portugal não terá de ser, necessariamente, um entrave às vendas
das marcas de empresas portuguesas. Depende da utilização que se dá à marca
Portugal, em que indústria a empresa opera e qual a imagem de Portugal
em cada um dos mercados
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FORMAÇÃO
EM PORTUGUÊS?
UM INVESTIMENTO
CERTEIRO
“O Made in Portugal é um atributo
cada vez mais valioso, porque dentro de cada
um de nós há um sentimento de orgulho por
aquilo que é nacional e que nos representa. É
algo que se faz sentir no desporto, nas artes,
e também nas marcas. Já lá vai o tempo em
que só reconhecíamos qualidade no que
era criado e feito no estrangeiro”, destaca o
diretor da FLAG, academia especializada em
cursos de criatividade, design e comunicação.
Gabriel Augusto salvaguarda, igualmente,

OS QUATRO PILARES DA FLAG
O papel da FLAG no que concerne ao estímulo do
talento nacional nos domínios da criatividade e do
marketing é, segundo Gabriel Augusto, intrínseco à
sua atividade e passa, essencialmente, por quatro
pilares: identificar e disponibilizar a formação
que auxilie os profissionais e as organizações

que o reconhecimento além-fronteiras deu
também um impulso imprescindível para
que se prestasse mais atenção às marcas
nacionais. “E se é algo que contribui para a
economia nacional, melhor ainda”, frisa. No
entanto, diz acreditar que o “Made in...” não
é automaticamente sinónimo de qualidade,
independentemente do país ou da região
que se associa à expressão, porque a origem
não é critério único para o efeito. Exemplifica
que, mesmo no que diz respeito à produção
agrícola, que tanto depende da localização
geográfica e do clima, não se pode ignorar
a importância da forma como a atividade é
explorada, a sua distribuição.
“O importante aqui é que ´Made in
Portugal´ não é sinónimo de falta de qualidade,
abrindo-se a oportunidade para que cada
consumidor, e o mercado em geral, possa fazer
a sua avaliação com base no que é realmente
importante. E, com isto, as marcas portuguesas
podem competir, neste âmbito, em pé de
igualdade com todas as marcas estrangeiras”,
sustenta. Gabriel Augusto sublinha, neste

a responder diariamente aos seus desafios em
constante mutação; apoiar no seu reconhecimento,
associando-se a iniciativas e entidades que têm
um papel relevante na sua promoção em Portugal
e a nível internacional; ter um propósito claro
no desenvolvimento e lançamento de novos
talentos que vão alimentando a indústria da sua
matéria-prima mais determinante; e democratizar,
dentro do possível, o acesso à formação e ao
desenvolvimento de competências, quebrando os
obstáculos geográficos, sociais e económicos. “Aliás,
tudo se resume à missão que nos acompanha há
quase 30 anos, de ´preparar as futuras gerações
de profissionais criativos e promover a qualidade
das indústrias criativas´. Contudo, a formação por
si só nem sempre é suficiente. Por isso, também
disponibilizamos um gabinete específico que
tem como objetivo estabelecer a ponte entre
novos profissionais e entidades empregadoras
nestas áreas, auxiliando, por um lado, os talentos
a encontrar o seu espaço no mercado e, por outro,
as entidades a encontrarem os profissionais mais
adequados para os seus quadros”, acrescenta.
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“O incentivo ao desenvolvimento
do talento nacional está
obviamente relacionado com a
criação e a evolução de marcas
portuguesas”. Quem o afirma
é o diretor da FLAG, Gabriel
Augusto, para quem a educação
e a formação são ferramentas
de empowerment inerentes ao
lançamento de novos projetos,
desafiando constantemente à busca
de necessidades por responder no
mercado e à criação de valor.

MADE IN PORTUGAL
e do marketing, o diretor da
FLAG defende que, tanto
nestas como em quaisquer
outras, é dos investimentos
mais certeiros que qualquer
profissional ou organização
pode fazer a fim de impulsionar
a sua competitividade no
mercado. Seja numa perspetiva
de desenvolvimento de novas
competências complementares
que permitem alargar o espectro
de atividade e/ou serviços; de
atualização de conhecimentos
para melhor responder às
alterações do mercado; ou com o
objetivo de especialização para se
destacar na sua área de atuação.
“Especificamente nas áreas da
criatividade e do marketing, a
formação destaca-se como um
excelente complemento para
se manter relevante. Surgem
diariamente novas abordagens e
formas de atuar, novos canais e
formatos de comunicação, novas
ferramentas e tecnologia, que
sustentam o trabalho realizado
nestas áreas e que exigem
uma atualização contínua de
competências”, adianta.
A principal constante neste mercado,
assegura, é que tudo evolui diariamente
e, acima de tudo, o mercado e a audiência
de amanhã serão certamente diferentes e
mais exigentes do que os do dia anterior. “E
porque cada mercado apresenta desafios,
necessidades e abordagens específicos
(derivados de questões culturais, sociais,
ideológicas, etc.), a formação em português,
e ministrada por quem conhece e vive a
realidade portuguesa, faz a diferença para
quem pretende atuar nesse mercado”,
frisa. Gabriel Augusto reconhece, ainda,
que o talento nacional nestes domínios é
imenso e diversificado. Representa-se não
só nos profissionais que atuam no mercado
nacional, independentemente da sua
nacionalidade, como também pelo talento
português que dá cartas pelo mundo
fora, sendo mais do que muitas as provas
que demonstram a qualidade do talento
nacional.

O Made in Portugal é um
atributo cada vez mais
valioso, porque dentro de
cada um de nós há um

por sua vez, exige
contexto, que a
investimento nas
aquilo que é nacional e que
perceção de qualidade
pessoas,
na inovação e
nos representa
relativamente às marcas
no conhecimento. Mas,
portuguesas tem vindo a
frisa, não chega ter um
crescer lá fora, estendendoproduto ou uma marca de
-se, de alguma forma, a todos
qualidade para se destacar
os setores de atividade. Destaca,
nos mercados internacionais.
por uma questão de interesse
É, também, necessário saber como
pessoal, a moda, brinquedos, decoração/
fazê-lo, estratégica e taticamente. “E é aqui
/mobiliário, tecnologia (nas suas mais diversas
que o talento nas áreas da criatividade e do
atuações) e educação/formação. “Neste último
marketing pode ter um papel fundamental.
caso, penso que quem não atua no setor pode
Podemos identificar facilmente excelentes
desconhecer o volume de profissionais e de
exemplos de empresas portuguesas que se
estudantes estrangeiros que procuram em
destacaram nos mercados internacionais,
Portugal resposta para o desenvolvimento de
e tantas outras que, mesmo com produtos
competências. A pandemia e a consequente
ou serviços de qualidade inquestionável,
necessidade de transformação digital na
se mantêm em níveis de reconhecimento
forma de ensinar têm permitido o acesso a
aquém do esperado”, especifica.
qualquer interessado, independentemente
Sobre a importância da formação
da sua localização geográfica, com a mesma
em português nas áreas da criatividade
qualidade como se se tratasse de uma
experiência presencial”, garante.
Internamente, o “Made in Portugal”
tem ganho cada vez mais expressão, tanto
pela sua qualidade, como pela vontade
SELO DE QUALIDADE SUPERIOR
de apoiar a economia nacional. “Acredito,
Quanto ao que é necessário fazer para transformar o Made in Portugal num selo de qualidade superior,
também, que a pandemia se demonstrou
Gabriel Augusto declara que é um caminho que se tem vindo a fazer com orgulho e empenho. “Sendo
como um acelerador desta tendência
mais do que muitas as marcas que já fizeram este caminho com sucesso, considero que têm um papel
com o encerramento de fronteiras em
importante na disseminação da sua experiência e práticas, apoiando todas as outras marcas ou empresas
alguns setores específicos”, acrescenta.
que pretendam o mesmo objetivo”, afirma. Em sua opinião, há todo um mar de oportunidades de
Questionado, por outro lado, sobre o
cooperação estratégica para o efeito. A marca “Made in Portugal” é de todos, e quantos
que falta às empresas portuguesas para
mais casos de sucesso houver maior será a força do todo, conclui.
brilharem nos mercados internacionais,
Gabriel Augusto declara que o
reconhecimento deriva da qualidade que,
sentimento de orgulho por
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QUANDO O CLIENTE COMPRA,
ESCOLHE A SUA MARCA?

RAFAEL CERVEIRA
PINTO

O autor analisa o papel da tecnologia nos negócios,
defendendo que não deve ser desvalorizada, mas que as
novas tendências, decorrentes da transição digital, também
não devem ser seguidas à letra pelas marcas.

Managing Partner da Squadra

Em mercados saturados e de grande procura, não basta sermos excelentes, te-

não o core da empresa, ou externalizar ferramentas e processos para parceiros

mos de ser únicos. Esta singularidade consegue-se através da integração do

especializados, como a logística, distribuição, entre outros.

conhecimento de mercado com visão estratégica, no modelo de negócio, estra-

Por exemplo, se quiser desenvolver as vendas por meio digital, para alcançar

tégia, marca e portefólio, inovação e vendas.

mercados internacionais, deve colocar a questão se valerá a pena desenvolver

Para sermos únicos, temos de adotar uma abordagem centrada em especiali-

um projeto exclusivamente interno e/ou considerar a entrada em marketplaces.

zação – se tentarmos ser tudo para todos, acabamos por não ser nada para

A criação de um projeto interno exige a alocação de recursos humanos internos

ninguém. Grande parte dos negócios, hoje em dia, têm um enorme potencial de

(colaboradores) e externos (consultores / agência), um budget anual específico

entregar uma oferta completa e única, mas caem na tentação de trabalhar várias

– o que envolve custos e investimentos próprios, consumo de tempo na utiliza-

vertentes fora do core business e desfocam a atenção para temas secundários.

ção e gestão, assim como da promoção associada.

A tecnologia deve permitir a mudança, mas não conduzi-la. A transformação di-

Por outro lado, com alternativas como a Amazon por exemplo, o retorno face

gital, a inteligência artificial (IA), os chatbots, a realidade aumentada e outras

ao investimento não seria melhor? Em contextos como estes, terá é de garantir

ferramentas que o digital proporciona são peças importantes para o desenvol-

que apresenta uma proposta competitiva e conveniente ao cliente final.

vimento das organizações, mas não devem desviar o foco da empresa: criar valor

Não devemos desvalorizar os avanços tecnológicos ou o momento de tran-

através da construção de marca e ativação de vendas.

sição digital dos negócios. Mas, de igual modo, será importante não valori-

Coloque o seguinte cenário: Se a sua empresa produzir canetas, o seu foco

zarmos essas tendências em demasia. Devemos sim garantir que somos os

deverá estar na definição de um posicionamento e na criação, entrega e co-

melhores naquilo fazemos, na gestão da marca e na experiência de compra

municação de uma oferta relevante para o seu mercado-alvo. Deverá avaliar e

do cliente.

desenvolver a sua performance no mercado, alcançar uma maior quota e conse-

O novo cenário económico e social merece uma reflexão sobre o state of the

quentemente mais vendas. Acima de tudo, entregar uma oferta mais competitiva

art das empresas, pelo que recomendamos uma avaliação do seu posiciona-

do que os seus concorrentes. Todas as outras “distrações” devem ter em consi-

mento competitivo, para ter a certeza de que quando o cliente compra, escolhe

deração a gestão de recursos: fará sentido trabalhar internamente aspetos que

a sua marca.

Se a sua empresa produzir canetas, o seu foco deverá estar na definição
de um posicionamento e na criação, entrega e comunicação de uma oferta
relevante para o seu mercado-alvo
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ORGULHO EM SER
PORTUGUÊS

“Temos consciência de que ser
português tem o potencial de ser suficiente
para se perceber que um produto é de boa
qualidade.” Este é o entendimento do gestor
da marca Mimosa, José Pedro Silva, que, no
entanto, sublinha que o consumidor exige
mais do que isso: “Exige-nos não só produtos
de qualidade como um foco de ação centrado
nos estilos de vida, nos hábitos e necessidades
das famílias portuguesas”.
A sua exigência, prossegue, traduz-se na crescente responsabilização da
marca, e é por esta razão que a Mimosa
traçou uma estratégia de desenvolvimento
sustentável, com um propósito bem claro:
cuidar das famílias portuguesas. Esta
estratégia garante e pauta a atuação da
marca em quatro grandes eixos, que José
Pedro Silva especifica: o nutricional, o
social, o económico e o ambiental. O eixo
nutricional sempre foi e é, cada vez mais, uma
preocupação para a Mimosa. A marca procura
constantemente antecipar necessidades
dos seus consumidores, atuais e futuros,
complementando o seu portefólio com novas
propostas de valor, e promovendo melhorias
incrementais no perfil nutricional dos
seus produtos, promovendo estilos de vida
saudáveis e ativos. A atuação nos eixos social
e económico materializa-se em campanhas
de apoio às comunidades onde a marca
está presente. Para além destes momentos,
“é de extrema importância” garantir a
acessibilidade aos seus produtos, na medida
em que, dada a sua riqueza nutricional, são
essenciais no âmbito de uma alimentação
equilibrada. Para a Mimosa, ser líder implica
assumir o papel de dinamizadora e promotora
de crescimento e inovação das categorias
lácteas. E é neste framework que assume
a responsabilidade de promover a origem
“Portugal” como um garante da qualidade
dos produtos e do saber fazer desde a sua
origem e com orgulho, dinamizando a
economia nacional, acrescenta. No eixo
ambiental, desde o processo produtivo

A portugalidade da Mimosa traduz-se
na valorização da produção nacional e no
orgulho e origem das matérias-primas
que utiliza. Mas não só. A portugalidade
manifesta-se, também, num percurso de
quase 50 anos, a acompanhar e conhecer
os consumidores portugueses para
que seja possível à marca desenvolver
soluções nutricionalmente adequadas
e organoleticamente atrativas para as
famílias portuguesas, enquadra o gestor
da marca, José Pedro Silva.

ao packaging, a marca tem promovido
ações de otimização de processos, bem
como seleção e melhorias incrementais
de matérias-primas, que lhe permitem
reduzir a pegada ambiental e contribuir
positivamente para a preservação do mundo
dos seus consumidores. Questionado sobre
se o privilegiar de matérias-primas nacionais
confirma, de alguma forma, a atenção e a
preferência da Mimosa pelo Made in Portugal,
José Pedro Silva não hesita: “Uma marca que
se diz orgulhosamente portuguesa, que ´É
parte de nós´ para os portugueses, tem de
ter esse drive. A responsabilidade de que
falávamos, de dinamizar a economia nacional,
é algo que levamos a sério. A nossa
principal matéria-prima, o leite, é de
origem nacional. Procuramos,
igualmente, selecionar os
melhores ingredientes e
Uma marca que se diz
matérias-primas, mas
orgulhosamente portuguesa,
também apostar no
que “É parte de nós” para os
conhecimento nacional
portugueses, tem de ter esse
para o desenvolvimento
drive. A responsabilidade de
de soluções
que falávamos, de dinamizar
nutricionalmente
a economia nacional, é algo
equilibradas e de
que levamos a sério
elevada qualidade,
através dos esforços
de acompanhamento e
conhecimento do consumidor

APOSTA NO EIXO NUTRICIONAL
Sobre o modo como a Mimosa perspetiva o futuro do Made in Portugal no âmbito da sua área de
atividade, José Pedro Silva declara: “As oportunidades que surgem com as novas tendências de
alimentação, com as novas necessidades dos consumidores, com estilos de vida emergentes, garantemnos espaço para crescer para lá das soluções que atualmente temos". Acrescenta que, com o crescimento
da relevância da origem no processo de tomada de decisão, do wellbeing e das preocupações com a
imunidade e a saúde, a Mimosa acredita poder continuar a trabalhar no eixo nutricional para trazer cada
vez mais os consumidores até à marca e ser ainda mais incisiva no orgulho inerente a uma grande marca
portuguesa sempre presente.
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português, e construção, a partir dessa
pela qual a marca acredita que o seu papel é
informação, de novas propostas de valor
essencial. “Não digo com isto que não temos
pensadas para o nosso mercado pelo CNAM,
capacidade de construção de perceções
o Centro de Nutrição e Alimentação Mimosa”,
e imaginários associados à origem. Bem
refere.
sabemos que a temos, e que o fazemos.
A pandemia trouxe limitações ao longo
No entanto, a bem da sustentabilidade da
da cadeia de valor dos produtos da marca,
força da marca ´origem´, temos de ser mais
admite José Pedro Silva. No entanto, como a
exigentes ou a cópia e aproveitamento desse
empresa é essencialmente autossuficiente
capital torna-se fácil, o que a banaliza. “No
na produção da sua principal matériacaso de Mimosa, à origem conseguimos
prima, a pandemia acabou por trazer
juntar o saber fazer que estes quase
oportunidades também. Diz,
50 anos de experiência nos
a propósito, que a riqueza
trouxeram, a inovação que
nutricional única do leite
nos é reconhecida, as
e a sua acessibilidade
histórias e as memórias
A Mimosa assume
mostraram ganhar uma
que os consumidores
a responsabilidade de
relevância renovada
portugueses
promover a origem
durante um período de
construíram ao
“Portugal” como um garante
da qualidade dos produtos
incerteza e insegurança.
nosso lado e o
e do saber fazer desde a
A pandemia e as
conhecimento que
sua origem e com orgulho,
novas rotinas abriram,
temos das preferências,
dinamizando a economia
igualmente, portas
necessidades e
nacional
a novos conceitos de
perfil organolético da
bem-estar e saúde. “Nesse
alimentação nacional.
sentido, a comunicação
Aquilo que procuramos é que
assente no eixo da confiança,
o Made in Portugal da Mimosa
na presença intergeracional, na
seja esse garante de qualidade e
variedade única de produtos Mimosa, que
confiança, para que se consiga construir, em
nos permite estar presente, todos os dias e
particular nas categorias em que operamos,
ao longo do dia, na vida dos portugueses,
essa goodwill para tudo o que é nacional,
foi a resposta às principais implicações
privilegiando a nossa economia sempre que
da pandemia e com resultados bastante
esta entregue as respostas às necessidades
positivos”, sublinha.
dos nossos consumidores. Coisa que sabemos
No que diz respeito à forma como
conseguir fazer pela diversidade de portefólio
a Mimosa avalia a evolução do Made in
que temos nas várias categorias do mercado
Portugal e se essa particularidade significa
lácteo”, reforça.
garantia de qualidade e confiança, José
O porta-voz argumenta que o
Pedro Silva declara que a origem, por si,
consumidor, quando opta por um produto
nunca será suficiente para construir esta
Made in Portugal, busca, concretamente,
sinonímia entre qualidade e confiança, razão
segurança, confiança e, até, um certo
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momento de satisfação pelo comportamento
de consumo responsável que privilegia o
impacto local a uma escolha globalizada,
contribuindo mais diretamente para
a dinamização da economia do “aqui”.
E adianta: “Sabemos também que, no
consumo de um produto Made in Portugal, o
consumidor tem uma maior probabilidade de
encontrar um perfil organolético adequado
aos seus gostos, ou soluções relevantes para
as necessidades que os portugueses têm.
Possuir este conhecimento e saber aplicá-lo no desenvolvimento de novos produtos é
essencial, para que a construção das marcas
que fazem da sua ´portugalidade´ bandeira,
seja eficaz.”

FOCO NO CONSUMIDOR
“Cuidar é parte de nós” é uma das materializações
da relação umbilical que existe entre a Mimosa
e, mais do que a Portugal, aos portugueses,
afirma José Pedro Silva, salientando que é para
os portugueses que a empresa trabalha todos os
dias, sendo o consumidor o centro da atenção.
“A assinatura ´É parte de nós´ tem um conjunto
de significados extremamente relevante sobre
quem somos enquanto marca. Somos parte dos
portugueses, no seu dia a dia, ao longo da sua vida.
Somos parte do contexto económico português e
dinamizadores de um setor relevante para a nossa
economia. E isto permite-nos ser também parte
do futuro, acompanhando, desde o início, as novas
gerações”, garante.

O propósito
da nossa família
é cuidar da tua

REDES SOCIAIS
OPINIÃO

www.briefing.pt

EMOJIS VS ROSTOS HUMANOS

PEDRO ALMEIDA

Podem os emojis ser utilizados pelas marcas na
comunicação? Com que vantagens e desvantagens face
aos rostos humanos? Foi este o caminho da tese de mestrado
do autor deste artigo, o qual conclui que as expressões faciais
são essências para uma comunicação mais humana.

Junior Executive Media Planner na Carat

Ao longo dos últimos dois, três anos temos sido confrontados com a pandemia

como a brand fun, a brand coolness (irreverência | originalidade) e ainda a me-

de Covid-19, o que lançou para a ribalta a importância de compreender as ex-

morabilidade. Além de que as emoções tendem a ser mais intensas e emoções

pressões faciais na nossa vida. As marcas são feitas de pessoas para pessoas,

positivas como excitação ou entusiasmo são mais sentidas.

e não se pode nunca descredibilizar nem descurar algo tão simples (mas nem

Por outro lado, é importante não descurar que, com a presença de rosto humano,

sempre fácil de conseguir) como “humanizar” a marca.

há um incremento positivo da familiaridade com a marca, os anúncios são mais

O consumidor de que hoje falamos é cada vez mais “movido” pelas sensações

críveis, também são vistos como mais prazerosos e eficazes. Para complemen-

que a marca ou o produto lhe transmitem, procura algo com que se identifique e

tar os estudos experimentais, também foi desenvolvido um estudo laboratorial

que seja uma extensão da sua pessoa (ex: um telemóvel é uma extensão de nós,

(software de eyetracking) com o objetivo de compreender o impacto da atenção

faz parte da nossa vida). E a verdade é que uma marca só consegue realmen-

visual através do uso de expressões faciais.

te conectar-se com o consumidor se se focar na questão da “humanização”; e

E nota-se, de facto, que os próprios emojis atraem mais atenção, mas podem

como é que pode fazê-lo? Através da incorporação (relevante e adequada) de

distrair da mensagem de comunicação, enquanto os rostos humanos não são

rostos humanos e de emojis na estratégia de marketing/comunicação.

tão percetíveis em determinados produtos/anúncios, mas mantêm as pessoas

Primeiro que tudo, há que entender que não existe sequer uma fórmula perfeita;

focadas na mensagem.

a estratégia só vai ter resultado se soubermos analisar o nosso produto, o tom

Além disso, os resultados mostraram que a AOI (Área de Interesse) mais rele-

de voz, o target e se escolhermos o tipo de rostos ou de emojis que melhor se

vante foi a mensagem de comunicação, devido às informações essenciais para

ajustam à mensagem de comunicação. Inicialmente, os emojis eram vistos ape-

a tomada de decisão, ao contrário das expressões faciais, que, por possuírem

nas como uma forma de comunicação entre as pessoas, uma vez que permitem

menos “informações”, são mais rápidas de ler e até de entender. Isso significa

expressar atitudes emocionais, bem como escrever mensagens sucintas.

que as marcas devem escolher emojis ou rostos humanos que sejam fáceis de

No entanto, a verdade é que algumas marcas começaram a olhar para os “bo-

entender e que se encaixem na mensagem.

necos” de uma forma diferente, como uma ferramenta para se aproximarem do

Por último, a criação de uma nova teoria (Emoji Paradox) alerta as marcas para a

target: temos o exemplo da McDonald’s, da Toyota, da Taco Bell’s, entre outras,

questão de os emojis aumentarem a memorização dos anúncios, mas diminuírem

as quais procuraram inovar a sua forma de comunicar e de se diferenciar da

a sua credibilidade, pelo que as marcas com imagem institucional ou de luxo de-

concorrência. Os estudos realizados para a tese de mestrado (de Marketing In-

vem evitar o uso de emojis ou apenas em situações muito específicas. Tudo isto

telligence – na NOVA IMS) demonstram que os emojis têm uma correlação muito

quer dizer que as expressões faciais são essenciais para uma comunicação mais

positiva com caraterísticas fundamentais para as marcas e para os anúncios,

“humana” e que as marcas devem aplicá-las de forma sensata e bem delineada.

Os emojis atraem mais atenção, mas podem distrair da mensagem de comunicação,
enquanto os rostos humanos não são tão percetíveis em determinados
produtos/anúncios, mas mantêm as pessoas focadas na mensagem
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UMA MARCA
PRÓPRIA PARA
VALORIZAR
O NACIONAL
“França e Espanha são os principais
destinos de exportação da nossa marca.
Acresce que, em Portugal, não temos
concorrência por parte de produtos
importados, já que todos os produtos
brindes.pt são feitos à medida”, realça o
diretor de Marketing da nobrinde, Nuno
Oliveira. Mas, a marca mãe trabalha com
cerca de 70% de produtos importados a
partir dos “maiores fornecedores” da Europa
e do Oriente, focando a sua atividade na
aplicação de todos os tipos de impressão,
como serigrafia, tampografia, laser, uv print,
digital, transfer, zincogravura, sublimação,
cnc, epoxy, soldadura por alta frequência e
termogravura – baixo relevo, entre outros.
Neste contexto, refere igualmente diferentes
e variados tipos de acabamentos, como
costura, etiquetagem, cortantes, colagem e
embalamento/packaging. “Transformamos
os produtos, personalizando-os e adaptando-os ao mercado, tanto para oferta, como
para venda ou merchandising. Tratamos de
todas as etapas, desde a conceção da ideia
até à entrega do produto personalizado”,
acrescenta.
Quanto ao facto de ser uma empresa
portuguesa e isso poder constituir, desde logo,
um traço distintivo, Nuno Oliveira reconhece
a existência de mercados que procuram e

A nobrinde valoriza e apoia a
produção nacional através de
marca própria – brindes.pt – e,
em simultâneo, tem procurado
aumentar a gama de produtos
de forma continuada, razão pela
qual neste momento conta já
com mais de 450. O diretor de
Marketing, Nuno Oliveira, destaca
ainda que a brindes.pt se dedica
ao desenvolvimento de produtos
totalmente personalizados,
consoante as necessidades e os
objetivos inerentes a cada negócio.

privilegiam produtos europeus, como é o caso
de França, e outros que os selecionam por
questões de preço, como Espanha, sendo que
estes dois mercados são trabalhados quase
exclusivamente para revenda especializada
no setor dos brindes. Já no mercado

EFICAZ NA ATIVAÇÃO DE MARCA
Nuno Oliveira considera que um brinde publicitário pode contribuir para ativar uma marca de múltiplas
maneiras. “É, provavelmente, um dos meios promocionais mais direto, mais económico e mais eficiente.
Aumenta a notoriedade de uma marca e atinge o potencial cliente da forma mais agradável, como uma
recompensa imediata, pode durar uma eternidade, e ser utilizado e relembrado em diversas ocasiões.
Além de que todo o investimento é entregue ao potencial cliente final”, afirma. Em linha com a prática e a
experiência adquiridas, relembra que é cada vez menos utilizado o conceito de “brinde”. Hoje em dia, esse
conceito aplica-se apenas a produtos distribuídos em festivais, feiras, congressos e especificamente no
Natal. “As ações promocionais mais eficientes na atualidade são campanhas de merchandising, sorteios,
o clássico ´ganha na compra de…`, kits para funcionários, kits de receção, recompensas por objetivos,
prémios para trabalhadores, acionistas e inaugurações, entre outros, em que o ´brinde´ passa a ter mais
relevância e a ser visto como um produto quase essencial para o resultado positivo dessas ações”, conclui.
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angolano as marcas nobrinde
“A brindes.pt tem como
e brindes.pt “são
vantagem a produção
reconhecidas pelo
à medida, com o tipo
Os requisitos associados aos
profissionalismo,
de material, forma e
brindes Made in Portugal
qualidade e eficiência
dimensão pretendidos
são a proximidade ao cliente,
que transmitem”.
pelo cliente. Além
rapidez na execução de todo o
“Mas o traço
disso, podemos
processo, desde a prototipagem
comum em cada
entregar protótipos
à produção completa da
um dos mercados
e amostras muito
encomenda, versatilidade
é a originalidade,
rapidamente,
nas quantidades pretendidas,
oferecida através da
assim como fazer
independência de terceiros e
facilidade na criação de novos
criação de produtos”,
entregas parciais no
produtos
comenta. Em linha com
caso de encomendas
o posicionamento adotado
maiores, e imprimir
pela empresa, destaca
na totalidade o material
que, no desenvolvimento da
antes de ser produzido/
sua atividade, a nobrinde privilegia
/confecionado”, enumera.
materiais/matérias-primas nacionais. “Por
Sobre quais são os principais brindes
apresentarem menor pegada ambiental,
requisitados que refletem portugalidade,
utilizamos, sempre que possível, matériasNuno Oliveira diz que só mesmo os fabricados
-primas nacionais como a cortiça, kraft
em cortiça. No entanto, para o setor do
e tecidos para desenvolver produtos
turismo, o facto de conseguirem imprimir
brindes.pt”, declara. Esclarece, não obstante,
na totalidade com fotografia permite, cada
que a maioria das matérias-primas utilizada
vez mais, produzir souvenirs diferentes
– como madeira, acrílico, PVC e tecido
dos tradicionais, com a particularidade de
poliéster, entre outros – é importada. Instado,
poderem fornecer grande variedade e pouca
entretanto, a identificar qual o perfil do cliente
quantidade. Quanto ao modo como diferem
que procura um brinde que incorpore o Made
os brindes Made in Portugal consoante
in Portugal – que a empresa desenvolve no
se destinem aos mercados nacional ou
brindes.pt –, Nuno Oliveira especifica que é
internacional, o porta-voz explica: “Enquanto
aquele que procura vantagens em diversas
em Portugal e Espanha o nosso Made in
áreas. Primeiro, pelo facto de serem produtos
Portugal vende mais pelo facto de serem
exclusivos, produzidos com impressão full
brindes produzidos à medida, com as
print e fabricados à medida de cada negócio.
características e dimensões personalizadas,
Em Portugal, os setores que mais relevância
impressos em full print e prazos de entrega
atribuem a este tipo de produto são os do
curtos, em França vendemos mais por ser
turismo, hotelaria, restauração e câmaras
produto ´Made in Europe´ e também cada
municipais, se bem que a empresa trabalhe
vez mais devido ao facto de utilizarmos
com os mais diversos setores que “necessitam
matérias-primas sustentáveis. Já no mercado
de um produto funcional e com caraterísticas
angolano, por exemplo, praticamente
únicas a fim de promover uma experiência
só vendemos Made in Portugal quando
excelente aos seus clientes”.
pretendem full print em algum produto”.
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Mas, o que configura concretamente
o Made in Portugal? “Para nós, os requisitos
associados aos brindes Made in Portugal são
a proximidade ao cliente, rapidez na execução
de todo o processo, desde a prototipagem
à produção completa da encomenda,
versatilidade nas quantidades pretendidas,
independência de terceiros e facilidade na
criação de novos produtos. No final, podemos
afirmar que o que configura o nosso ´Made
in Portugal´ é o facto de se não existir, nós
criarmos”, responde.

SOBRE PORTUGALIDADE
A “portugalidade” depende totalmente do tipo
de produto, das suas caraterísticas, história e
razão de ser da marca, afirma Nuno Oliveira,
esclarecendo que, em Portugal, só um número
reduzido de marcas opta por produtos nacionais
por razões de nacionalidade. “Essa escolha
é maioritariamente atribuída ao facto de se
aproximarem dos clientes e consequentemente
obterem vantagens competitivas, tais como preço
e prazo de entrega, entre outras que correspondem
melhor às necessidades de cada negócio”, entende.

