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“Quando falamos em estratégia
e adaptação do meio ao cliente, não se
trata de adaptar o suporte em si, mas
sim da própria escolha das faces, criando
redes customizadas, pensadas campanha
a campanha”, declara o CEO do Grupo
dreamMedia, Ricardo Bastos, destacando
que a dreamMedia quebrou o paradigma
no que respeita à comunicação em outdoor.
“Primamos por ter um acompanhamento
muito próximo, auscultando as necessidades
e, posteriormente, fazendo a seleção das
posições e suportes mais adequados, de
modo a criar campanhas mais eficazes,
sempre de acordo com o objetivo do cliente,
que se dirige assim de forma mais incisiva ao
seu target”, explica.
"Localização é tudo!" é o conceito que
está no epicentro estratégico e comercial,
ou seja, os consultores comerciais aplicam,
diariamente, uma política de proximidade
ao cliente para criarem a sua própria rede
de outdoors, não desperdiçando contactos e
garantindo um maior ROI. “Esta nova forma
de pensar e de atuar no meio surge porque
sabemos que cada cliente tem as suas
próprias necessidades, obrigando a planear de
forma personalizada cada campanha. Deste
modo, diferenciando-nos dos maiores players
do mercado, que operam praticamente em
exclusivo, o modo de venda em rede, ou seja,
a venda de posições pré-selecionadas e sem

“A dreamMedia é a empresa nacional
que possui o maior parque de outdoors
nos vários formatos (urbanos, médios
e grandes formatos), e o único
operador presente nos 18 distritos
do país e em mais de 170 municípios,
com concessões exclusivas em seis
cidades, sendo operador predominante
noutras oito”. Quem o diz é o CEO
do Grupo, Ricardo Bastos, para quem
“a localizalização é tudo”.

pelo meio, pelas suas caraterísticas e
particularidades, somos embebidos em
cada uma delas, fazemos parte do seu
ritmo, sentindo-lhes o pulsar”. Os produtos
são projetados e construídos para atender
às necessidades dos municípios, sendo
que a dreamMedia trabalha lado a lado
com designers e arquitetos para produzir
mobiliário urbano e suportes publicitários
para as cidades de amanhã, tal como com
paisagistas e urbanistas para garantir uma
ocupação do espaço que esteja em harmonia
com as caraterísticas da paisagem urbana.
“Desta forma, preservando o que é nosso,

um teor estratégico mais rígido, que terão
maior ou menor cobertura e/ou frequência de
acordo com o orçamento disponível por parte
dos anunciantes”, avança.
Questionado sobre como se processa
o enquadramento dos outdoors com as
cidades, Ricardo Bastos afirma: “inspirados
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preservamos as nossas cidades e cuidamos
mais e melhor dos seus cidadãos”, garante.
Relativamente à escolha da localização ideal
para cada outdoor, o CEO diz que, como em
qualquer ação de comunicação, há que avaliar
o objetivo da campanha – drive to store, drive
to online, impacto e notoriedade, entre outros
–, o público-alvo a quem se destina, a duração
pretendida e o budget disponível.
A combinação destes quatro fatores
é “determinante” para a preparação de
qualquer proposta e elaboração de uma
estratégia adequada. Por isso é tão importante
a passagem de um bom briefing e a
definição clara dos objetivos pretendidos
por parte dos clientes, acrescenta. Quanto
aos outros serviços disponibilizados pela
empresa, relembra que ao longo do percurso
auscultaram as necessidades do mercado
e perceberam que, para ir ao encontro das

NÚMERO 1
A dreamMedia nasceu em 2006 e, como o próprio
nome indica, de um sonho, ou seja, de criar uma
empresa líder de mercado em publicidade outof-home, de disponibilizar um media de sonho a
todas as marcas, sublinha Ricardo Bastos. O facto
de ter nascido no seio publicitário fez com que
conhecesse muito bem o meio, dominasse a área
em todas as suas vertentes, com um pensamento
voltado para a constante evolução, pensando em
novas formas de comunicar na rua a médio e
longo prazo, especifica. “Com apenas 18 anos, tive
de ir conquistando a confiança do mercado e ter
muito foco, perseverança e humildade para poder
fazer a dreamMedia crescer, fazendo sempre mais
e melhor”, salienta. A par disto, prossegue, houve
que colocar sempre o interesse das marcas no
centro da operação, o que permitiu atingir um
posicionamento líder em outdoors em Portugal,
concorrendo atualmente com os principais players
do mercado, conclui.
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necessidades dos clientes e potenciarem
os resultados das campanhas criadas, era
necessário possuir um mix de meios, que
se complementassem e permitissem maior
alcance. “É daí que nasceram as áreas de
Brand Activation e Roadshow, pensadas para
campanhas numa ótica 360º e, como os meios
são próprios e detemos toda a cadeia de valor
internamente, temos uma autonomia que
nos torna muito rápidos, eficientes e criativos
nas estratégias criadas. Dependemos de
nós mesmos”, frisa. Exemplificando, diz que
a gama de meios Eco-friendly nasceu para
dar resposta à crescente aposta das marcas
em meios mais sustentáveis e amigos do
ambiente. “Foi a resposta a uma necessidade
que nós próprios também sentíamos.
Queríamos diferenciar-nos e, ao mesmo
tempo, contribuir para diminuir o impacto
carbónico das ações, deixando uma pegada
mais verde. Em breve teremos novidades bem
interessantes, mas, para já, ainda é prematuro
falar nelas. Fiquem atentos”, avisa.
“O outdoor por si só não traz maior
notoriedade ou vendas por estar numa
avenida onde um milhão de carros passa
diariamente. É a combinação entre o meio
e a mensagem que dita o sucesso. Quanto
mais clara, impactante e criativa for, maior
probabilidade de gerar resultados e tornar-se
memorável”, sublinha. Falando de futuro e
sobre como é que a dreamMedia perspetiva
o mercado e quais são os principais desafios
que antevê, Ricardo Bastos afirma: “estamos
a assistir a uma crescente digitalização do
mercado e a dreamMedia está empenhada

em liderar esta vanguarda porque está
preocupada em responder às necessidades
das marcas, às novas exigências dos cidadãos
e ao ritmo de transformação das próprias
cidades”. Desta forma, prossegue, o propósito
“está em criar cidades digitais para cidadãos
digitais. Não que os outdoors tradicionais,
estáticos, vão deixar de existir. Vão ser
meios, em alguns casos, complementares,
dependendo da mensagem que se quer
transmitir e do contexto em que se insere”.
O desafio passa, assim, por reconfigurar o
parque, o que exige um “grande investimento”
em capital humano e financeiro; auxiliar e
instruir o mercado para esta transformação,
mostrando todas as mais-valias de uma nova
realidade e todas as vantagens desta nova
forma de comunicar; e conseguir ter resposta
célere dos próprios municípios, para conseguir
uma mudança rápida e com relevância para
todas as partes.
Porquê um outdoor da dreamMedia?
Ricardo Bastos responde: “podia usar o nosso
slogan, já que na dreamMedia damos vida à
sua marca. Mas vai muito mais além. Temos
faces auditadas, desde o início deste ano, o
que nos permite que seja feita uma medição
dos resultados e avaliados os impactos de
comunicar num suporte nosso. Isto transmite
não só uma grande transparência como uma
segurança ao mercado, validando o meio
out-of-home”. Neste âmbito, diz ainda: “se
estudos indicam que 70% da população passa
grande parte do seu dia fora de portas, porquê
deixar escapar esta janela de oportunidade?
Se a vida acontece lá fora, é aí que devemos
estar! E nós estamos lá, com os melhores
suportes, as melhores localizações, com dados
que o permitem comprovar e com uma
equipa extraordinária capaz de perceber as
necessidades do cliente e oferecer o melhor
serviço possível”.
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GALP: LUSITÂNIA
NO ADN

A Galp é a energia dos portugueses,
desempenhando um “papel
fundamental” na vida das pessoas e
das empresas. Há mais de 40 anos no
mercado português, faz parte do seu
“património”, declara a diretora de
Comunicação e Marketing da Galp,
Joana Garoupa.

“Privilegiamos a proximidade com o
cliente, parceiros e consumidores, e mantemos
uma ligação forte assente numa grande marca
nacional com enorme capilaridade no País,
Continente e Ilhas”, começa por dizer a diretora
de Comunicação e Marketing da Galp. Joana
Garoupa salienta a existência de um “capital de
confiança trabalhado todos os dias”. Nota que
a portugalidade está patente, desde logo, na
forma como a marca se mescla com a própria
história do País e, com mais de quatro décadas
de existência no mercado português, faz parte
do seu “património”.
“Acarinhada por muitos, marcou
gerações com produtos inovadores (Pluma,
Evologic), irreverências comunicacionais
(Campanhas Miúda do Gás e Diácono
Remédios), galvanizou a pátria no apoio à
Seleção Nacional (hino menos ais, Leva Portugal
a peito) e espalhou alento pelo território
nacional (Camião da Esperança)”, prossegue.
E numa alusão ao real impacto da marca na
vida das pessoas, Joana Garoupa frisa que esta
realidade é ainda mais evidente nos momentos
de dificuldade. “O sobressalto que 2020 trouxe
ao mundo que conhecíamos, veio confirmar
isso mesmo”, justifica.
“A Galp trabalha diariamente para
entregar produtos e serviços de qualidade
alinhados com as necessidades dos seus
clientes e vai consistentemente introduzindo
inovação e disrupção na sua oferta, pensada
para acrescentar valor a quem nos procura”,
sustenta, adiantando que foram apresentadas
recentemente, no Capital Markets Day, várias
novidades em matéria de investimentos,
alinhados com os compromissos assumidos no
Acordo de Paris e com o Roteiro Nacional para a
Neutralidade Carbónica.
“A Galp pretende
prosperar durante
A liderar pelo terceiro ano
a transição
consecutivo o Dow Jones
energética,
Sustainability Indices na
pretendendo
Europa no seu setor em
ter, no final da
2020, a Galp tem assumido
década, um
vários compromissos que
renovam e afirmam o seu
portefólio global
empenho com a geração
mais eletrificado,
de valor sustentável
diversificado e
descarbonizado”,
destaca.
Este movimento, adianta,
passa pela crescente aposta nas energias
renováveis, particularmente solar, sendo que,
diz, a Galp é já um dos principais players da
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energia solar fotovoltaica na Península Ibérica.
lembra que, no âmbito da responsabilidade
“Continuaremos a fazer esse crescimento
social, a Fundação Galp está comprometida
apostando simultaneamente no
com a “geração de valor sustentável”
auto consumo solar através,
para as comunidades e gerações
por exemplo, da recente
futuras, alicerçando a maior
empresa do grupo, a Ei –
parte das suas iniciativas
Energia Independente.
nas áreas da educação,
A pandemia foi, na
Vamos continuar a
sustentabilidade e transição
realidade, uma prova de
esforço para a sociedade
liderar na mobilidade
energética. Os programas
e serviu igualmente para
elétrica, prevendo o
de voluntariado, realizados
reforçar a importância do
crescimento dos pontos
com colaboradores e
papel das empresas em
de carregamento de
membros das comunidades,
alturas mais difíceis
carros elétricos para
permitiram já organizar, por
10.000 na Península Ibérica
dois anos, o Movimento Terra
até 2025”, especifica. Está
da Esperança, que plantou perto
ainda prevista a transformação
do objetivo final do projeto – 500 mil
gradual da unidade industrial de
árvores – e tem levado às escolas aulas
Sines num centro de energia verde, e será
sobre consumo sustentável e energia, explica.
alavancada no acesso ao hidrogénio verde, o
De referir que no âmbito dos programas
que permitirá outras aplicações industriais, tais
educativos Galp, só em 2020 foram dadas
como a produção de combustíveis sintéticos,
mais de 210 aulas a mais de 5.000 alunos
apoiando uma significativa redução de
por 85 voluntários Galp, sob a chancela do
emissões até 2030.
Programa Future Up, em parceira com a Apps
A diretora de Comunicação e Marketing
for Good e a Junior Achievment Portugal. A
da marca comenta, entretanto, que a criação,
responsável acrescenta que, durante este
em 2019, de uma nova unidade de negócio –
ano, voluntários Galp mobilizaram-se para
Renováveis & Novos Negócios – permitiu iniciar
participar e dar sessões de formação sobre
um percurso de diversificação de portefólio,
variadas temáticas empresarias, de gestão
apontando para fontes de energia limpas. E
e comunicação de projeto, ultrapassando
com este novo caminho iniciaram-me novas
mais de 340 professores impactados. Fruto
perspetivas em matéria de inovação, sublinha.
da ligação à educação e à sensibilização das
Neste contexto, refere a UP – Upcoming
pessoas para o impacto que podem ter na
Energies, designação da plataforma colaborativa
comunidade, recentemente, em virtude
que arrancou no início de 2020, com sede em
das condições que o contexto da pandemia
Lisboa, e que pretendeu abrir a porta da Galp
impôs, foi desenvolvido um programa de
ao ecossistema mundial de inovação. “É a sua
oferta de computadores, entregando, no
fábrica de inovação com foco na procura de
espaço de um ano, 1.300 equipamentos. Ao
soluções para os eixos da transição energética,
todo, desde o início da pandemia, foram
mobilidade, digital e economia circular”, declara.
doados 700 computadores, distribuídos por
Além da Ei, a Galp inaugurou, em 2020, a
mais de 20 agrupamentos de escolas, e ainda
GoWithFlow, empresa de software e serviços
600 computadores a filhos de colaboradores.
que construiu a primeira solução completa de
“A pandemia foi, na realidade, uma
Gestão de Mobilidade Sustentável (SMM) para
prova de esforço para a sociedade e serviu
empresas e cidades terem a oportunidade de
igualmente para reforçar a importância do
diminuir a sua pegada ambiental.
papel das empresas em alturas mais difíceis”,
Sublinhando o facto de a Galp ser
frisa. Entre os apoios às necessidades sociais e
mais do que uma marca, Joana Garoupa
de saúde mais prementes nas várias geografias
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onde a Galp opera, nota para a dinamização
de um projeto que ganhou destaque pela
capacidade de levar esperança às pessoas.
“Dedicado a promover a acessibilidade de
testes à Covid-19 em locais onde esta era difícil
para as populações, o Camião da Esperança
percorreu mais de 3.000 km de norte a sul do
país, e fez mais de 2.500 testes”, revela Joana
Garoupa. Em 2021 está, entretanto, em curso o
movimento nacional “Todos os Passos Contam”,
uma iniciativa que transforma quilómetros em
refeições, encontrando-se a bom ritmo para
oferecer um milhão de refeições através da Rede
de Emergência Alimentar a famílias impactadas
pela pandemia, conclui.

MAIS DE 120 MILHÕES DE VISITAS
“Com mais de 700 postos, cerca de metade
dos quais oferecendo lojas de conveniência,
a Galp dispõe da maior rede em Portugal,
assegurando, através de 171 postos, presença
em localidades com menos de 20k habitantes”,
sublinha Joana Garoupa. Adicionalmente
conta com 46 lojas de eletricidade e cerca
de 400 revendedores de lubrificantes ou de
gás de garrafa. “Esta presença física no País
permite um diálogo contínuo que alavanca
uma relação de proximidade única. Senão
vejamos: recebemos diariamente mais de 320
mil visitantes nos postos e lojas, num total de
mais de 120 milhões de visitas anuais às nossas
lojas e postos. Todos os dias servimos 45 mil
cafés, num total de 17 milhões por ano. São
muitos momentos de interação, de construção
de relação e de confiança. Fazemos parte do
dia a dia das pessoas nos vários momentos das
suas vidas”, acrescenta. Relembra ainda que
a empresa “tem atividade em 11 países, sendo
que a marca Galp, como a conhecemos, tem
presença na Península Ibérica e em alguns
países africanos como Moçambique
e Eswatini (antiga Suazilândia)”. “São presenças
com negócios distintos na área da energia,
mas sempre de enorme relevância para,
por exemplo, assegurar a mobilidade
nestes países”, remata.

www.briefing.pt

A nossa energia está a mudar. Tanto a dos portugueses, como a da Galp, hoje
de baterias apontadas para um futuro mais verde, com recurso a energia limpa,
mobilidade elétrica e uma redução da pegada ecológica.
Porque mais do que a Europa, há um planeta para reconquistar.
Um sonho, que tal como o da Seleção, é renovável.

Energia Oficial da Seleção Nacional

HÁ UM CONTINENT
MAS QUE APOIA A P

65% DE PEIXE DE PESCA

TE QUE NÃO SE VÊ,
PESCA SUSTENTÁVEL

A SUSTENTÁVEL EM 2020

OPINIÃO
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“EM TEMPOS DE CRISE INVESTE-SE
EM MARKETING”. MAS, COMO?

CARLOS SÁ

O autor parte da criação do binómio produto/mercado
para abordar a construção de uma relação entre o produto
lançado e o mercado para o qual se dirige. E entende
que posicionamento, segmentação e diferenciação são
estratégias de marketing essenciais em qualquer negócio.

Professor Adjunto
do IPAM Lisboa

Um dos aspetos mais fascinantes da estratégia, principalmente da estratégia

Encontro muitas vezes nas empresas que tenho oportunidade de contactar o se-

de marketing, é a criação daquilo que habitualmente se denomina de binómio

guinte diagnóstico: “o nosso problema está na comunicação!”. Na verdade, o que

produto/mercado.

as empresas querem dizer com isto é: “não temos claramente definido a matriz

Falamos, essencialmente, da construção de uma relação entre o produto que

de posicionamento, segmentação e diferenciação do nosso produto!” E lá con-

vamos lançar, ou já temos lançado, e o mercado para o qual ele é dirigido. Para

tinuam a gastar dinheiro (agora cada vez menos) com a tentativa de solucionar

que esta relação tenha sucesso é essencial pensar em três conceitos: posicio-

o problema de comunicação quando a questão é prévia e está na identificação:

namento, segmentação e diferenciação. Por posicionamento, devemos entender

para quem e o que devo comunicar.

qual é forma como queremos que o nosso produto seja entendido no mercado.

A solução para esta questão passa pela aposta clara no desenvolvimento da

Já a segmentação consiste na determinação da parte dos clientes/consumidores

função marketing, não apenas como ela muitas vezes é (mal) vista, confundida

que nós achamos mais sensíveis para a utilização/aquisição da nossa oferta. A

com apenas comunicação.

diferenciação será determinada pela parte da nossa oferta que claramente se

A “framework” da função marketing passa por muitos mais aspetos: entender os

destaca em relação aos concorrentes.

mercados através dos estudos e analises, desenvolver uma estratégia para as mar-

As empresas, através dos seus produtos ou marcas, muitas vezes não conse-

cas, implementar ações de marketing (produtos, vendas, promoções, campanhas,

guem construir as suas estratégias de forma coerente e o que encontramos são

canais de venda, ...), medir resultados, gerir a notoriedade e reputação das marcas.

algumas desconformidades entre o posicionamento do produto, o segmento

Muitos dirigentes e presidentes de empresas costumam dizer... “em tempos de

alvo que ele realmente é capaz de servir e sem qualquer elemento diferenciador.

crise, investe-se em marketing…” é um bom ponto de partida para o futuro pró-

Estar orientado para o mercado não é apenas “fingir” que ouvimos os clientes ou

ximo, o que temos de refletir é o que entendemos por “marketing”. Do meu ponto

que atendemos as suas necessidades ou reclamações. Precisamos de descobrir

de vista, posicionamento, segmentação e diferenciação são estratégias de mar-

as verdadeiras motivações dos consumidores, oferecer algo diferente.

keting essenciais em qualquer negócio.

Estar orientado para o mercado não é apenas “fingir” que ouvimos
os clientes ou que atendemos as suas necessidades ou reclamações.
Precisamos de descobrir as verdadeiras motivações dos consumidores,
oferecer algo diferente
14
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LACTAÇORES:
AUTENTICIDADE
DIFERENCIADORA

“A portugalidade está patente, desde
logo, na nossa origem”. A garantia
é dada pelo diretor comercial &
marketing da LactAçores, Nuno Sousa,
para quem é notório que o arquipélago
– rico em património e possuidor
de uma “natureza deslumbrante e
autenticidade” – permite transmitir a
enorme herança cultural e patrimonial
nas marcas representadas.

As marcas representadas pela
LactAçores têm cada vez maior relação com
os portugueses, quer estejam em Portugal
ou no estrangeiro, começa por dizer o diretor
comercial & marketing, Nuno Sousa. Trata-se de ”uma experiência (e excelência!) de
Portugal é forte, quer pelas relações históricas,
sabores tradicionais e genuínos: desde o sabor
quer pela presença de portugueses
lendário do Queijo São Jorge DOP, que
nestas regiões. O que queremos
remonta à ocupação da ilha de
continuar a fazer é crescer
São Jorge pela comunidade
para além deste mercado,
flamenga, ao mais puro leite
mostrando aos restantes
que provém diretamente
O Made in Portugal
consumidores a essência
dos prados açorianos, não
reforça a origem, remete
do nosso produto e da
esquecendo o delicioso
para a autenticidade do
nossa origem e, assim,
queijo prato da Ilha Azul
produto e para a qualidade
a nossa diferenciação”,
produzido na belíssima
inigualável dos nossos
adianta.
ilha do Faial”, especifica.
produtos.
Questionado sobre
“Temos vindo a
o que considera necessário
realizar várias ações de
para que uma marca
promoção e marketing para
ostente a designação Made in
estreitar, ainda mais, as relações
Portugal e seja diferenciadora, Nuno
com os nossos consumidores”,
Sousa sublinha que, sendo os produtos
declara, acrescentando que a nível
representados provenientes dos Açores, a
internacional a LactAçores – formada pelas
origem é, por si só, diferenciadora. “Neste
cooperativas Unileite, Uniqueijo e CALF –
arquipélago, situado no meio do Oceano
atua, através dos produtos que comercializa,
Atlântico, as condições edafoclimáticas
nos mercados da Europa, Estados Unidos
existentes permitem que as vacas pastem
e Canadá, bem como África e Ásia. “Sem
livremente durante 365 dias por ano, o que,
dúvida que nestes mercados a conexão com
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O MELHOR DA NATUREZA
A LactAçores foi criada em 2004 com o intuito
de enaltecer a origem dos lacticínios dos Açores,
passando a unir “três cooperativas açorianas de
renome” e trabalhando em sinergia: Unileite,
Uniqueijo e CALF, relembra Nuno Sousa. União
de Cooperativas Produtoras de Lacticínios
dos Açores, a LactAçores comercializa em
exclusivo os lacticínios produzidos pelas três
cooperativas, nomeadamente leite, natas,
queijo e manteiga. “Desde a sua formação que
a LactAçores se distingue pelo enfâse colocado
na qualidade dos produtos que comercializa.
Um rígido sistema de controlo de qualidade
e segurança permite sermos reconhecidos
como fornecedores de produtos de excelência.
Acreditamos na qualidade dos nossos produtos,
que advém, principalmente, da nossa origem
açoriana, do respeito pela natureza e de darmos
o melhor da natureza dos Açores a quem mais
gostamos”, destaca. A evolução, prossegue, tem
sido bastante positiva, com um crescimento
anualizado a rondar os 7% desde a fundação,
atingindo em 2020 uma faturação de 82,8
milhões de euros.

combinação entre o respeito pelo bem-estar
animal e pela Natureza que nos permite dar
vida aos nossos produtos autênticos”, salienta.
Acresce que a circunstância de a
LactAçores reunir três cooperativas com um
mesmo objetivo reflete, também, a riqueza e a
o que, em conjunto com o maneio tradicional,
diversidade associadas ao Made in Portugal. A
lhes confere uma qualidade diferenciadora”,
propósito, Nuno Sousa comenta: “a diversidade
destaca, frisando: “o Made in Portugal reforça
que extraímos do facto de sermos uma
a origem, remete para a autenticidade do
União de Cooperativas tem-nos permitido
produto e para a qualidade inigualável dos
oferecer uma maior riqueza e diversidade de
nossos produtos”.
produtos. Aproveitamos as mais valias de cada
“As nossas marcas com
Cooperativa e o saber da experiência
maior presença no mercado e
construída ao longo dos anos
notoriedade são a Nova Açores
para partilhar o que de melhor
(leite, queijo, manteiga e
temos”. O diretor Comercial
Há que evidenciar, ainda,
natas), o Queijo São Jorge
& Marketing da LactAçores
que a preocupação da
DOP (um queijo único,
destaca, por outro lado,
LactAçores com a vida
produzido a partir de
que o mercado em que
saudável é uma tendência
leite cru), Ilha Azul (leite e
a mesma se insere é
consumada e legítima,
manteiga da Ilha do Faial)
bastante concorrencial,
que faz parte do perfil
e o Queijo São Miguel
tanto
a nível nacional
de consumidor
(queijo da ilha de São
como
internacional.
“Para
dos dias de hoje
Miguel, produzido com leite
prosseguirmos na senda
pasteurizado)”, nota.
de crescimento registada
“Temos, ainda, outras
desde a nossa origem, teremos
marcas de queijo da ilha de São
de continuar a promover os nossos
Jorge como Topo, Lourais e Beira, bem
produtos, a aproximarmo-nos mais dos
como o Famoso (um queijo ilha de São
nossos consumidores e a dar a conhecer as
Miguel) e as referências de queijo do Faial
riquezas que o saber e anos de experiência
como Moledo e Capelinhos. Estas marcas
no mundo dos lacticínios nos permitem
complementam o nosso portfólio e são
criar”, declara.
referências que continuamos a trabalhar,
“Conservando a nossa legítima
com intuito de aumentar a sua expressão
essência, temos de manter a capacidade
no mercado”, justifica. Para Nuno Sousa, a
de nos reinventarmos para continuarmos
missão da LactAçores passa, precisamente,
a surpreender os clientes, tornar as nossas
por levar o melhor da natureza açoriana a
marcas mais relevantes e inovar, conseguindo,
quem mais gostam. “Respeitando sempre
desta forma, responder às tendências e às
a Natureza, criamos os melhores lacticínios,
necessidades do consumidor”, garante.
com leite proveniente de vacas que animam
Nuno Sousa diz, ainda, que o
as paisagens paradisíacas das nossas ilhas. É a
consumidor da LactAçores é ”muito variado”,
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sendo que o portfólio que possui, permite-lhes oferecer produtos com diferentes perfis
de sabor e intensidades. “Por exemplo, a
nível de queijo, temos queijo tipo Flamengo
e Prato (Nova Açores, Ilha Azul), passando
pelo queijo tipo Ilha com leite pasteurizado
(São Miguel e Famoso), e queijo Ilha de São
Jorge com variadas curas (Queijo São Jorge
DOP, Topo, Beira e Lourais), o que nos permite
responder a várias necessidades dos mercados,
seja mais a nível de sabor e intensidade do
produto, seja por questões de conveniência
e/ou indulgência”, declara. Neste âmbito,
adianta:” costumamos referir que, dependendo
da ocasião, temos o queijo apropriado para
a mesma e que o mesmo consumidor,
dependendo da ocasião em que se encontre,
tem à escolha diferentes tipos de produto”.
Há que evidenciar, ainda, que a
preocupação da LactAçores com a vida
saudável é uma tendência consumada
e legítima, que faz parte do perfil de
consumidor dos dias de hoje. “Na LactAçores,
esta evolução está presente e temos vindo
a desenvolver produtos que satisfaçam essa
necessidade”, frisa. A nível de queijo tipo
Flamengo, nota para as variantes Light nas
referências Nova Açores, que possibilitam a
mesma experiência com -30% de matéria
gorda. “No caso do leite, fomos pioneiros
na produção de leite açoriano sem lactose,
permitindo que as pessoas intolerantes à
lactose pudessem continuar a usufruir do
nosso leite tão caraterístico. Adicionalmente,
temos no mercado as referências de Leite
Nova Açores Pastagem 0% Lactose nas
variantes Meio-Gordo e Magro, aliando a
qualidade do leite proveniente de vacas
que pastam livremente 365 dias por ano às
necessidades específicas e perfis de cada
consumidor”, conclui.
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UM PEQUENO PASSO PARA AS EMPRESAS,
MAS UM GRANDE PASSO PARA A HUMANIDADE…

Um estudo da Capgemini é o ponto de partida para este
artigo, em que o autor defende que as marcas têm ainda um
longo caminho a percorrer em matéria de sustentabilidade.

DUARTE COSTA

Founder & Managing Partner
na Grosvenor House Of Investments

“O desenvolvimento sustentável é o novo desafio no mundo dos negócios... ...e

sas e na sua relação com o exterior, os devidos processos e os comportamentos

não só!”

conducentes a esse compromisso.

Estamos definitivamente a atravessar, no mundo empresarial e nas nossas vidas,

O interesse existe, mas não transversalmente: ainda não existe uma mudança

uma nova abordagem sustentável, que promete e faz antever novas oportunida-

de comportamento generalizada e mandatória. Para muitas empresas, sub-

des de negócio e novas formas de criação de valor além do meramente econó-

siste ainda a perceção de que a sustentabilidade, enquanto conceito muito

mico. Contudo há ainda um longo caminho a percorrer.

abstrato e por muitos desconhecido, é mais cara. No entanto, não são efeti-

Um estudo recente divulgado pela Capgemini apurou que os consumidores

vamente explicadas que várias iniciativas terão o poder de minimizar os seus

privilegiam cada vez mais produtos e serviços promotores de sustentabilidade,

custos operacionais, tais como a redução dos resíduos ou o aumento da efi-

com 79% dos inquiridos a afirmar que muda as suas preferências em função da

ciência energética, por um lado, e, por outro, e como quantificar e valorizar

estratégia das marcas nesta área. Neste estudo foram identificadas as quatro

de forma holística todos os capitais (financeiro, humano e natural) gerados

melhores práticas que as empresas podem adotar para acelerar a sustentabi-

pelas empresas.

lidade na sua atividade e impulsionar os seus programas a longo prazo:

Um dos desafios das organizações neste contexto é a gestão da mudança, com

a) educar os consumidores e capacitar os colaboradores para adotarem práticas

um equilíbrio na liderança e um foco na comunicação com os colaboradores.

sustentáveis;

Quando estamos a delinear uma mudança, é necessário apresentar argumentos

b) colocar a tecnologia no centro das iniciativas de sustentabilidade;

que evidenciem os seus benefícios, influenciar e inspirar os colaboradores, para

c) implementar uma estrutura organizacional forte para promover a sustentabilidade;

que percebam que estas iniciativas podem fazer a diferença para o seu futuro e

d) colaborar com o ecossistema geral por forma a obter um maior impacto.

sobretudo para o dos seus mais queridos.

O desenvolvimento sustentável depende muito de cada setor de atividade e

É fulcral recorrer à formação contínua de todos os membros das equipas nas

ainda da consideração conjunta de cada empresa. É primordial estimular as

questões ambientais, sociais e ainda culturais, recorrendo a especialistas ex-

empresas e as organizações, bem como os seus profissionais, a incorporarem

ternos, que possam efetivamente informar, exemplificar, esclarecer e incentivar

desafios ambientais e sociais na gestão de riscos dos seus portefólios e na cria-

a mudança. Podem e devem ser introduzidas no ambiente de trabalho sugestões

ção de produtos financeiros. Acreditamos que ao ser criado e desenvolvido um

e outras indicações que contribuam para a concretização das intenções de um

sistema global de investimento responsável, economicamente eficiente, mas

plano sustentável, que deve ser participado, definido e periodicamente revisto.

também sustentável, iremos conseguir obter criação de valor a longo prazo e,

A sustentabilidade veio para ficar, felizmente.

realmente, começar a atingir o benefício efetivo deste no meio ambiente e na

Também felizmente as novas gerações assim o exigem!

sociedade como um todo.

At the end of the day… it’s all about we, People, preserving our Planet to assure

Mas não nos iludamos. Este caminho é e será longo. E exige um compromisso a

Prosperity!

longo prazo – devendo por isso ser incorporados na organização das empre-

Grow Sustainable. The time is now.

Não nos iludamos. Este caminho é e será longo. E exige um compromisso
a longo prazo – devendo por isso ser incorporados na organização
das empresas e na sua relação com o exterior os devidos processos
e os comportamentos conducentes a esse compromisso
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LIMIANO:
PORTUGAL À MESA

“Inspirar as famílias a criarem
verdadeiros momentos de ligação, através
da tolerância (às diferenças, às imperfeições,
aos gaps geracionais, aos hábitos), criando
um espírito de união, faz parte da missão da
marca”, que procura promover momentos de
partilha à mesa, em casa, em família”, afirma
a Senior Brand Manager da Limiano,
Joana Vinagre. Enquanto marca
maior categoria em valor nos
portuguesa, Limiano tem
Bens de Grande Consumo
vindo a reforçar a sua
em Portugal, com 8,6%
portugalidade e também
de quota de mercado,
O constante investimento
a homenagear o
ACNielsen FY 2020,
em inovação e a qualidade
que é português,
e líder, igualmente,
da marca, sustentados por
nomeadamente
no segmento de
uma comunicação próxima
através da realização
dos portugueses de forma
Fatias de Flamengo,
continuada, as ações e
de parcerias com
com 23% Quota
visibilidade no ponto de venda
marcas portuguesas
de mercado em
e as promoções especiais para
com os mesmos
valor, ACNielsen FY
o consumidor, ajudam
valores, cheias
2020. Em termos
a explicar a notoriedade
de histórias e de
de exportação, a
da marca junto
tradições, tais como
marca está presente
dos portugueses
a Bordallo Pinheiro e a
em países como França,
Costa Nova, acrescenta.
Luxemburgo, Bélgica,
“E quando afirmamos que
Alemanha, Suíça, Inglaterra,
´somos todos fatias da mesma
Estónia, Canadá, Angola,
bola´, a expressão vai muito além do
Moçambique e Timor Leste.
significado literal. Significa fazer parte do
Quanto à evolução do perfil e gosto
mesmo, ter um elo emocional que nos liga e
do consumidor de Limiano, assegura
ultrapassa a rotina diária que, por vezes, nos
que a marca tem sabido evoluir, crescer e
impede de estar verdadeiramente conectados.
desenvolver uma relação de confiança e
É valorizar a diferença sempre com sentimento
proximidade com as famílias portuguesas
de pertença”, sublinha a propósito.
há mais de 60 anos. “Os consumidores, ao
Na visão de Joana Vinagre, a chave do
longo dos anos, têm vindo a apresentar
sucesso da marca reside na qualidade e nas
caraterísticas intrínsecas do produto, muito
apreciadas pelos consumidores, no sabor
suave e numa textura amanteigada, aliado
aos valores que a marca transporta: tradição
e genuinidade, qualidade e família. “Tudo isto
faz de Limiano a marca de queijo preferida
pelos portugueses”, frisa. Acresce que o
sucesso passa, ainda, pela aposta permanente
na tradição aliada à inovação. “Respeitamos
a tradição do passar de mão em mão, de
geração em geração, pois é o que nos une e
nos torna verdadeiramente genuínos. Fazer
parte da família é ter identidade e orgulho em
mantê-la”, destaca.
Joana Vinagre garante que Limiano é a
marca de queijo mais consumida em Portugal
e justifica: é a marca líder no Total Queijo – a

“Limiano é a marca de queijo mais
consumida em Portugal, sinónimo
de tradição, sofisticação, portugalidade
e qualidade”. É a Senior Brand Manager
da marca, Joana Vinagre, quem o diz,
salientando que é um queijo que tem
passado de geração em geração e que
remete para memórias de infância.
Faz parte da família, observa.

novas exigências e hábitos de consumo
diferenciados e a nossa marca tem respondido
e acompanhado essa evolução e esses
interesses dos consumidores.
A Bola de Queijo Flamengo Limiano
é – diz –, simultaneamente, o ícone da marca e
o ponto de partida da sua história: as fatias préembaladas, são cortadas diretamente da
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bola Limiano. Com uma oferta diversificada,
Limiano está presente também nos
segmentos de queijo ralado e no de queijo
curado, com o seu Limiano Amanteigado sem
casca “para saborear até ao fim”. Já no final de
2020, e durante a pandemia, consciente da
tendência crescente no consumo de snacking
em Portugal, a marca lançou um snack
nutricionalmente equilibrado: o Limiano
Pausa, uma combinação de cubos de queijo
com amêndoas e arandos, de que resulta
uma solução que entrega “sabor, nutrição e
conveniência”. Está disponível numa prática
embalagem, que é totalmente reciclável e
com incorporação de materiais reciclados, e
possui a porção certa, para que todos possam
usufruir de uma pausa
saborosa e nutritiva em
qualquer momento
e lugar. Numa
Anualmente, são
abordagem
produzidos cerca de
1.562.500 queijos de bola,
a eventuais
o que daria para encher
novidades em
5,8 campos de futebol.
termos de oferta,
Ainda hoje cada queijo
a Senior Brand
de bola é embrulhado
Manager da marca
à mão.
declara que mantêm
o propósito de reforçar
a liderança e a preferência
em todos os segmentos relevantes,
continuando a trazer inovação ao mercado.
“No final deste ano, princípio do próximo,
espera-se o lançamento de mais novidades”,
anuncia, sem detalhar.
Joana Vinagre enquadra que o
Grupo Bel, detentor da marca Limiano,
redefiniu a sua missão corporativa através
do compromisso “disponibilizar alimentos
saudáveis e responsáveis para todos”, através
da nova assinatura: “Bel for All, for Good”.
“Ousadia, compromisso e colaboração são
as linhas orientadoras que regem o dia-adia do grupo Bel, construindo uma cultura
colaborativa que nos distingue, porque
comunicamos, colaboramos, tomamos
iniciativa, somos exigentes e vencedores.
Juntos, ultrapassamos dificuldades. Juntos,
celebramos sucessos. Juntos, partilhamos
sorrisos. Juntos, somos uma empresa
familiarmente responsável”, adianta.
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CUIDAR DE QUEM PRECISA
Limiano acredita que fazer parte da família é também cuidar de quem mais precisa, razão pela qual, há
já alguns anos, a marca desenvolve iniciativas de responsabilidade social junto da comunidade, declara
Joana Vinagre. “Exemplos são a ‘Hora do Natal’ - um projeto de responsabilidade social que visa ajudar
famílias carenciadas, através da doação de queijo, onde os colaboradores da Limiano dedicam uma hora
da produção do genuíno Limiano em prol de instituições que apoiam famílias carenciadas de norte a
sul do país”, esclarece. Outro dos projetos solidários é a “Hora Solidária”, que visou promover um contexto
de interajuda em tempo de Covid-19, e também dedicou uma hora por mês da sua produção de queijo
Limiano a famílias carenciadas, durante três meses. “No total, Limiano entregou 300.000 fatias para apoiar
mais de 3.000 famílias. Adicionalmente, Limiano contribuiu com equipamentos de proteção individual,
distribuídos entre as instituições de Vale de Cambra e proximidades e pela IPSS CASA”.
Este ano, e no momento de crise que estamos a passar, há famílias que estão a passar dificuldades e
Limiano quer continuar a elevar a sua missão social, através do movimento solidário ‘TODOS PARA A MESA’,
que visa alimentar famílias carenciadas e ao qual qualquer família se pode juntar para ajudar. “TODOS
PARA A MESA é um chamamento familiar. Seja qual for a geração, já todos o ouvimos. Sendo que é à mesa
que nos juntamos, que nos unimos, que aprendemos, que partilhamos e passamos valores tão importantes
como a solidariedade. Limiano quer fomentar estes momentos que, por vezes, se perdem
na nossa vida agitada e sensibilizar para a importância das refeições em família, não deixando ninguém
de fora, principalmente quem mais precisa.”.
As famílias portuguesas também se podem juntar e tornar maior este movimento solidário, basta
comprarem uma embalagem de 2x200g de Fatias Limiano, entrar em limiano.pt e inserir o código presente
nas embalagens e, automaticamente, Limiano compromete-se a doar 200g das suas Fatias à Rede
de Emergência Alimentar, que fará chegar esta ajuda a quem precisa, agora, mais do que nunca,
deste apoio alimentar.
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PUBLICIDADE DIGITAL: O RISCO DE FAZER,
E DE NÃO FAZER

CATARINA CRUZ

Neste artigo, a autora afirma que a publicidade digital tem
ultrapassado os meios de comunicação tradicional, como
outdoor e rádio, e questiona se a maioria das marcas aposta
efetivamente neste tipo de publicidade ou se está a perder
os benefícios que este meio proporciona.

Especialista em Marketing Digital

A cada ano que passa as redes sociais crescem e agregam mais pessoas, pelo

o que nos indica que cada vez mais as marcas percebem as oportunidades que

que as empresas têm vindo a perceber a oportunidade que é em estar onde os

este meio proporciona.

seus clientes, e potenciais, estão, e utilizam estes meios de forma a promoverem

Os anúncios no Facebook possibilitam definir os objetivos, público-alvo e in-

os seus produtos/serviços através de anúncios pagos. Mas será que a maioria

vestimento para cada campanha, o que é uma grande vantagem para as marcas,

das marcas aposta efetivamente em publicidade digital, ou estão a perder os

pois têm a possibilidade de fazer um acompanhamento em “tempo real”, ajustar

benefícios que este meio proporciona?

as campanhas de acordo com os resultados, e segmentar de acordo com os seus

Atualmente, é difícil encontrar uma pessoa que não tenha uma rede social, seja

objetivos, evitando assim investimentos desnecessários.

para falar com amigos/familiares ou para partilhar momentos e vivências através

De modo a tirar partido da plataforma Facebook Ads, as empresas precisam efeti-

de, por exemplo, registos fotográficos. As redes sociais permitem assim uma co-

vamente de monitorizar todos os investimentos e resultados obtidos. As empresas

nexão constante com o mundo, através da captação de atenção dos utilizadores,

que não analisam a performance das suas campanhas correm o risco de não terem

que os mantêm ligados com conteúdo estimulante.

o retorno esperado dos anúncios, e um dos grandes segredos do sucesso passa

Entre redes sociais como Instagram, Twitter, Pinterest, e outras, segundo um es-

por testar e identificar o que resulta melhor para a estratégia de negócio.

tudo realizado pela Hootsuite, o Facebook é hoje a maior rede social e conta com

No entanto, por outro lado, existem empresas que não fazem publicidade digital,

mais de 2,74 biliões de utilizadores ativos mensais em todo o mundo.

e presumem que não necessitam de comunicar para que os consumidores che-

O crescente número de utilizadores nesta plataforma digital levou a que hoje

guem até eles, o que é um erro. Algumas marcas usam apenas as redes sociais

em dia a grande receita do Facebook seja a publicidade paga, que permite às

como forma de demonstrar os seus produtos e descontos, e esperam ter resul-

empresas/marcas promoverem os seus negócios e produtos/serviços, pelo que

tados organicamente e com este tipo de conteúdo, que na maioria das vezes não

neste sentido torna-se mais fácil obterem uma maior dinâmica com os seus

é relevante para os consumidores.

consumidores e traduzir isso em ROI.

A publicidade nas redes sociais é então uma forma de comunicação digital

A publicidade digital tem se tornado então muito importante, ultrapassando os

avançada que permite obter resultados a um custo reduzido e permite a obten-

meios de comunicação tradicional como outdoor, rádio, entre outros.

ção de benefícios como: Venda de produtos/serviços; Maior alcance de público

Na hora de definir o orçamento de comunicação e marketing, a maioria das em-

relevante para o negócio; e, análise de resultados. É, portanto, uma grande van-

presas determina de imediato o investimento para marketing online, devido ao

tagem para todas as empresas que procuram fazerem publicidade, dado que é

seu baixo custo e taxa de satisfação, que em outro meio não é possível atingir

uma estratégia de marketing assente totalmente nos objetivos de cada negócio,

com tanta facilidade. De acordo com um estudo do INE, 46% das empresas por-

com indicadores de performance bastante satisfatórios, o que gera notoriedade,

tuguesas usam redes sociais para comunicar diretamente com os seus clientes,

aumento das vendas e maior interação com a comunidade.

As empresas que não analisam a performance das suas campanhas correm
o risco de não terem o retorno esperado dos anúncios, e um dos grandes
segredos do sucesso passa por testar e identificar o que resulta melhor
para a estratégia de negócio
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SAGRES E LUSO:
SINÓNIMOS DE
PORTUGALIDADE

Sagres e Luso. A história e a
identidade das duas marcas advém,
desde logo, das suas próprias
designações, que remetem
inequivocamente para Portugal.
A afirmação é do diretor
de Comunicação e Relações
Institucionais da Sociedade Central
de Cervejas e Bebidas,
Nuno Pinto de Magalhães, frisando
o reconhecimento do mercado.

“A origem, história, iconografia,
posicionamento e comunicação
incorporadas em ambas as marcas remetem-nos para valores, símbolos e memórias
que nos lembram a forma de viver dos
portugueses”, começa por dizer o diretor de
portugueses a emoção e a vivência dos
Comunicação e Relações Institucionais da
pequenos prazeres da vida e do seu apoio
Sociedade Central de Cervejas e Bebidas,
consistente à Seleção Nacional
Nuno Pinto de Magalhães. No que
de Futebol. Acresce, ainda,
diz respeito à Água de Luso,
“a utilização privilegiada,
afirma, é clara a sua origem
sempre que disponível no
como recurso natural,
mercado, de matériasda região do BussacoAnte um consumidor
-primas e materiais
-Luso, na sua pureza
cada vez mais informado
de embalagem
e exigente, a Sagres tem
original, acrescendo
nacionais”, adianta.
procurado continuar a
a circunstância
Sobre o que mudou
conciliar
tradição
com
de reforçar
evolução, mantendoao longo dos anos
constantemente
-se atenta e com escuta
no que se refere à
a sua ligação às
ativa, procurando inovar e
Sagres
– que surgiu
famílias portuguesas
adaptar-se às necessidades
para
responder
a um
através das sucessivas
dos seus consumidores
pedido
do
Exército
gerações. No que toca à
britânico –, salienta que a
Cerveja Sagres, destaque
marca
tem acompanhado
para a relação com as
naturalmente
a evolução
raízes do país, onde tem lugar
dos
tempos
e
o
crescimento
do
marcado há mais de oito décadas,
mercado,
rejuvenescendo-se
sempre
e para o facto de partilhar com todos os
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ao nível da embalagem e rotulagem, mas
positiva da marca Luso é, por um lado,
preservando a imagem do escudo com as
resultado da inovação e de conseguir
quinas, presente desde o seu lançamento,
reinventar a forma como está disponível
em 1940, um símbolo que valoriza a tradição.
para os portugueses, com soluções
Neste âmbito importa não esquecer, no
relevantes e valorizadas”, afirma. Por outro
entanto, que a inovação tem sido uma das
lado, prossegue, este reconhecimento está
grandes apostas da Sagres, tornando-se num
também ligado às preocupações intrínsecas
dos principais vetores do seu crescimento
da marca para com a sustentabilidade
enquanto marca, frisa.
em diferentes pilares de atuação, ou seja,
O que continua a fazer a Água de
através da defesa e manutenção do Sistema
Luso “tão natural como a sua sede”? Nuno
Aquífero da Água Mineral Natural de Luso,
Pinto de Magalhães recorda que “é um
do eco design das suas embalagens,
recurso de exceção”, e que nasce
e do investimento económico
em condições únicas, a
e social nas comunidades
partir da chuva infiltrada
envolventes. Instado
na Serra do Buçaco. “A
a identificar o que é
Mais do que tudo, Luso
utilização consciente
fundamental para
é uma marca verdadeira
e sustentável deste
que uma marca
e autêntica que faz parte
recurso está, por
possa ostentar a
e aprende com as famílias
isso, na génese da
designação Made
portuguesas, passando
marca, procurando
in Portugal, nota
de geração em geração.
garantir que esta
que num mercado
Luso é a marca que os
água pura e intocável
cada vez mais global
portugueses, se puderem,
chega não só às
é fundamental
escolhem para beber
gerações atuais como
que
essa marca seja
e para dar aos seus
às gerações futuras”,
capaz de representar
adianta. Quanto ao que a
a história e a identidade
diferencia das congéneres
portuguesas. Deve possuir,
existentes no mercado, recorda
ainda, “caraterísticas associadas
que a Luso é, desde sempre,
a capacidade competitiva, gestão,
a marca de água preferida das famílias
inovação e produtividade, e de forma a que
portuguesas, devido à sua naturalidade,
cada português tenha orgulho em ser um
qualidade e pureza original, e ao sabor e
embaixador dos nossos produtos”.
caraterísticas associadas, sublinhando que se
Firme no ADN de ambas as marcas
trata de uma marca de produto certificado.
é “seguir o caminho de ligação aos
“Acreditamos que o reconhecimento
consumidores”, defende, garantindo sempre
dos consumidores sobre a diferenciação
a atenção às expetativas e às tendências do
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mercado. E conclui: no final de 2020 a quota
Nielsen em valor para a marca Luso era cerca
de 19%, enquanto para as cervejas da SCC
situava-se em cerca de 45%, tendo a Sagres
uma quota aproximada de 40%.

NA ROTA DO MARKETING
A portugalidade está na génese da comunicação
das marcas Sagres e Luso, afirma o diretor
de Comunicação e Relações Institucionais
da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas,
destacando o papel do marketing ante a evolução
do mercado bem como no reforço ao Made in
Portugal. Sobre a relevância do marketing neste
âmbito, Nuno Pinto de Magalhães acrescenta:
“o marketing vai ajustando, sem perder o core
de posicionamento das marcas, aquilo que
se impõe adaptar de acordo com as expetativas
dos consumidores, quer nas embalagens, quer
nas variantes da marca, quer ainda nas formas
de comunicar”.
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