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O SEGREDO ESTÁ
NA ESTRATÉGIA
“No caso da FNAC, bem como no de
outras marcas de retalho, pode dizer-se que
uma estratégia para redes sociais é ainda mais
um must, dadas as vastas possibilidades de
contexto”. É este o entendimento da Head
of Brand & Digital Marketing e do Social
Media Manager, Margarida Silva e Daniel
Neves, respetivamente, que justificam: “O
nosso dia a dia é marcado por um sentido
de responsabilidade para com a cultura;
apoiamos artistas nacionais, promovemos a
leitura e destacamos alternativas de consumo
mais sustentáveis”.
Além destas missões, a FNAC procura
ser uma marca de sugestões, através do
aconselhamento e das análises dos seus
experts, continuando empenhada em ser a
segunda casa de todas comunidades que
aqui encontram os seus universos de paixão.
“Entre tantas iniciativas, ambições e categorias,
só é possível passar mensagens coerentes
se existir uma estratégia com pilares sólidos.
Sem eles, ficaríamos sem rumo”, acrescentam.
Em linha com a estratégia seguida,
confirmam que o engagement rate é um dos
principais KPI (indicadores), acompanhado
semanalmente. “Este indicador reflete todo
o tipo de interações relevantes que temos
com a audiência, não apenas likes, shares e
comentários, mas também visualizações de
pelo menos 15 segundos dos nossos vídeos. E é
do engagement rate e do social listening que
nascem as ideias para
conteúdos inovadores
e para novas

abordagens/formatos”, sublinham. Sobre o
posicionamento nas redes sociais, garantem
que a FNAC o faz como uma marca próxima
e humanizada, onde os seus colaboradores
assumem o papel principal, partilhando as suas
paixões e expertise, nas várias áreas onde atuam.
“Tentamos desta forma inspirar um mundo em
mudança, promovendo escolhas sustentáveis,
com um apelo claro ao conhecimento e
cultura como base de um mundo melhor, mais
tolerante e inclusivo, cultivando a diferença,
dando uma voz ativa ao nosso posicionamento
e assinatura de marca”, referem.
Na visão de ambos, as vantagens das
redes sociais para as marcas são incontornáveis.
“Com o social media veio a possibilidade
de sermos mais criativos na forma como
chegamos às pessoas que se identificam
connosco e, igualmente importante, também
às pessoas que têm o potencial de se tornar
seguidores. O feedback chega-nos de uma
forma muito mais pessoal e humana, e, claro,
com um imediatismo diferente dos meios
tradicionais. Este imediatismo permite-nos
aferir a relevância dos conteúdos e mensagens
da marca, testar novos produtos e serviços
e obter feedback qualitativo sobre qualquer
tema”, especificam. Todavia, mais importante
do que isto – dizem – as redes
sociais da marca são um
ponto de encontro de
fãs e comunidades,

Possuir uma estratégia para redes
sociais é essencial para a marca
ter claro o seu propósito nas
comunidades e para que estas
possam interagir com a marca e os
seus universos de forma próxima
e imediata, afirmam a Head of
Brand & Digital Marketing e o
Social Media Manager da FNAC,
Margarida Silva e Daniel Neves,
respetivamente.

PLATAFORMA
MAIS USADA
Instagram

CAMPANHA COM MAIS
ALCANCE DIGITAL
Movimento “Livros de
Uso Obrigatório”

um gigante fórum onde se encontram os
apaixonados pelas várias áreas da FNAC e
onde podem partilhar os mesmos interesses
de uma forma tão próxima quanto possível.
Contudo, reconhecem que nos últimos anos
as redes sociais têm vindo a ser cada vez mais
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associadas a problemas de saúde mental,
derivados do crescente número de horas que
as pessoas (especialmente os jovens) passam
a fazer scroll, bem como do clima tóxico que
frequentemente se gera sobre certos temas
– por vezes, mesmo em temas relacionados
com universos de paixão como Star Wars e
Harry Potter. Mas, Margarida Silva e Daniel
Neves asseguram que o mais importante/
/perigoso para as marcas são os temas que
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OS NÚMEROS
Instagram
169K seguidores
Facebook
737K fãs
LinkedIn
79K seguidores
YouTube
15.283 | 24,3M visualizações
TikTok
20,5K fãs

No caso da FNAC, o crescimento nas
redes sociais tem vindo a ser consolidado nos
últimos anos através de dois grandes eixos: “A
maior compreensão das nossas comunidades
e do nosso propósito fez evoluir os conteúdos
comerciais das nossas redes para, a partir de
2020, apostarmos na partilha de conteúdos
mais humanizados e ligados a causas ou
mensagens com propósito social (ex: a adesão
ao movimento Black Lives Matter, julho 2020,
o incentivo à leitura com o movimento “Livros
de Uso Obrigatório”, setembro 2020, ou a
ação “Dá um Tempo às Redes”, janeiro 2022”).
O segundo eixo assenta na diversificação da
presença da marca nas redes sociais, onde,
além do Facebook, Instagram, Twitter e
LinkedIn, entrou na Twitch, Discord e TikTok em
2021, aproximando-se de novas comunidades
através de conteúdos dedicados e com uma
brand voice adaptada ao canal e formatos.
“No futuro, teremos de estar atentos à
evolução do comportamento dos utilizadores
para percebermos qual deve ser o papel da
nossa marca, contribuindo sempre para um
mundo melhor. Poderá passar por publicarmos
menos, por escolhermos diferentes redes sociais
na procura das nossas comunidades ou mesmo
por outro tipo de mensagens”, adiantam. No
que se refere aos influenciadores ou criadores
de conteúdos digitais, Margarida Silva e Daniel
Neves frisam que são essencialmente para
a FNAC transmitir os valores e o propósito
junto de outras comunidades. “Por isso,
preferimos colaborar com criadores de
conteúdos que defendam as mesmas
POST COM MAIOR
verdades que a nossa marca e que
ENVOLVIMENTO/INTERAÇÃO
juntamente connosco queiram
Conteúdo dedicado ao final
cultivar a diferença”, referem.
do ano 2020: consistiu
Questionados sobre quais são os
na criação de uma música
e vídeo em parceria
passos essenciais para uma presença
com António Zambujo
digital sólida e criativa nas redes
– “Dá tudo a quem Merece”
sociais, dizem que, em primeiro
lugar, há que ter uma noção clara
daquilo que cada rede tem de ser. Os
objetivos do Facebook não são os mesmos

fazem correr muita tinta. Perante estes
“temas do momento”, qualquer social media
manager vai sempre deparar-se com uma
voz interna que diz “temos de fazer parte
da conversa”, e, logo de seguida, com outra
voz que questiona “queremos fazer parte da
conversa?”. Em suma, há temas e temas e
não há respostas certas nem erradas sobre se
deve ou não tentar surfar a onda da opinião
pública, afirmam.
Quanto ao futuro das redes sociais,
Margarida Silva e Daniel Neves opinam que
a proximidade, a relação e o imediatismo de
interação que trouxeram para as marcas e os
fãs ficarão, sem dúvida, na comunicação das
marcas. “Pensamos que será este o fator crítico
de sucesso em todas as adaptações que as
marcas farão”, frisam.
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que os do Instagram ou que os do TikTok.
Cada rede deve ter o seu próprio contexto e
a sua própria estratégia. Em segundo lugar,
há que perceber os formatos e os conteúdos
certos para cada rede. “O que publicamos no
Facebook raramente é partilhado também
no Instagram, e o mesmo serve para os outros
canais que temos; tentamos ter uma presença
nativa em cada rede social. Mesmo que alguns
conteúdos sejam publicados em duas redes
diferentes (por exemplo, alguns vídeos do TikTok
que estão também nos Reels), a forma como
escrevemos nessas redes é diferente, porque
os nossos seguidores não são necessariamente
os mesmos e cada rede tem o seu caráter”,
afirmam. Por último, há que partir destes
pilares (o contexto de cada rede e os respetivos
conteúdos mais adequados) para perceber
as categorias estratégicas para cada rede. “É
óbvio que o Twitch é uma rede especialmente
dedicada a gaming, mas isso não quer dizer que
não existam gamers no TikTok. É por isso que
é fundamental ouvir as audiências e receber
esse feedback de forma construtiva, para
conseguirmos produzir os conteúdos certos
para os nossos seguidores”, concluem.

CULTURA ESTÁ NO ADN
Considerando as inúmeras categorias e diferentes
objetivos que têm para as redes e para cada rede,
Margarida Silva e Daniel Neves consideram
que é impossível falar de tudo ao mesmo tempo.
“A Cultura, que faz parte do nosso ADN, é um ativo
constante no nosso content plan. Seja pelos livros,
pela música, cinema, eventos ao vivo nos fóruns
FNAC, ou pelos Novos Talentos e FNAC Live, é o
tema mais presente nos nossos canais”, sublinham.
Neste âmbito, dizem ainda: “A tecnologia e
a inovação, assim como os serviços que nos
caracterizam, são temas também frequentes,
muito associados aos nossos colaboradores/
/experts, que são os protagonistas do conteúdo
do nosso Instagram e TikTok. Desde 2020
que a humanização é um pilar do nosso caráter
nessas duas redes”.
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SABIAS QUE LER PODE
REDUZIR O STRESS ATÉ 68%
E QUE A LEITURA EVITA
QUE O CÉREBRO
ENVELHEÇA EM 32%?*

LER CULTIVA A SAÚDE.
*Fonte; Estudo da Universidade de Sussex
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As marcas não podem ficar fora da
conversa que os consumidores mantêm
nas redes sociais, devendo encarar
este universo com seriedade. É este o
entendimento da Managing and Creative
Partner do Havas Media Group, Ana
Roma Torres, que defende, no entanto,
que não basta que estejam presentes: é
essencial que encontrem o seu propósito
de modo a explorarem a sua relevância
para os consumidores.

As redes sociais são muito relevantes
para as marcas e para o seu relacionamento
com os consumidores, uma vez que
funcionam como um canal direto que dá voz
a ambos. Esta é a opinião da Managing and
Creative Partner do Havas Media Group, Ana
Roma Torres, que considera que este canal
deve ser encarado de forma estratégica e
integrada com os restantes meios.
“Segundo o estudo ‘Os Portugueses
e as redes socias’, contamos com mais de
5,5 milhões de utilizadores de redes sociais,
um número que cresce todos os anos,
mostrando o potencial deste ‘novo’ meio”,
afirma, admitindo que o número pode ser
bem maior, uma vez que muitas das fontes
envolvidas não contemplam menores de 16
anos. Acresce que se for tido em conta que
cada indivíduo escolhe quem quer seguir,
ver e ouvir, torna-se então bem percetível
o poder que estas redes têm na vida das
pessoas e na forma como se relacionam
entre si. “E as marcas não podem,
obviamente, ficar fora desta
conversa porque são
parte integrante deste
universo, que deve ser
de conteúdos coerente
É fundamental pensar
encarado com muita
com a comunicação
numa estratégia de
seriedade e atenção
da marca e que
conteúdos coerente com a
pela especificidade,
aposte naquilo que
comunicação da marca e
oportunidade e
os consumidores
que aposte naquilo que os
proximidade que
procuram e querem
consumidores procuram
cria com cada
ver, sem perder a
e querem ver, sem perder
autenticidade e a
consumidor e
a autenticidade e a
transparência”,
declara.
pela imagem que
transparência
Contudo, os
diariamente passa
conteúdos não são os
da marca e das suas
responsáveis exclusivos pelo
diferentes iniciativas”,
sucesso de uma página. Para
destaca.
tal, muito contribui a sua promoção
Ana Roma Torres sublinha,
nas diferentes redes (investimento em media
neste âmbito, que os conteúdos são
associado), uma vez que é impossível fugir ao
determinantes para a relevância de uma
algoritmo, diz Ana Roma Torres, destacando,
marca nas redes. “Quanto mais investimos
igualmente, a importância da interação
em conteúdos de qualidade, em criatividade
com a comunidade (taxa de resposta a
e no formato certo, mais rapidamente
mensagens/comentários).
criamos engagement com os nossos fãs,
Quanto ao que as marcas pretendem
e conseguimos destacar-nos no super
‘povoado’ universo digital. Vivemos numa
com a sua presença nas redes sociais,
era em que todos procuramos conteúdos e
diz que tudo depende de cada uma, dos
as redes são a porta para muitos deles, pelo
seus objetivos e do ponto em que ali se
que é fundamental pensar numa estratégia
encontram. “Sabemos que as marcas querem

engagement, seguidores e uma relação
duradoura e positiva com os seus fãs, mas há
muitos objetivos que se podem desdobrar a
partir daqui e que passam sempre por vender,
mostrar benefícios, promover e dar destaque
a produtos e serviços. É neste equilíbrio
que devemos atuar, sem esquecer que as
redes sociais são, essencialmente, fonte de
entretenimento, informação e relação”, frisa.
Sobre as vantagens decorrentes da
proposta/prossecução de uma estratégia
digital para as marcas, na perspetiva do
Havas Media Group o panorama digital é
já indissociável do panorama tradicional. O
digital é encarado como parte fundamental
de todo o ecossistema de comunicação,
tendo o grupo apostado muito nos últimos
anos em todas as disciplinas do digital, onde
as redes sociais naturalmente têm também
preponderância. “Porque é fundamental
acompanhar as pessoas nas diversas
plataformas em que consomem informação e
se entretêm, temos cada vez mais estratégias
mais afinadas e adequadas à sua vivência
neste meio. Na agência, contamos com novos
perfis focados em todo o ecossistema digital e
no caso das redes sociais, desde a criatividade
até à media, construímos todo o caminho
que pode garantir o tal impacto positivo que
se pretende em cada seguidor das nossas
marcas”, explica Ana Roma Torres.
Admite, no entanto, que também
existem desvantagens, já que nas redes
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MAIS PERTO DO CONSUMIDOR
O principal objetivo da presença digital das
marcas no mercado é estar mais perto do
consumidor e ter uma voz ativa junto da
comunidade, de forma mais interativa, intimista
e com menos pontos de fuga. Acresce o alcance,
o engagement, o posicionamento e, em alguns
casos, a conversão, que são os principais KPIs do
trabalho desenvolvido em redes sociais.
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PODE UMA MARCA
DISPENSAR AS REDES
SOCIAIS?

REDE SOCIAL
MAIS IMPACTANTE

Não. Com tantas redes

TikTok

sociais, há de sempre

(neste momento)

haver uma, pelo menos,
que se adeque ao seu
posicionamento e se revele

TODAS AS
REDES SOCIAIS
SERVEM
PARA TODAS
AS MARCAS?

pertinente para a marca

Não

ADEUS FACEBOOK?
Não. Desde 2011 que ouvimos isso.
Tem-se reinventado e continua
a ser relevante, mesmo que
para um target diferente
do inicial

sociais o risco e a oportunidade andam de
mãos dadas, razão pela qual só com muito
planeamento, transparência, coerência
e bom storytelling se consegue retirar o
melhor dessa presença. “Além disso, hoje
em dia, construir uma estratégia de media/
/comunicação é cada vez mais complexo
devido à existência de mais data e mais
tecnologia, o que leva a uma exigência
muito grande no momento de a desenhar
e de definir onde e como investir”, adianta.
Importa referir, igualmente, que a abordagem
estratégica varia consoante a área de
atividade das empresas/marcas, devendo

os conteúdos ser adaptados à própria rede
e às suas especificidades. “Na Havas SE
trabalhamos marcas dos setores automóvel,
da energia, da ótica, do turismo e da
alimentação, entre outras, e, não querendo
individualizar, escolhemos as redes e os
conteúdos consoante o ADN de cada uma.
É esse, aliás, o nosso maior desafio, porque
nas redes sociais não há uma receita igual
para todas. Daí sermos tão focados em
estratégia, criatividade e resultados. Só assim
conseguimos trabalhar tantas marcas com
posicionamentos e objetivos tão diferentes”,
salienta.
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Quanto ao que é necessário para que
uma marca possa ter uma presença digital
sólida e criativa, diz, focando-se nas redes
sociais – e no Havas Media Group há áreas
específicas para dar resposta a cada desafio
– que, para começar, é fundamental que a
marca encontre o seu propósito e explore a
sua relevância na vida dos seus consumidores,
para assim construir a sua voz. Depois há que
ter a agência certa para definir a estratégia,
garantir criatividade e implementar. Sempre
com foco em medir, avaliar, ajustar, envolver
e somar, numa adaptação constante e numa
relação de parceria que permita às marcas
chegar sempre mais longe.
Quando questionada sobre se as
marcas investem o suficiente no marketing
em redes sociais, Ana Roma Torres afirma:
“Sim, cada vez mais, pela importância das
redes e de uma clara estratégia que passa
por investir em conteúdos, influenciadores
e até tecnologia. Além disso, pelo facto de
trabalharmos em conjunto com a agência de
meios, conseguimos, através de paid media,
otimizar, potenciar os conteúdos, garantindo
os melhores resultados para as nossas marcas
presentes nas redes sociais. Só através deste
trabalho conjunto alcançamos a combinação
perfeita entre orgânico e pago, culminando
numa estratégia vencedora para a marca e
interligando sempre as redes com o mundo
digital onde essa mesma marca está presente”.
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Quanto à forma como medir o
alcance, a eficácia e o ROI do marketing em
redes sociais, esclarece que cada campanha
ou conteúdo tem um determinado objetivo,
e que através das métricas das próprias
redes ou de plataformas específicas para
o efeito – como socialbakers, swoonkie
ou outras – avaliam os resultados de
cada conteúdo (número de reações,
comentários, partilhas, menções…). Este é o
lado quantitativo a que prestam muita
atenção, pois permite medir o
impacto de cada conteúdo
publicado e ajustar a
estratégia em função
dos resultados. E é aqui
Porque é preciso
que, em sua opinião, o
acompanhar as pessoas nas
diversas plataformas em
trabalho da agência se
que consomem informação
torna chave, ou seja, na
e se entretêm, temos cada
análise dos resultados,
vez mais estratégias mais
conclusões e melhorias
afinadas e adequadas à sua
que daí são retiradas.
vivência neste meio
“É neste processo
constante que apostamos
para acrescentarmos valor
a cada conteúdo. Importa
também não esquecer o impacto
que a presença nas redes pode ter no
negócio do cliente, e que podemos medir,
por exemplo, através de conversões, visitas
ao site ou até à loja. Nota, ainda, para a
perceção da marca e dos seus produtos e
serviços, que beneficiarão igualmente de
uma boa estratégia de social media, seja
orgânica seja paga”, refere.
Sobre as oportunidades associadas a
estas novas formas de influenciar e impactar,
a Managing and Creative Partner do Havas
Media Group garante que surgem todos os
dias, e destaca a rapidez da comunicação, a
Questionada sobre como é que o
possibilidade de medição e segmentação,
Havas Media Group perspetiva a evolução
a originalidade do conteúdo, a proximidade
deste tipo de comunicação, comentou ser
com o público, a capacidade de gerar
de difícil resposta, uma vez que se trata de
relevância e de construir valor e negócio para
uma área em permanente mudança: “Os
a marca. “Em termos de ameaças, além de
influenciadores sempre existiram (ainda
pode estar no ar uma certa saturação e que
não conseguirmos controlar tudo, são de
que em moldes e meios diferentes) e vão
as pessoas querem ver o que as inspira, o
referir a vulgarização da influência, a perda de
continuar a existir. Com as redes sociais
que precisam e o que é verdadeiro, mas no
controlo da produção de conteúdo, a pouca
multiplicaram-se e ganharam um novo
final do dia quem conseguir ter conteúdo
fidelidade e a maior vulnerabilidade das
estatuto, sendo que temos assistido a uma
relevante e manter a atenção da sua
marcas”, admite.
crescente profissionalização, essencial para
comunidade continuará a ter sucesso e a ser
No que diz respeito ao processo de
acompanharem esta evolução. É certo que
procurado pelas marcas.”
seleção de influenciadores, afirma que, em
primeiro lugar, há que pensar estratégica
e criativamente no sentido de criar
campanhas diferenciadoras, envolvendo-os. “Destacarmo-nos é complicado, sendo
que a atenção ao detalhe, a autenticidade
ESTRATEGAS E CONSULTORES
Cabe à agência de meios definir toda a estratégia de redes sociais em consonância com tudo
e a criatividade são fundamentais para o
o que a marca está a comunicar, desenvolver os conteúdos certos, gerir
conseguir. Graças ao know how obtido ao
a comunidade e dar a resposta diária, muitas vezes hora a hora, que as redes sociais exigem. “Somos,
longo dos últimos anos, contamos já com
acima de tudo, consultores, assumindo assim um papel importante na definição do que a marca vai ser
experts na equipa que se dedicam a esta
nas redes e qual a voz que terá junto da sua comunidade”, declara Ana Roma Torres. Sobre o tema diz
área e assim acrescentam muito ao trabalho
ainda: “As redes sociais estão ligadas a tudo o que a marca faz, até mesmo no offline, pelo que temos
que desenvolvemos diariamente. Além disso,
de interligar e integrar toda esta presença com o que está
temos a Primetag como nossa parceira,
a comunicar nos outros meios. Temos ainda que as orientar através de benchmarks e de acesso
garantindo-nos tecnologia e conhecimento
às mais recentes inovações, para que possam estar atualizadas e consigam manter a relevância”.
para automatizar e acelerar todo o trabalho
com influenciadores, desde a seleção até ao
reporting final das ações”, destaca.
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REFORÇAR
A UNIVERSALIDADE
DA MARCA
“É uma marca com história, que
das redes sociais e principais benefícios, João
nasceu da inovação e se mantém moderna
Pedro Reis começa por destacar que Mateus
e disruptiva, sabendo acompanhar e liderar
é apreciado por consumidores em todo o
as novas tendências ao nível das preferências
mundo. Reconhece que, no passado, existia
dos consumidores”, começa por afirmar o
uma enorme distância para os consumidores
Head of Marketing da Sogrape, João Pedro
dos diferentes países e uma ausência de
Reis, aludindo à Mateus Rosé. A prová-lo
feedback, mas realça que hoje a marca
está a nova imagem, lançada em 2019, com
mantém contactos diários a nível mundial.
um posicionamento mais contemporâneo
“Esta interação é transformacional, uma
e lifestyle. “Para nos conectarmos/ligarmos
vez que conseguimos dar nomes, caras e
aos apreciadores de Mateus em todo o
momentos de felicidade àqueles que provam
mundo, temos uma estratégia 360º que
Mateus em todo o mundo. É a transformação
integra as componentes física e digital.
de consumidores genéricos para pessoas e
Exemplo disso é a pool de influencers com
emoções reais. O maior benefício é podermos
diferentes perfis que respiram a essência da
mais facilmente disseminar a essência da
marca e permitem chegar aos consumidores
marca, que é `Viver o Mundo´, e saber
em momentos de consumo, e com quem
que estamos a ter impacto”, esclarece. Por
também nos juntamos presencialmente
outro lado, agora consegue responder live a
para celebrar Mateus”, acrescenta,
dúvidas e pedidos e captar sugestões
salientando ainda o aumento
e feedback, algo que no passado
de interações nas redes
poderia demorar meses ou
sociais nos mercados
mesmo nunca acontecer.
internacionais.
“Os fãs de Mateus têm
POST COM MAIOR
Quanto ao
agora a capacidade
ENVOLVIMENTO/INTERAÇÃO
engajamento através
de se conectar com a
A rúbrica em story “Atitude Rosé”
marca e ter acesso a
costuma estar em destaque nos posts
com mais envolvimento e interação.
No entanto, fotos mais lifestyle que
transmitam bons momentos rodeados
de amigos também revelam uma
performance muito boa.
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A Mateus Rosé tem consolidado a
comunicação e crescido nas redes sociais
em número de seguidores, mas sobretudo
em engagement de qualidade. A marca
tem hoje quase 150 mil seguidores nas
diferentes plataformas, alcançou mais
de 2,5 milhões de users e regista seis mil
interações com clientes, números que,
na perspetiva do Head of Marketing da
Sogrape, João Pedro Reis, irão certamente
crescer nos próximos anos.

conteúdos e experiências que outros públicos
não desfrutam, e isso permite reforçar a
lealdade à marca”, declara.
Especificamente sobre as principais
oportunidades oferecidas pelas novas formas
de influenciar e impactar, João Pedro Reis
sublinha que o mundo dos vinhos é particular
em várias vertentes, nomeadamente ao nível
da oferta e da regulação. Ao contrário de
outros setores, existem milhares de vinhos
e de marcas, pelo que a diferenciação é
fundamental na hora de facilitar a escolha
do consumidor. E como muito do consumo
de vinho ocorre em convívio, é natural que
se procurem marcas que sejam consensuais.
“Mateus Rosé ocupa esse espaço para muitos
momentos dos consumidores e o digital
permite reforçar essa mensagem com
investimento muito competitivo”, refere.
Além disso, a regulação no setor dos vinhos
é diferente em cada mercado, existindo,
muitas vezes, detalhes por região ou estado
que obrigam a um cuidado adicional na
preparação de conteúdos e mensagens. “Mas,
mais importante do que isso, talvez seja ainda
a marca defender também o consumo com
moderação. As redes sociais dão-nos tempo
para falar com o consumidor e permitem
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CAMPANHA COM MAIS
ALCANCE DIGITAL
“Ainda vives num mundo
a tinto e branco”, reach:
4 528 147 de users

PLATAFORMA
MAIS USADA
Neste momento, a nossa
aposta está a ser feita
OS NÚMEROS
DAS REDES

maioritariamente
no Instagram

Facebook
120 k
Instagram
Mais de 30k nas
diferentes plataformas

promover a marca de forma saudável”,
assegura.
A marca tem crescido não só
nos mercados de maior dimensão, mas
também noutros de menor escala em que,
dificilmente, teria escala para investir em
meios tradicionais. Um crescimento que
atribui a todas as iniciativas desenvolvidas ao
nível do produto, da comunicação no ponto
de venda e nas redes sociais. “Em 2021, Mateus
Rosé quebrou, pelo 2.º ano consecutivo,
o recorde de vendas dos últimos 30 anos,
com mercados muito distintos dos anos 90,
mostrando que temos vindo a penetrar novos
mercados com sucesso”, acrescenta. Em
sua opinião, o futuro da comunicação será
human-to-human, ou seja, de pessoa para
pessoa. “Nesse sentido, as redes sociais são
relevantes, mas é importante reforçar que a
nossa principal peça de interação é o produto
e aquilo que entrega e representa. Mateus
Rosé resulta do trabalho de uma equipa

incansável de viticultores e enólogos
que mantêm a consistência do
vinho de vindima para vindima. Para
chegar aos consumidores, as garrafas
de Mateus passam também pelas
nossas equipas de logística e vendas
e as dos nossos parceiros, que têm
um grande carinho pela marca. É
igualmente por causa destas pessoas
e da sua paixão que alcançamos o
sucesso”, acredita.
No que diz respeito à escolha
dos influenciadores, explica que
Mateus Rosé comunica em três
territórios: um lifestyle jovem e
moderno, as viagens que refletem a
universalidade da marca, a música
que gera momentos de convívio
e o encanto que captou ao longo dos anos
junto de artistas de todo o mundo. “Os nossos
influenciadores são selecionados de forma a
cobrir estes territórios”, declara.
Quanto aos passos essenciais para
uma presença digital sólida e criativa, João
Pedro Reis sublinha que Mateus vive de
conceitos, histórias e celebrações traduzidos
em momentos de consumo. “É fundamental
ter um storytelling coerente que consiga
transmitir os valores e pilares da marca, para
que consigamos articular todos os conteúdos
relevantes de forma integrada”, afirma,
esclarecendo que a aspiração da marca é
ter uma comunidade que se identifique e
dissemine a sua maneira de ver o mundo. A
propósito, recorda que o digital já existe há
mais de 20 anos e antecipa que certamente
estará para ficar, pelo que é indissociável de
qualquer plano de marca. “Essa separação
deixou de fazer sentido e devemos sempre
adaptar as nossas ferramentas a novos
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formatos, tendo
presente a estratégia
da marca e os seus objetivos”, justifica. No
que diz respeito ao futuro da marca nas redes
sociais, sublinha que este ano se celebram
os 80 anos do primeiro Mateus Rosé e revela
que este mote será utilizado para reforçar a
comunicação a todos os níveis. “Para futuro, o
caminho é o reforço da liderança da categoria
de Rosés em vários mercados e uma procura
contínua de nos conectarmos com os
apreciadores onde quer que estejam”, conclui.

MAIS DE MIL MILHÕES
DE GARRAFAS VENDIDAS
A celebrar 80 anos de história este ano,
Mateus Rosé é o mais internacional dos vinhos
portugueses e uma marca” verdadeiramente
global”, presente em mais de 100 mercados, com
mais de mil milhões de garrafas vendidas. Em
1942, muito antes da atual tendência de consumo
de vinhos rosé, Fernando van Zeller Guedes,
fundador da Sogrape, criou um conceito inovador
de vinho, um rosé com um sabor único, levemente
pétillant, e uma identidade forte, também
graças à sua original garrafa. Marca icónica,
Mateus ficou para sempre associado a diversas
celebridades, como Jimi Hendrix, Elton John,
Amália Rodrigues, Sting, Steve Jobs, o Papa, ou à
Rainha de Inglaterra, e chegou a surgir nos livros
de Tintim. Com um posicionamento de lifestyle
mais contemporâneo, a marca pretende atrair
e envolver o público mais jovem e desafiar uma
nova geração de consumidores de vinho a celebrar
os bons momentos da vida. Mateus tem vivido
“um momentum e uma dinâmica excelentes nos
últimos 10 anos, com performances excecionais e
superando as expetativas nos principais mercados
da marca”. Só em 2021, bateu recordes de vendas
globais, com 23 milhões de garrafas vendidas,
e apresentou os melhores resultados
dos últimos 30 anos.

Seja responsável. Beba com moderação.

A MELHOR FORMA
DE VIVER O MUNDO
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A VIDA COMO
ELA É

que faça sentido e seja relevante para o
consumidor nesse momento. É na criação e
aprofundamento constante desse diálogo,
entre a marca e as pessoas que quer
conquistar e fidelizar, que se chega a esse
processo de influência e de mudança de
comportamentos, e até de atitudes, que é o
propósito da publicidade”, argumenta.
Partindo desse princípio de reflexão e
diálogo, atualmente é possível comunicar sem
as redes sociais? “Possível é, mas muito mais
difícil... Hoje, e não apenas hoje, mas talvez
agora com ainda mais clareza, não basta fazer
circular informação passivamente e esperar
uma grande adesão. É preciso estar onde
estão as pessoas, perceber os seus desejos e
aspirações, participar da conversa, ter uma voz.
E isso é muito facilitado pelas redes sociais”,
justifica Marina Pinto Barbosa, defendendo
ser “um privilégio para uma marca poder
falar diretamente e a qualquer hora com os
Na génese do trabalho criativo da
seus consumidores, conhecê-los um a um e
FCB Lisboa está uma crença e filosofia que
criar com eles uma relação de identificação e
norteia todo o seu modus operandi: “Com
proximidade.”
a ideia criativa certa, todas as marcas têm
A diretora de conteúdos lembra
um enorme potencial. Para encontrar essa
que hoje tudo é pesquisado e escrutinado
ideia, começamos por perguntar – O que
online. “Todos vamos ao Google para ter
queremos mudar hoje?” A propósito, a diretora
mais informação e formar opinião sobre
de conteúdos da agência, Marina Pinto
determinado pessoa, determinado serviço ou
Barbosa. defende que, quer seja uma “grande
marca. Se a marca não está presente, não tem
campanha multimeios ou um post para as
qualquer domínio sobre os resultados dessa
redes sociais”, esta pergunta “deve sempre ser
pesquisa. Deixa essa informação na mão de
feita na primeira pessoa do plural” – nós – já
terceiros, o que é um erro, ou simplesmente
que é um trabalho conjunto entre a agência e
não devolve resultados”, advoga. “Há uns anos,
as marcas.
dizia-se que as empresas que não tinham
“As marcas têm de explorar o seu
um site não existiam, precisamente porque
propósito, os seus valores, a sua ideia de
os clientes e potenciais clientes começavam
marca, ir aos seus próprios fundamentos
a ter esse hábito de pesquisa e
e amplificar a sua mensagem
não encontravam nada. Até
através de um bom storytelling,
certo ponto, isso tornou-se
também verdade com
ADEUS FACEBOOK?
as redes sociais, que
Ainda não. Mesmo com
são plataformas de
uma tendência de perda
comunicação muito mais
de utilizadores, continua
imediatas e informais,
REDE SOCIAL
a ser a rede social mais
MAIS IMPACTANTE
que permitem uma
utilizada em Portugal
Neste momento, para as
atualização constante de
e no mundo
marcas, o Instagram.
conteúdos.”
Mas, depende
Assim sendo,
muito do tipo de marca
serão as plataformas
e do público com quem
digitais atualmente as armas
quer “conversar”
mais poderosas na estratégia de
comunicação e marketing de uma empresa?
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As plataformas digitais já não são
encaradas como uma alternativa
aos meios tradicionais: há uma
integração plena. É uma coisa só: a
vida como ela é. E nesta integração
será ainda preciso começar a
considerar o metaverso, defende
a diretora de Conteúdos da FCB
Lisboa, Marina Pinto Barbosa. É
inquestionável que o peso relativo
do digital está a crescer; ainda
assim, reconhece que os meios
mais tradicionais continuam
relevantes para validar a mensagem
das marcas.

BONS EXEMPLOS
As campanhas “Bairro” e “Pedrinho” da FCB Lisboa
para Mimosa, criadas na fase mais restrita do
confinamento, e produzidas pela Bro, são um
exemplo de como as marcas se podem apropriar
dos trending topics das redes sociais e entrar na
conversa de uma forma orgânica e perfeitamente
alinhada com os valores da marca.

www.briefing.pt

possibilidade de chegar a milhares de pessoas
com um investimento mínimo, a possibilidade
de saber quem são essas pessoas e qual foi
o retorno de cada conteúdo ou campanha.”
Proximidade: “A possibilidade de falar com
os consumidores de uma forma direta,
transparente e próxima, envolvendo-os na vida
e nos valores da marca.”
A diretora de conteúdos entende
que as campanhas devem ser ajustadas ao
formato, à linguagem e à dinâmica de cada
rede social, bem como ao perfil específico dos
seus utilizadores ativos. “Não há one fits all. Um
post criado para o Facebook não faz sentido
no TikTok, da mesma forma que as stories não
devem apenas replicar um conteúdo do feed
do Instagram, que também não se adequará
propriamente ao LinkedIn, mesmo que o
essencial da mensagem possa ser o mesmo.
De resto, uma campanha que seja pensada
numa lógica multiplataforma, com um bom
storytelling, um conteúdo relevante criado a
pensar em quem o consome pode destacar-se
nas redes sociais”, especifica.

“As gerações mais novas – os millennials,
que são maioritários nos departamentos de
marketing e comunicação e nas agências,
e os pós-millennials – já não pensam em
plataformas digitais como um plano A ou
B, ou uma alternativa. Há uma integração
plena. É uma coisa só: a vida como ela é.
E rapidamente vamos ter de começar
a falar mais a sério da criatividade e do
posicionamento das marcas no metaverso, se
quisermos continuar a ser relevantes e a estar
onde estão os consumidores... A mudança
de nome do Facebook para Meta não é
inconsequente. É um caminho sem retorno e
com muito por explorar ainda...”, responde.
As principais vantagens de promover
através das redes sociais, essas, são várias.
Flexibilidade: “A possibilidade de monitorizar
resultados em tempo real e de corrigir, se for
necessário, a possibilidade de definir targets
e de falar com diferentes públicos, de uma
forma direcionada.” Agilidade: “A possibilidade
de criar snacks de conteúdo rapidamente, em
resposta a trending topics ou aproveitando
oportunidades de comunicação que, de
outra forma, se perderiam.” Acessibilidade: “A

AS REDES DA FCB
Presente no Instagram, LinkedIn, YouTube e
Facebook, onde a FCB tem uma página e dois
grupos ligados à criatividade: a Storytelling
Academy e o Layoutorama, com curadoria da
direção criativa. “Uma forma de celebrarmos
o nosso ofício e de partilhar alguns conteúdos
que nos parecem interessantes. As nossas
redes próprias são, sobretudo, um veículo de
apresentação e celebração dos nossos trabalhos,
das nossas conquistas e dos nossos clientes, e
também dos projetos e conquistas individuais dos
colaboradores. Vamos também dando conta da
agenda de atividades da agência, nomeadamente
da Storytelling Academy, que já vai no seu
oitavo ano de existência e tem mais de dois mil
membros”, remata Marina Pinto Barbosa.

PELO BEM
“Na FCB Lisboa for Good temos usado preferencialmente as redes sociais para dar visibilidade às causas e
organizações que apoiamos. Casos de campanhas desenvolvidas para o Comité Paralímpico de Portugal,
Associação Oceanos sem Plásticos ou, mais recentemente, para a Academia de Amadores de Música
de Lisboa”. Algumas destas campanhas criadas especificamente para plataformas digitais pela FCB for
Good – nomeadamente para o Comité Paralímpico, a WWF e a Associação Oceanos sem Plásticos – foram
premiadas a nível nacional e internacional em categorias digitais.

17
ABRIL 2022

REDES SOCIAIS

www.briefing.pt

Tendo sempre presente que nas redes
sociais as marcas competem diretamente
com outras marcas, “concorrentes ou não”,
com os ‘amigos’ dos seus seguidores e com
os canais de informação que escolhem seguir,
que tendem a ser mais valorizados pelo
algoritmo, Marina Pinto Barbosa sublinha ser
essencial as marcas “conhecerem bem a sua
audiência, perceberem os seus interesses e
os seus comportamentos, e avaliarem as suas
interações, de forma a criar conteúdo que seja,
ao mesmo tempo, relevante, interessante,
informativo e que traga novidade.” Neste
contexto, “uma linguagem próxima,
acessível, direta, resulta melhor. Já o grau
de informalidade ou o tipo de abordagem
mais ou menos coloquial depende muito
da plataforma que se está a utilizar e de a
quem a marca se dirige. O mais importante
é nunca perder de vista os fundamentos e o
posicionamento da marca”, frisa.
Quanto à mais-valia de recorrer a
influencers para divulgar e trazer retorno
às marcas, a diretora de conteúdos da FCB
Lisboa concorda que “ter uma pessoa com
milhares de seguidores a promover um
produto ou serviço, a amplificar a mensagem
da marca junto de novos públicos é uma
mais-valia e traz retorno”. Mas “também há
riscos associados”, alerta. “É preciso encontrar
e escolher influenciadores de confiança, com
credibilidade e que tenham uma afinidade
genuína com a marca e com a sua audiência, o
que nem sempre é fácil. Encontrar as pessoas

TODAS AS REDES SOCIAIS
SERVEM PARA TODAS
AS MARCAS?
Não. É importante avaliar
bem o posicionamento,
a mensagem e o tipo de
público a quem a marca se
quer dirigir antes de decidir
quais as redes sociais em
que vale a pena investir

INFLUÊNCIA
Apesar dos riscos, os influencers e criadores de
conteúdos podem ajudar as marcas e os produtos
a ganhar visibilidade e notoriedade. Mas, a
estratégia tem de ser bem definida. Cada caso
é um caso e encontrar a pessoa ou as pessoas
certas para associar às marcas é o passo mais
importante do processo. Afinidade é a palavrachave. Marcas trabalhadas pela FCB Lisboa, como
a Mimosa e Matinal, já recorrem ao influencer
marketing com regularidade.

certas requer muito tempo de pesquisa e de
negociação.”
Mais do que o número de seguidores
ou a notoriedade do influenciador, a afinidade
com a marca é um requisito fundamental:
“Se não há afinidade, por muito bonitinho e
bem produzido que o conteúdo possa ser,
a mensagem é vazia. Não adianta falar para
milhões de pessoas se ninguém está a ouvir.
Daí que cada vez mais marcas apostem em
micro ou nano-influenciadores, com uma
relação de muito maior proximidade com os
seus seguidores, que permitem parcerias mais
verdadeiras, mais consistentes e duradouras.”
Em relação às estratégias mais
eficazes, sejam conteúdos pagos,
passatempos ou sorteios, defende que “a
qualidade dos conteúdos é a chave” do
sucesso. “Uma estratégia de promoção bem
delineada é fundamental para alcançar
mais pessoas, sobretudo nas plataformas
mais sobrepovoadas, como o Facebook e

PODE UMA MARCA DISPENSAR
AS REDES SOCIAIS?
Pode, mas é um risco. Sobretudo
em setores muito concorrenciais, há
uma grande probabilidade de perda

TIKTOK, SIM OU NÃO?

progressiva de notoriedade – deixando um

Sim. Não podemos ignorar

espaço aberto às marcas concorrentes.

uma rede que tem tido um

Além de se perder um canal valiosíssimo

crescimento espetacular e já

de comunicação com os consumidores

tem quase três milhões de

e potenciais. Por outro lado, para estar

utilizadores ativos mensais

presente, tem de ter uma estratégia

em Portugal, com grande

bem definida e uma gestão profissional,

peso nas faixas etárias entre

cuidada e consistente

os 18 e os 24 e os 25 e 34 anos
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o Instagram, mas, se o conteúdo não for
relevante, a interação vai ser fraca ou de má
qualidade. O que queremos é mesmo provocar
o diálogo, suscitar comentários e partilhas,
criar uma comunidade ativa, conquistar
embaixadores para a marca”, advoga, antes
de avançar que “os passatempos e sorteios
ajudam muito a criar esse buzz nas caixas de
comentários, mas têm, por vezes, um efeito
perverso – trazem mais seguidores e fazem
crescer o engagement de forma exponencial,
mas só momentaneamente, durante o período
do passatempo. Se o conteúdo que encontram
na página não lhes interessa, voltam a sair.”
Apesar de as redes sociais não
substituírem, para já, os meios de comunicação
mais tradicionais, Marina Pinto Barbosa diz que
o “peso relativo vai-se alterando, todos os anos,
a favor das plataformas digitais” e aponta como
exemplo o sucedido com a Informação. “Os
meios tradicionais como os jornais em papel e
mesmo a televisão vão perdendo terreno para
o digital, que é muito mais acessível e imediato
e permite uma atualização permanente e em
tempo real dos conteúdos. A tendência é essa,
não só pelo fator custo e por questões que se
prendem também com a sustentabilidade dos
meios, mas também pelas possibilidades que
o digital acrescenta em termos de alcance, de
proximidade e interatividade com as audiências
e também de criatividade”, concretiza.
Ainda assim, a diretora de conteúdos
da FCB Lisboa reconhece que “a comunicação
mais tradicional, seja em televisão, outdoor,
anúncios de imprensa ou outros – a par
das ativações no ‘mundo real’ – ainda são
muito importantes para validar e reforçar a
mensagem das marcas”.
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É BEBER E OUVIR
Numa era digital, em que a
comunicação global e as estratégias de
marketing passam invariavelmente pelas
novas plataformas, a Managing Director da
Syncsongs Music Publishing, Teresa Gomes,
considera “imprescindível” estar nas redes
sociais, como forma de chegar de forma
imediata ao público-alvo.
“Diria que é uma necessidade para
todas as empresas/marcas. Queremos
comunicar e relacionar com o nosso público,
mas sobretudo dar a conhecer o trabalho dos

autores/compositores que representamos.
Para isso, devemos estar nas principais
plataformas usadas, como o Facebook, o
Instagram, o LinkedIn e, mais recentemente,
o Tik Tok”, justifica.
Teresa Gomes explica a importância
que estes veículos de promoção, divulgação
e comunicação assumiram na música, que
se “consome hoje como água”: “Abre-se a
torneira e lá está. Acede-se no telemóvel, no
tablet, computador” e é só beber.
“A par do acompanhamento e
desenvolvimento das redes sociais
e plataformas, o que nunca muda é
a necessidade de existirem autores
que escrevam e componham novas
músicas e que estas estejam ao
dispor, não só do consumidor final,
mas que sirvam como veículo de
comunicação estratégico de uma
marca/produto ou serviço. Nesse
sentido, é essencial para a promoção
dos catálogos que representamos,
na medida em que atualmente é
uma das melhores ferramentas para

OS NÚMEROS
Instagram
926 seguidores
Facebook
16.052 seguidores

POST COM MAIOR
ENVOLVIMENTO/INTERAÇÃO
Vídeo da Mariza
“Quem me dera”, com letra
e música de Matias Damásio:
46 mil partilhas,
427 comentários,
14 mil likes
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Comunicar nas redes sociais é uma
necessidade para todas as empresas, que
ganha particular expressão no caso da
música. Quem o garante é a Managing
Director da Syncsongs Music Publishing.
Para Teresa Gomes, são veículos de
divulgação e promoção, que se consomem
como água: “Abre-se a torneira e lá está.
Acede-se o telemóvel, o tablet,
o computador e é só beber”.

interagir com o mundo. Há que conhecer
cada plataforma para traçar as estratégias e
obter os melhores resultados”, acrescenta.
Existindo uma preocupação de alinhar
os valores da marca com a comunicação nas
redes sociais, a publisher de música integra
na equipa um elemento exclusivamente
dedicado a esta função. “Nunca se consumiu
tanta música como hoje em dia. Veja--se, por
exemplo, o que aconteceu no confinamento.
Tivemos uma explosão de artistas,
autores e compositores a
comunicarem música via
diretos, concertos em
PLATAFORMAS
casa, a comunicarem
MAIS USADAS
as suas canções e a sua
Instagram
arte”, lembra a portae Facebook
voz, referindo-se ao
confinamento provocado
pela pandemia de Covid-19.
“A Syncsongs Music
Publishing, antes de ser uma marca,
que inegavelmente é, é uma casa onde
reunimos talento. É esse talento, essa arte de
escrever algo tão belo e único como uma
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PORTEFÓLIO
A Syncsongs Music Publishing representa
em exclusivo o catálogo Sony Music Publishing
em Portugal e autores como Anselmo Ralph,
António Avelar de Pinho, Blacci, Calema, Cubita,
Emanuel, Matias Damásio, Miguel Ângelo, Pedro
Abrunhosa, Sérgio Godinho, Soraia Ramos, Tiago
Cardoso, Tozé Brito, entre outros.
Gere também as obras e atua na defesa dos
direitos de autor de um catálogo, que, a nível
mundial, inclui mais de três milhões de copyrights,
com temas musicais de artistas icónicos, entre
os quais The Beatles, Bruce Springsteen, Michael
Jackson, Carole King, Queen e The Rolling Stones.
Estrelas mais contemporâneas, como Taylor Swift,
Pharrell Williams, Lady Gaga, Kanye West, Pink, Sam
Smith e Ed Sheeran também estão sob a alçada da
publisher em território nacional.
A empresa liderada por Teresa Gomes representa
ainda catálogos de ‘Música de Livraria’,
a Extreme Music e a EMI Production Music, além

canção que queremos que os nossos autores
sintam que ampliamos e que se sintam como
estando ‘em casa’. Assim como ajudar a que
as marcas e as suas respetivas agências de
publicidade, comunicação, produtoras de
filmes percecionem que as músicas que
representamos podem ajudar a transportar
os produtos e serviços para os seus públicos-alvo”, refere.
Paralelamente a outros meios que
utiliza para comunicar a marca, como emails,
newsletters, playlists, ou o contacto direto
via reuniões ou telefone, a publisher recorre
às redes sociais, na sua essência, como um
instrumento de promoção e divulgação de
novas músicas, datas de concertos, entre
outros, através de canais como o Instagram,
Facebook e LinkedIn.
Muitas vezes, os mecanismos de
comunicação de uma marca, serviço ou
produto passam pela contratação de
influenciadores ou artistas que, de alguma
forma, possam exponenciar a promoção da
campanha junto dos seus seguidores e a
Syncsongs Music Publishing não é exceção. A
propósito, Teresa Gomes sublinha: “Os nossos
autores são o início e o fim da nossa atividade.
Sem eles não estávamos aqui, pelo que o
envolvimento deles no desenvolvimento da
marca é crucial”.
Na procura de desenvolver novos
modelos de comunicação, reconhece
ainda a importância de fazer um estudo
de mercado para tentar avaliar a eficácia
e o retorno dos mecanismos utilizados
atualmente na interação com o seu público-alvo, na promoção e divulgação da sua marca,
produtos e serviços. Uma conclusão existe já:
as estratégias que resultam melhor nestes
canais digitais são “todas as comunicações
que visem um ‘call to action’, seja um
passatempo, seja uma proposta para uma
reação ou resposta”.
“A música é dinâmica e temos a sorte
de lidar com pessoas e comunicar arte,
sentimentos e sonhos, via as suas músicas, para

de prestar um serviço de licenciamento de obras
literário-musicais na modalidade ‘All In’, em
sincronizações audiovisuais, negociando os direitos
de autor e de fonogramas.

os seus públicos-alvo”, comenta, defendendo,
contudo, que as redes sociais, para já,
não anulam os meios mais tradicionais e
convencionais de comunicação, instrumentos
utilizados igualmente pela publisher.
Quanto ao futuro das redes sociais na
estratégia da Syncsongs Music Publishing,
aponta: “Acompanhar de perto o mercado,
contar com a participação e ‘input’ dos nossos
autores na divulgação e comunicação e, com
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isso, desenvolver as nossas redes sociais de
forma a trazer mais benefícios para a empresa
e para todos os autores e compositores que
representamos.”
A ambição para 2022 e para os
próximos anos, essa, passa pelo “crescimento,
desenvolvimento, aumento da rentabilidade e
novos negócios” no meio musical. “Comunicar
aos nossos parceiros que estamos aqui
para os ajudar a encontrar a música ideal
que sirva os valores e identidade dos seus
produtos/serviços. Que somos um parceiro de
confiança”, sustenta.

