INSIGHT BY BRIEFING

SOB O SIGNO
DA TRANSFORMAÇÃO

Diferenciar para vencer. Refletir sobre este paradigma foi o desafio que a Briefing lançou a
um conjunto de empresas relevantes na economia nacional e representativas de diferentes
setores de atividade: Everything is New, Galp, L’Oréal, MEO, Nestlé e Vila Galé. A elas juntou-se
o insight da Tabaqueira, coanfitriã deste evento, que, a 13 de outubro, se propôs debater a
transformação dos negócios. Uma conclusão emergiu: estes são tempos de resposta rápida,
de adaptação, mas também de confiança. Mas a transformação, essa, já estava em curso
e é incontornável.

Transformação. Adaptação. Flexibili-

sejam menos nocivos para a saúde:

adaptação: “Verificámos que os con-

Na Galp, olha-se para a Tabaquei-

dade. Mas também futuro, confiança,

“Este processo surge com o objetivo

sumidores estavam a alterar os seus

ra como um caso de transformação.

responsabilidade. Foram estes os fios

de alavancar naquilo que conhecía-

padrões de consumo, verificámos

Quem o afirmou foi a diretora de Mar-

condutores do Insight by Briefing,

mos melhor, que era o comércio de

também que procuram, cada vez mais,

keting, Joana Garoupa, que traçou o

uma conversa que teve como palco o

produtos de tabaco, e explorar novas

serviço e menos produto. E começá-

paralelismo: “A realidade mostra que

NewsMuseum, também ele um exem-

oportunidades de negócio para ir ao

mos a ajustar os nossos serviços de

o futuro não está nos combustíveis

plo de transformação e de futuro. A

encontro das expectativas da socie-

comercialização, apostando no pós-

fósseis, mas as pessoas e a indústria

pandemia, claro, esteve sempre pre-

dade”. Em consequência, a compa-

-venda e no online”, especificou.

precisam deles para funcionarem. A

sente ou não esteja ela a ser um dos

nhia optou por “investir fortemente”

motores dos novos comportamentos

em desenvolvimento. Nos últimos

dos consumidores e das novas res-

cinco anos, depois de observar que

postas das empresas e dos negócios.

já possuía evidência científica subs-

Mas, na Tabaqueira, a transformação

tancial no sentido de um produto al-

começou há cerca de duas décadas,

ternativo, tornou público que o futuro

como partilhou o diretor de External

seria deixar de comercializar cigar-

Affairs para Portugal, Rui Minhós. E

ros. “E foi aí que essa transformação

envolve o desenvolvimento de pro-

se tornou mais visível”. No contexto

dutos alternativos à nicotina que

da pandemia, a palavra-chave foi
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nossa responsabilidade é fazer esta
viragem para uma economia de baixo carbono, entregando aquilo que é
possível hoje – mobilidade elétrica e
GNV (gás natural veicular) –, todas
as alternativas necessárias para esta
transição, trabalhar em investigação
e desenvolvimento para garantir que
no futuro – qualquer que seja – há
uma alternativa para os fósseis”. A
ambição é, pois, transformar a Galp
de uma empresa típica de oil & gas,
para uma empresa de energia, nas
várias variantes que o mix energético
permite. “E entregando valor em duas
vertentes – na mobilidade, garantindo que todas as pessoas continuam a
poder deslocar-se, e em casa, com a
eletricidade e o gás”. Antes da pandemia, a empresa já estava nessa
transformação, que é, em primeiro
lugar, cultural: “Somos uma empresa
muito grande, em muitos países, com
muitas pessoas. Como se transforma

de fazer outras coisas?”. A pande-

gar a reinventar produtos e serviços:

a cabeça de quase sete mil pessoas,

mia foi um acelerador, ao introduzir

“Acelerámos alguns projetos, puse-

que sempre trabalharam num deter-

o teletrabalho, a digitalização dos

mos outros na gaveta, pois não fazem

minado setor, e que, de repente, têm

processos, as lojas online. E ao obri-

sentido, tendo em conta a conjuntura”, comentou.
Na mesma linha, o diretor de Produtos e Serviços da MEO, Tiago Silva
Lopes, deu conta de que a MEO não
quer ser vista como uma empresa de
telecomunicações tradicional: “Nesta
situação de pandemia, foi o que nos
permitiu continuar a trabalhar e a

ACEITO O
CETICISMO QUANDO
COMUNICAMOS QUE
QUEREMOS DEIXAR
DE COMERCIALIZAR
CIGARROS. É
COMPLETAMENTE
DIFERENTE
COMERCIALIZAR
UMA COMMODITY
COMO UM CIGARRO
E PASSAR PARA UMA
ÁREA TECNOLÓGICA

aprender, mas queremos que os nossos clientes nos vejam como o principal curador das soluções necessárias, quer para a casa, quer para
o trabalho. E a energia é uma parte

que tínhamos era fibrar 5,2 milhões

significativa, como outras áreas em

de casas até final de 2020 e, ape-

que temos vindo a apostar. Entende-

sar de tudo o que se está a passar,

mos que a relação com os clientes é

conseguimos anunciar este objetivo

o bem mais importante a desenvolver.

quatro meses antes”, anunciou.

Mais do que produtos, as pessoas

Já o core da Everything is New é a ex-

procuram ligações, empatia com as

periência ao vivo. O fundador e CEO,

empresas com que têm de lidar no dia

Álvaro Covões, apresentou-se como

a dia”. Daí o posicionamento “Liga-te

representando um setor que “não

à vida”. “Tudo o que continuamos a

pode inovar muito na pandemia”,

fazer na ótica de transformar a nossa

tendo de trabalhar para manter viva

empresa é com o objetivo máximo de

a chama daquilo que as pessoas ob-

criar condições para que as pessoas

têm quando vão ver um espetáculo e

vivam melhor dentro de sua casa e

que “não é substituível”. “Estávamos

trabalhem melhor dentro do seu ne-

noutro processo. Enquanto a maio-

gócio”, referiu, ressalvando, porém,

ria dos setores económicos já estava

que as telecomunicações continua-

numa posição muito madura, em que

rão a ser o core. “E estamos muito or-

as empresas estão a disputar quo-

gulhosos. Um dos grandes objetivos

ta de mercado, a cultura ainda está
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a dar os primeiros passos”, afirmou,

“Não nos candidatamos ao Guiness,

dando conta de que, entre os 27 países

mas o Vila Galé Collection Alter Real

da União Europeia, Portugal é o último

abriu a 13 de março e encerrou a 15…

em hábitos culturais. “Existe aqui uma

reabriu a 9 de junho, nos feriados cor-

grande oportunidade. Vivemos numa

reu bem, mas depois voltamos a ter

sociedade global e os hábitos cultu-

algum momento de sofrimento”, par-

rais vão ter de fazer parte dos portu-

tilhou. A resposta do grupo foi “rein-

gueses, até para crescermos. Quando

ventar, aproveitar as áreas de negócio

melhorarmos os hábitos culturais, com

que estavam a funcionar”, lançando,

certeza que a produtividade dos por-

por exemplo, um serviço de take away

tugueses vai aumentar e o nível de vida

e uma loja online que permitia comprar

vai melhorar. Todos ganhamos quando

tudo o que é necessário para replicar

temos colaboradores com uma vivên-

um quarto de hotel em casa. Em cur-

cia cultural acima da média”, advo-

so estava um projeto de digitaliza-

gou. A Everything is New estava num

ção do cliente: “Temos um misto de

processo de criação de públicos, um

clientes, há uns que gostam muito do

processo lento que foi interrompido

contacto com as pessoas, há outros

pela pandemia: “O que tivemos de fa-

que, se pudessem entrar e sair sem

zer foi adaptar-nos. E, por incrível que

falar com ninguém, era o melhor que

pareça, no mundo da Covid, Portugal

lhes podia acontecer. Como servi-

talvez tenha sido o país que melhor se

mos todos, tentamos ter serviços

adaptou, há espetáculos a acontecer.

para todos”. A pandemia acelerou

E não há histórico de um foco de in-

esse processo e o grupo lançou a

feções, porque as pessoas, como têm

plataforma My Vila Galé, que permite

necessidade de usufruir da cultura ao

fazer tudo, do check-in e check-out

vivo, são muito mais cumpridoras”.

à marcação do restaurante.

A par dos espetáculos e eventos, a

Que o negócio está a mudar, e já esta-

hotelaria foi um dos setores mais pre-

va antes da pandemia, deu igualmente

denciar essas soluções de uma forma

judicados pela pandemia. Disso deu

conta a head of CMI, Strategy and In-

rápida e conveniente”, destacou, afir-

conta a diretora de Marketing do gru-

novation da Nestlé Portugal, Andreia

mando que é esse o tipo de inovação

po Vila Galé, Catarina Pádua e Silva:

Vaz. A transformação é movida pelas

que a Nestlé está a desenvolver.

“Estávamos num ciclo bom, de cres-

preocupações dos consumidores com

Também a L’Oréal assistiu a uma in-

cimento do turismo. Já não tínhamos

o bem-estar e a saúde, levando a que

de nos preocupar tanto com o aloja-

o foco deixe de estar no fornecimen-

curto prazo, pela natureza do negó-

de Mass-Beauty para Portugal, Tiago

mento e estávamos a focar-nos mais

to de alimentos no dia a dia, no su-

cio, pois produzimos bens essenciais

Melo, começou por dizer que “2020 ia

nos eventos, na restauração, no spa.

permercado, para fornecer escolhas

e houve uma necessidade gigante de

ser um ano muito interessante para o

Estávamos também a fazer recupera-

sustentáveis. “É por aí que vai o futu-

inovar ao nível do supply, tivemos de

setor da beleza a nível nacional, por-

ção de património, através do progra-

ro. E a nutrição vai ter um papel mais

entregar toneladas de produto sem

que era a primeira vez que o mercado

ma Revive. Tínhamos três aberturas

fundamental”, comentou. “O que a

podermos parar”, disse, dando conta

ia atingir os valores pré-crise, de há

previstas e a ampliação de um hotel,

Nestlé encontrou neste período foram

de uma “mudança dramática” ao nível

dez anos”: “Na verdade, tudo parou.

que acabaram por acontecer, mas não

dois polos muito opostos. Por um lado,

do top 20 de produtos mais vendidos,

O mercado sofreu muito. O de grande

houve propriamente inauguração”.

uma reação que tivemos de ter, no

o que obrigou o marketing a adaptar-

consumo acaba por ser aquele que é

PODERÍAMOS FICAR
PARADOS À ESPERA
QUE O MERCADO
VOLTASSE, MAS
NÃO, ESTAMOS
A ESPICAÇAR,
A CRIAR NOVAS
OPORTUNIDADES

-se rapidamente. Tudo isto conduziu
a uma aceleração de uma transformação que já estava em curso, por via
das tendências com as preocupações
na saúde, visíveis, por exemplo, nas
áreas bio dos supermercados. “O foco
da alimentação vai passar por questões como a imunidade, isto é, como
criar soluções que ajudem as pessoas
a prevenir questões de saúde e provi-

versão no top de vendas. O diretor
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A PANDEMIA
PROPORCIONOU A
OPORTUNIDADE DE
REFORÇAR A COMUNICAÇÃO
INTERNA, QUANDO METADE
DA ORGANIZAÇÃO FICA EM
CASA E A OUTRA
METADE TEM DE ESTAR
NO TERRENO

cionou a oportunidade de reforçar a
comunicação interna, tanto mais que
metade da organização ficou em teletrabalho, mas a outra metade continuou nas fábricas, pois houve que
responder a pedidos adicionais de
volume. “Ficou claro que há lugar para
todos, incluindo os que continuam a
trabalhar no produto que queremos

E O FUTURO?

deixar de comercializar”, afirmou.

A transformação trouxe alterações que vieram para ficar. A head of CMI,

Na Galp aconteceu o mesmo. As pa-

Strategy & Innovation da Nestlé, Andreia Vaz, acredita que “nada vai voltar

lavras são de Joana Garoupa, que deu

a ser como antigamente ao nível dos comportamentos do consumidor” e,

conta de que sempre houve pessoas

em concreto, que “o consumo em casa vai assumir proporções muito mais

o refúgio em tempos de incerteza e

“na linha da frente”, pois as refinarias

importantes”. Por outro lado, “a confiança vai estar sempre um pouco afetada”

verificámos isso. Estava a caminhar

continuaram a laborar e houve postos

e “os consumidores vão continuar a retrair-se”. “Teremos de nos adaptar

para um grande desenvolvimento em

de abastecimento abertos. Em paralelo,

lentamente e criar soluções”, afirmou.

maquilhagem e cuidados de rosto, em

verificou-se uma adaptação de produ-

Já o CEO da Everything is New, Álvaro Covões, tem uma visão diferente:

que tínhamos problemas de pene-

tos e serviços, com a empresa a olhar

“Quando desconfinarmos, quando vier a vacina ou o tratamento, as pessoas

tração face ao resto da Europa, mas

para as suas valências e identificar como

vão sair todas para a rua. E o grande desafio vai ser exatamente esse. Isto tem

isso abrandou”. Adaptar foi o caminho:

podia ser relevante para as pessoas que

sido uma prisão domiciliária e estamos a dar um valor à vida diferente do que

“Um grande desafio foi, por exemplo,

estavam em casa. No fundo, “ouvir o

dávamos”. Reconhece, porém, que é preciso olhar para os dois cenários. Para

o mercado de coloração. Nos últimos

novo cliente” e “aportar valor”.

já, a empresa está a trabalhar para uma situação normal – “temos de estar”

anos, nada acontecia e, de um mo-

Por sua vez, o olhar de Álvaro Covões

– e todos os espetáculos continuam anunciados. “Este é o plano A, o plano

mento para o outro, a empresa teve de

dá conta de duas fases, sendo a pri-

B é que, se tivermos de empurrar para a frente, empurramos. Com tristeza,

se virar para este mercado, com enor-

meira a do confinamento mais rigo-

mas empurramos. Não podemos é desistir. Em simultâneo, temos de chamar

mes desafios do ponto de vista da su-

roso em que o setor da cultura e dos

a atenção e criar produto. Porque neste momento, não temos produto. Temos

pply chain. Houve que gerar conteúdo

espetáculos se envolveu: “Sempre

menos hábitos culturais e somos o país com menos artistas. É a lei da oferta e

e, sobretudo, dar confiança na marca.

que há uma tragédia, de quem é que

da procura”, salientou.

O mercado cresceu a triplo dígito du-

a sociedade se lembra? Dos artistas.

Na Vila Galé, a estratégia é alinhada quase no dia a dia. E o plano B, se não

rante os primeiros dois, três meses e a

E o setor respondeu positivamente”. A

houver turismo, pode ser alugar quartos de hotel à temporada, para estudar ou

L’Oréal cresceu mais”. “Mas não basta

segunda fase decorre do desconfina-

trabalhar, investindo no conceito de bleisure.

a coloração para fazer o mercado de

mento, levando-o a deixar a crítica de

Na Galp, pelo menos no marketing, “é navegar à vista”. De acordo com a

beleza. Temos de voltar a estimular

que esta “é uma pandemia dos cola-

detentora do pelouro, Joana Garoupa, a vida continua para lá da Covid e é

o consumo, porque as pessoas não

rinhos brancos”, porque a agricultura,

preciso ver o que se pode fazer. Sendo que se mantêm projetos estratégicos

estão a voltar a uma vida normal. A

as fábricas, as pescas, os transpor-

para os valores da marca, como a música e o futebol, ainda estão em cima

transformação depende da nossa

tes públicos continuaram a funcionar.

da mesa. “Gostávamos muito que acontecessem em 2021, mas, se não

flexibilidade, de, em cada momento,

“Só os ricos é que puderem confinar”,

acontecerem, havemos de nos adaptar mais uma vez”, antecipou.

percebermos qual o produto que po-

opinou. Quanto à cultura, é resiliente:

O diretor de Mass-Beauty da L’Oréal fez notar, a este ponto, que o foco é no Dia

demos capitalizar”, adiantou.

“Para já, temos de confiar nas auto-

D e deixou um alerta: “Sinceramente, acho que vamos ter de nos conformar. Isto

A adaptação e a flexibilidade come-

ridades e se as autoridades definem

não vai desaparecer e vamos ter de guardar as boas lições – o distanciamento

çaram pelas próprias pessoas das

regras é no estrito respeito pelas re-

social, a higiene das mãos… O mundo mudou e não vai voltar atrás”. “Para a

empresas. Disso deu conta Rui Mi-

gras que temos de continuar a viver.

L’Oréal, não é o quando, mas o que vai ser a vida a seguir. Evitamos planos.

nhós, defendendo que “uma mudança

Não deixa de ser curioso que todos

Temos ambições”, sintetizou.

desta magnitude implica uma mu-

os focos de contágio são nas ativi-

Na MEO, existem objetivos estratégicos que se mantiveram e que não fazia

dança cultural interna, mas também

dades ilegais. E porquê? O problema

sentido alterar, da inovação à sustentabilidade, passando pelo investimento

externa”: “Aceito o ceticismo quando

é a falta de cumprimento das regras”,

em infraestruturas. “São maiores do que o negócio propriamente dito e

comunicamos que queremos deixar

referiu, anunciando o lançamento da

aplicam-se na perfeição ao momento que estamos a viver”, justificou. Todavia,

de comercializar cigarros”, comentou,

campanha #culturasegura. “A cultura

ressalvou: “Mas uma coisa é saber para onde queremos ir, outra é saber como

reconhecendo que “é completamente

e os eventos estão com quebras de

vamos lá chegar. Temos de procurar, a cada momento, qual o caminho mais

diferente comercializar uma commo-

85 a 100%. Há todo um ecossistema

eficiente para nos aproximarmos do objetivo”. Até porque “as empresas que

dity como um cigarro e passar para

afetado, das empresas de stands de

sobreviverem serão as mais ágeis e eficientes”.

uma área tecnológica, que tem ga-

feiras, de tendas, de equipamentos

A finalizar este Insight by Briefing voltou a usar da palavra o diretor de External

rantias, que tem de sr explicar ao uti-

audiovisuais, sem falar nos artistas”,

Affairs da Tabaqueira, Rui Minhós, que reconheceu os impactos assimétricos

lizador, em que há uma preocupação

evidenciou, advogando que é preciso

da crise. No caso concreto da sua empresa, não houve necessidade de alterar

de reverse logistics”. “Há um grande

substituir a cultura do medo por uma

os planos: mantém-se a visão de substituir os cigarros por alternativas menos

shift”, comentou, a propósito da ne-

cultura de responsabilidade.

nocivas do consumo de nicotina, na convicção de que isso será possível, em

cessidade de ajuste da cultura interna.

Neste ponto, Andreia Vaz introduziu

alguns países, nos próximos dez a 15 anos. O produto passa a ser apenas um

Neste domínio, a pandemia propor-

a nota do impacto da pandemia no

dos pilares de uma estratégia que migrou do negócio para a sustentabilidade.
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tem a ver com a saúde e a sustentabilidade se tornou muito mais uma tendência. “As marcas têm de acelerar
nesse sentido”, comentou.
Também a MEO acaba, segundo Tiago
Silva Lopes, por estar a viver dos dois
lados: por um lado, cerca de seis mil
pessoas em teletrabalho e, por outro,
14 mil no terreno. “Afinal, “o mundo
passou novo briefing”, mas há que
olhar sempre para estas situações
como desafios e como oportunidades
e encontrar maneiras de reinventar o
negócio. “Foi o que fizemos sempre.
Somos empresas com grande pulmão
financeiro, mas não nos esqueçamos
que grande parte do PIB vem das pequenas e médias empresas”, alertou.
O desafio da hotelaria é como o da
cultura, neste caso, resume-se a “sem
turismo, não há clientes”. O foco da
Vila Galé, depois da reabertura, foi o
mercado interno, que até cresceu “um
negócio out-of-home da Nestlé: “Ao

preciso encontrar formas alternativas

produtos que se vendiam muito mal, bocadinho acima”, mas, agora que

contrário do que acontece na gene-

de chegar ao mercado.

mas, agora, as pessoas têm mais acabou o verão, os estrangeiros fazem

ralidade da Europa, grande parte do

“Poderíamos ficar parados à espera

tempo. Foi como se criássemos uma falta. Há uma grande incerteza com

nosso negócio, quase metade, é no

que o mercado voltasse, mas não,

nova marca de beleza. Fomos buscar o abre-fecha-abre fronteiras. “Se

out-of-home, os cafés e a restaura-

estamos a espicaçar, a criar novas

uma figura conhecida e filmámos o houver estabilização, é preciso viver

ção. E há meses que está a ser afeta-

oportunidades”, adendou Tiago Melo,

anúncio em Portugal para ajudar as com responsabilidade. Nós estamos

do”. O que é preciso – disse – é inovar

dando como exemplo que a empresa

empresas portuguesas”, contextua- preparados, a aviação também está

na forma como esses pequenos ne-

fez recentemente com o segmento

lizou. Agora – prosseguiu – é olhar preparada”, rematou Catarina Pádua

gócios podem continuar a funcionar, é

das máscaras faciais de tecido. “Eram

para o futuro, sendo que tudo o que e Silva.

LUGAR AO PROPÓSITO
A pandemia trouxe à luz do

Andreia Vaz – “têm claramente de

veio reforçar a sua visão de que as

Na MEO, é a Fundação Altice

dia o propósito de muitas

viver esse propósito. É fundamental

empresas “vão ter de apoiar mais a

que conduz as ações de

marcas, nomeadamente por

para qualquer marca que queira

ciência”, em que Portugal “investe

responsabilidade social, com o

via da capacidade de resposta

ter relevância social. Já não é a

muito pouco”.

foco a ser a utilização de tecnologia

às necessidades sociais que

diferenciação funcional de um

O apoio à ciência chega igualmente

para reduzir as dificuldades das

emergiram. Isso mesmo frisou Joana

produto, são valores.”

da L’Oréal, que, há 30 anos, premeia a

pessoas. Mas há também causas

Garoupa, dando conta de que a

O da Everything is New

investigação no feminino. E, diz Tiago

que são próximas da marca, como

Galp não olhou a esforços para que

consubstancia-se no apoio à

Melo, é uma aposta para continuar.

a violência doméstica e a poluição

a sociedade se sentisse apoiada:

ciência. “Quando o nosso maior

Até porque acredita que nestes

nos oceanos. Trata-se – sintetiza

“Nestes meses, pusemos em marcha

evento começou, em 2007, estava

períodos se reforça o propósito das

Tiago Silva Lopes – de usar o poder

o nosso propósito, entregámos

na moda a responsabilidade

marcas: “Tem de se olhar para dentro,

da comunicação para promover

o que as pessoas precisam. Se

social e, no caso dos festivais,

mas nunca perdendo aquilo que guia

o conhecimento, porque é com

havia dúvidas sobre qual é a razão

era a preocupação com a pegada

a empresa”.

conhecimento que se vão resolvendo

da nossa existência ficou clara –

ecológica. Muitos projetos

Na Vila Galé, o bem-estar dos

estas questões.

garantir que o mundo não para”.

plantavam árvores, mas não bastava

clientes é o propósito maior,

E na Tabaqueira existe mesmo

Também para a Nestlé, foi uma

plantar, era preciso cuidar. E nós

com a responsabilidade social

uma declaração de propósito

oportunidade de aperfeiçoar o

decidimos escolher um projeto de

a materializar-se no apoio

transversal a toda a Philip Morris

propósito. Que é o de “desbloquear

carne e osso”, recordou, aludindo à

a instituições próximas das

International, que, segundo Rui

o potencial da alimentação para

parceria com o Instituto Gulbenkian

comunidades em que cada unidade

Minhós, assenta na lógica de valor

gerir um futuro mais saudável e mais

de Ciência para financiamento de

hoteleira se inscreve. “Não é algo

partilhado e na ciência como motor

sustentável”. As marcas – entende

duas bolsas anuais. A pandemia

que publicitemos”, comenta.

da transformação.
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