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O que é nacional é bom. Este slogan está na memória de muitos e de vez
em quando entra na conversa. A ele pode juntar-se um outro, de que
ainda nenhuma campanha publicitária se terá apropriado – Portugal faz
bem. Mas vêm ambos a propósito dos apelos – uns mais organizados do
que outros – para que se compre português, em nome da recuperação
da economia nacional, a braços com uma crise “viral”. Impõe-se, porém,
perceber até que ponto a portugalidade é um argumento de marketing
e de negócio eficaz. E até que ponto esse gene deve ser reforçado
na comunicação das marcas e na relação que estabelece com os
consumidores. E, estes, será que valorizam este ADN nacional?
É precisamente sob o signo de “Made in Portugal” que partilhamos
a visão de cinco empresas: Compal, EDP, Galp, Sociedade Central
de Cervejas e SECIL.
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UM DESÍGNIO MAIOR
Apoiar as empresas nacionais é “um desígnio maior”, afirma
o diretor de Marketing Sumol + Compal Portugal e Espanha,
Rodrigo Costa. É isso que, assegura, a Compal tem feito, até
porque a portugalidade está na sua génese e na sua estratégia
de comunicação. Que, este ano, passa por dar voz a quem
dá o melhor pela fruta.

O ano de 2020 fica na história da Compal: é que é o ano
de relançamento da marca, o
ano em que, nas palavras do
diretor de Marketing Sumol +
Compal, Portugal e Espanha,
Rodrigo Costa, dará mais um
passo em frente na estratégia
de “maior aproximação à árvore”, mas “com um filtro de
humanização”: “Uma marca
feita de pessoas para pessoas e onde queremos dar
palco ao capital humano, à
verdade que está por trás da
marca e que nos torna únicos”.
Assim, a marca vai assumir,

A FRUTOLOGIA AO RAIO-X

“de forma muito assertiva”, o

🍎 O CENTRO DE FRUTOLOGIA COMPAL
FOI CRIADO EM 2012;
🍊 MAIS DE 400 HORAS DE FORMAÇÃO

seu propósito de “Dar o Melhor pela Fruta”, reforçando
a aproximação à natureza e
à terra através da valoriza-

A 72 FORMANDOS, EM SETE EDIÇÕES
DA ACADEMIA;
MAIS DE 20 MIL QUILÓMETROS
PERCORRIDOS;
ENTREGUES 390 MIL EUROS
EM BOLSAS DE APOIO A EXPLORAÇÕES
FRUTÍCOLAS;
DUAS EDIÇÕES LIMITADAS DE SUMOS.

ção das pessoas que estão
por detrás da marca. “Um

🍐
🍓

momento onde passamos a
dar palco aos protagonistas
nacionais que diariamente
dão o melhor pela fruta: os
produtores,

colaboradores

e parceiros. É, por isso, um

🍇

conceito que nos permite falar de valores fundamentais
para a marca Compal, como o
orgulho, comunidade, portugalidade, cooperação, e que

bidas português, não é exceção. Compal não é simplesmente

está alinhado com as tendên-

uma marca de sumos e néctares. É um símbolo de compromisso

cias que são esperadas das

e obsessão em dar sempre o melhor pelos consumidores, pelas

marcas de referência: trans-

pessoas, pelas famílias. E isso significa dar o melhor pela fruta,

parência, ética, competência

todos os dias”, afirma Rodrigo Costa, sublinhando que “é este o

namento, mas, sim, de um

da marca Compal e uma maior

e empatia”, enquadra.

propósito da marca, é esta a sua missão, unindo todos em tor-

relançamento, que “mantém

consistência de mensagens,

Este ajustamento de estraté-

no de um ideal de naturalidade, saber, sensações e bem fazer já

válida a grande ideia de mar-

conectando todos os ati-

gia surge da convicção de que

bem conhecido por Frutologia”.

ca, muito valorizada pelos

vos da marca (Natureza, Al-

“as marcas líderes necessitam

É mais um passo numa estratégia iniciada em 2014, com um re-

consumidores”. A par da in-

meirim, produtos, inovação,

de se renovar continuamente”:

posicionamento que – refere – trouxe à marca “crescimentos

trodução de uma nova narra-

pessoas…), construindo uma

“E Compal, sendo líder e uma

significativos, batendo recordes de vendas durante anos con-

tiva, pretende-se uma maior

plataforma de comunicação,

referência no mercado de be-

secutivos”. Ressalva que, agora, não se trata de um reposicio-

federação da comunicação

relevante para o consumidor,
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sentido de cumprir “este desígnio maior”
que é ajudar as empresas nacionais: é o
caso do filme de agradecimento, lançado em abril, “num momento em que era
importante agradecer, e que foi filmado
no pomar da produtora Ana Pacheco, em
Messejana; é o caso da iniciativa “Portas
Abertas”, para cerca de 12 mil parceiros da restauração e hotelaria, baseada
num conjunto de soluções de incentivo à
reabertura; e é o caso ainda da adesão
à plataforma “Juntosvoltamosjá, desenvolvida numa lógica de união de marcas
também para apoio aqueles espaços.
Na ótica de Rodrigo Costa, faz sentido
que as marcas incentivem a comprar
português e não apenas por razões de
apoio à economia, “mas porque, na sua
maioria, os produtos portugueses são
um exemplo de qualidade, em especial
no setor agroalimentar”. E este pode
ser um ponto de união entre marcas. Até
porque o consumidor valoriza: “Tornou-se um lugar comum dizer que o consumidor está mais exigente, e isso tem uma
razão de ser. Existe uma percentagem
crescente da população que afirma que
tem preocupações em comprar produtos
de origem nacional. É também esta procura
que alimente uma relação recíproca com a marca. “A isto cha-

lizar produtos com o melhor

crescente que nos tem desafiado a inovação no lançamento de

mamos ‘ecossistema Compal’, que mantém válidas as dimen-

que a fruta portuguesa e os

novos sabores com fruta de origem 100% nacional.”

sões do seu posicionamento: naturalidade, sabor único e a alma

produtores portugueses têm

Compal”, resume.

para oferecer”. E isso – afirma

Nesta nova narrativa emerge a vontade de mostrar as origens,

– reflete-se nos lançamen-

incluindo as pessoas nos pomares e na fábrica, que – diz – têm

tos e, consequentemente, no

constituído uma parte quase invisível da marca. Este ano, a in-

marketing e no negócio. Ro-

tenção é mudá-las dos bastidores para o palco, celebrando o

drigo Costa dá como exem-

seu trabalho: “É o início de um novo capítulo, que vai materia-

plo o lançamento, no início

lizar-se numa nova forma de falarmos e de nos relacionarmos

do ano, de Compal Origens

com os portugueses. Porque as marcas e os produtos se fazem

Pera Rocha do Oeste e

por pessoas e para pessoas. O nosso objetivo é esse, humanizar

Framboesa do Algarve, uma

e aproximar passando daquilo que era um discurso mais ‘teori-

combinação que, na comu-

zado’, a Frutologia, para a prática do dia a dia e das diferentes

nicação, proporcionou uma

formas como damos o melhor pela fruta”, contextualiza. Surge,

viagem pelo país, guiada

assim, uma nova campanha de comunicação, subordinada ao

por produtores reais.

claim “Do pomar ao copo, damos o melhor pela fruta”.

A propósito, entende que, no

O diretor de Marketing para Portugal e Espanha realça, igual-

contexto atual, a valorização

mente, que a aposta na produção nacional e na fruta portugue-

do que é nacional é de “suma

sa é outro eixo fundamental da comunicação: “Num momento

importância”, sendo “funda-

particularmente desafiante, como aquele que atravessamos,

mental continuar a apoiar a

tornou-se ainda mais importante mostrarmos como estamos ao

produção, os produtos e as

lado dos portugueses”, nota, concretizando que a empresa tra-

empresas nacionais que, em

balha diariamente com mais de 40 produtores e organizações de

muitos casos, viram os ne-

produtores, o que se traduz em mais de 20 mil toneladas de fruta

gócios significativamente re-

nacional fresca por ano.

duzidos ou suspensos, como

Esta não é uma aposta recente. A portugalidade faz parte da

é exemplo o canal HORECA”.

história desta marca nascida há 68 anos em Portugal e que hoje

E recorda as iniciativas que a

está presente em 60 países. Com um compromisso: “disponibi-

Compal lançou ou apoiou no
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DAR O MELHOR PELA FRUTA
As pessoas que dão o melhor pela fruta protagonizam a
campanha de relançamento de Compal, que dá a conhecer,
por exemplo, Nuno Moreira, “mestre das receitas, que ensaia
combinações até atingir a perfeição” e que “com expertise e
a sua imaginação e da sua equipa cria mais de 400 receitas
anualmente, sempre focado em obter a excelência sensorial
através da textura, aroma, sabor e a cor dos sumos e néctares,
valorizando as variedades e origens das nossas frutas”. Mostra
também a experiência de Rui Araújo, produtor de pera rocha
e maçã, que, como alumni do Centro de Frutologia Compal,
teve “acesso a várias visitas importantes por todo o país, a
conhecimentos técnicos relevantes e a uma rede de contactos
e relação muito importante para a evolução do negócio”. E
desvenda o que faz Telma, membro de uma equipa de 25
provadores com “um palato abençoado”, cuja função é garantir
que os sumos e néctares merecem ver a luz do dia. E abre as
portas da Pastelaria Batalha, onde “o ritual de abrir uma garrafa
Compal vai passando de geração em geração” e agora está nas
mãos de João Pedro.
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40 ANOS DE
PORTUGALIDADE
Não obstante uma presença global, a EDP reclama
40 anos de uma história nascida em Portugal,
assim explicando que 90% dos fornecedores sejam
nacionais e explicando também as medidas de apoio
à cultura adotadas em tempo de pandemia.

“A portugalidade está no ADN

o período de confinamento, juntou alguns dos vencedores das úl-

da marca e isso mesmo é reco-

timas edições e transmitiu concertos em direto através da página

nhecido pelos cinco milhões de

oficial no Instagram, num evento a que se juntaram o embaixador do

clientes de energia só em ter-

projeto, Hélio Morais, músico das bandas Paus e Linda Martini, e os

ritório nacional”. É assim que a

LOT, que deram música à campanha da EDP em 2019. “Esta inicia-

EDP se apresenta, fazendo as-

tiva teve como objetivo proporcionar momentos de entretenimento

sentar esse posicionamento no

e consciencializar para a importância de permanecer em casa, num

facto de ser uma empresa por-

momento crítico. Ao mesmo tempo, procurámos dar palco aos ar-

tuguesa, constituída há mais de

tistas para que pudessem partilhar o seu talento e as suas criações

40 anos em Portugal.

com o público em casa”, refere a empresa.

Daí que – afirma a empresa – assim que compreendeu
que se viveriam meses excecionais, devido à pandemia
de Covid-19, e ainda antes de
ser decretado em Portugal o
Estado de Emergência, entendeu ser “imperativo” reforçar

Pelas mesmas razões, a EDP

ao CEiiA (Centro de Excelência

o apoio à produção nacio-

associou-se ao movimento

para a Inovação da Indústria

nal. “Ao longo dos anos, a EDP

Portugal #EntraEmCena, um

Automóvel). E, no âmbito da

tem vindo a apostar no nosso

projeto inédito entre artistas,

iniciativa Gulbenkian Soluções

país, não só do ponto de vista

marcas, empresas públicas e

Digitais - COVID19, contribuiu

do negócio, com diversos in-

privadas, que se uniram num

com 100 mil euros para apoiar

vestimentos feitos no setor da

esforço colaborativo para sal-

19 aplicações e plataformas di-

energia, como também noutras

vaguardar a cultura e os seus

gitais que se comprometeram

vertentes como, por exemplo,

intervenientes neste momen-

a promover, de forma imediata

a cultura. Neste aspeto, a EDP

to crítico para o setor. E, neste

e universal, a saúde pública no

tem apoiado diversas iniciati-

âmbito, promoveu o desafio

contexto de pandemia.

vas, impulsionando este setor,

Let’s Go Local, que se propunha

A multinacional de raízes lusas

sustenta, concretizando com

apoiar músicos portugueses

sublinha que “sempre con-

o EDP Live Bands, que consi-

e ajudar a manter os festejos

siderou importante o apoio à

dera uma das iniciativas “mais

tradicionais: assim do cante

produção nacional”, justifican-

emblemáticas” neste domínio.

alentejano à música popular,

do com o facto de mais de 90%

Promover a música e o talento

passando pelo folclore, desa-

dos fornecedores regulares

nacionais é o propósito deste

fiou artistas a apresentarem um

serem portugueses. Nessa li-

concurso que, em sete edições,

conceito criativo para a cele-

nha, inscreve-se a antecipa-

bração da música tradicional

ção, durante o estado de emer-

portuguesa.

gência, do pagamento de mais

Noutra vertente, mas com a

de 30 milhões de euros a cerca

portugalidade como pano de

de 1.200 fornecedores. “Esta

fundo, durante a pandemia, a

medida pretendia ser um apoio

EDP apoiou a produção 100%

para garantir que estas empre-

portuguesa e descentralizada

sas tinham liquidez para pagar

de um novo modelo de ventila-

salários e manter a sua ativi-

dor mecânico invasivo, através

dade, assim como os postos de

da doação de 250 mil euros

trabalho”, justifica a empresa.

já premiou 12 bandas amadoras, oferecendo-lhes a possibilidade de mostrarem o seu
trabalho perante um júri composto por figuras relevantes no
setor, de atuarem ao vivo no
NOS Alive, em Lisboa, e no Mad
Cool Festival, em Madrid, e ainda de gravarem um disco com a
Sony Music Portugal. E, durante

AO LONGO DOS NOSSOS 40 ANOS DE HISTÓRIA,
TEMOS VINDO A CIMENTAR UMA PRESENÇA
RELEVANTE NO PANORAMA ENERGÉTICO
NACIONAL E MUNDIAL, ESTANDO ATUALMENTE
EM 19 PAÍSES E QUATRO CONTINENTES.
CONTAMOS COM CERCA DE 11.700
COLABORADORES E ESTAMOS PRESENTES EM
TODA A CADEIA DE VALOR DA ELETRICIDADE E NA
ATIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS
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OS RITMOS
SÃO OUTROS,
MAS A PAIXÃO
É A MESMA.

edp.com
EDP, a energia oficial da música e do desporto.

OPINIÃO
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O PROPÓSITO DE MARCA
E O FUTURO EM 2020

PEDRO MIGUEL
GARCIA

O propósito está no centro deste artigo, em que o autor
defende que este é o momento para as marcas serem
o melhor que alguma vez foram, é o momento de
demonstrarem o que representam.

Head of Marketing da bet.pt

Admitamos! Admitamos que o mundo está de pernas para o ar, e que este ano de

já reduziram o seu orçamento. E a verdade é que todos sabemos que estamos

2020 não para de nos surpreender a cada segundo. Em algo nunca antes visto,

prestes a enfrentar uma crise económica. Com tudo isto, os comportamentos das

viemos para casa e cumprimos um processo de quarentena. Os escritórios fica-

pessoas mudam e, uma vez mais, teremos pouco tempo para nos adaptar.

ram vazios, as ruas sem trânsito e tivemos de nos habituar a andar diariamente

Há, todavia, um ponto que não se alterou. As pessoas esperam mais do que nun-

de máscara. Só isso seria suficiente para questionar 2020, mas, com tudo o que

ca que as marcas continuem a contribuir para o “bem social”. Que tenham um

tem acontecido nos EUA, e um pouco por todo o mundo, com os temas raciais e

papel ativo nas suas vidas, e que sejam símbolos para aquilo em que acreditam.

de ódio a voltarem à agenda do dia, se é que alguma vez de lá saíram, temos de

Os consumidores estão cada vez mais instruídos, e têm cada vez mais certezas

perguntar: E agora? O que fica? E o que ainda aí vem?

do que querem e do que não querem. Sabem quais os seus valores e exigem

Na minha opinião, este é o momento para as marcas serem o melhor que alguma

ações às marcas que fazem parte do seu dia a dia.

vez foram. Agora é o momento para que as marcas demonstrem que o brand

A todos os responsáveis de marca, estamos agora no momento de agir! De de-

purpose não é só um termo bonito, mas sim um tema que deve ser respeita-

monstrar o que representamos. De oferecer mais conteúdos, conteúdos mais

do. Ter um propósito e representar algo na sociedade não é apenas um nice to

relevantes, e que sejam úteis no dia a dia das pessoas. Seja por responderam

have que se usa para ter conteúdo relevante. Não! Marcas que querem aspirar

a uma necessidade, seja por dizerem algo sobre as pessoas que consomem

a representar algo na sociedade têm aqui o seu momento. Este é o tempo para

os nossos produtos e/ou serviços. A noção da responsabilidade social de uma

passar das palavras aos atos. É agora que as marcas têm de ser a melhor versão

marca nunca esteve tão na ordem do dia como hoje. A criação de campanhas

de si próprias.

onde, mais do vender um produto e/ou serviço, o grande objetivo é criar valor.

Certamente não está a ser um ano fácil. O primeiro parágrafo apresenta apenas

Um valor que representa muito mais do que “chegar” ao grande público e efeti-

duas razões, mas existem muitas. No entanto, se perguntarmos a qualquer res-

var vendas. Um valor que represente uma identificação.

ponsável de marketing, certamente que nos vão dizer que as últimas semanas

A vida vai continuar, e agora é responsabilidade de todos nós, pessoas de mar-

têm sido frenéticas, a planear, a replanear, a voltar a alterar e a adaptar. Existem

keting, das agências, dos clientes, passando pelos freelancers. É chegado o

vários dados que nos dizem que, pelo menos, 70% das marcas a nível mundial

momento de transmitir uma opinião forte e segura sobre qual o caminho a seguir.

As pessoas esperam mais do que nunca que as marcas continuem a contribuir para
o “bem social”. Que tenham um papel ativo nas suas vidas, e que sejam símbolos
para aquilo em que acreditam
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ORGULHO NACIONAL
“Leva Portugal a peito” é a expressão que associa a Galp ao
apoio à Seleção Nacional de Futebol. Mas, o Head of Brand &
Sponsorships, Carlos Pedro Pereira, diz que é muito mais
do que isso, traduz o orgulho que a marca sente pelo País.

Uma marca que vai crescendo

é de todos os portugueses.

com o País. É assim que a Galp

“É uma ligação forte que, em

se apresenta, nas palavras do

grande medida, só é possível

Head of Brand & Sponsor-

por sermos, antes de mais,

ships, Carlos Pedro Pereira,

uma grande marca nacional

que dá conta de um percurso,

com enorme capilaridade no

com 40 anos, que começou

País. Uma responsabilida-

numa organização de base

de no sentido em que existe

industrial – e que, nessa

uma capital de confiança que

frente, cobre três séculos –

deve ser trabalhado todos

e com a comercialização de

reflete, reforçando que, “mais

os dias”, realça. Portugali-

uma commodity indiferencia-

do que uma marca, a Galp é

dade e proximidade são in-

da, “até se tornar uma marca

a energia dos portugueses e

dissociáveis no discurso da

com o sonho e a premissa de

desempenha um papel fun-

Galp: porque, diz, a apos-

unir os consumidores portu-

damental nas vidas das pes-

ta na portugalidade torna

gueses ao redor de uma ideia

soas e das empresas”. “Isto é

a conversa mais próxima e

de vida mais confortável, mais

algo que vai bem mais além

mais interessante, pois gera

cómoda, mais eficiente e pro-

de um atributo de marca e que

identificação por parte dos

dutiva”. Existem marcas – diz

nos permite dizer que a por-

consumidores.

– cuja vida se mistura com a

tugalidade faz parte do nosso

do próprio país de origem,

DNA”, remata.

que dispensam a designação

Carlos Pedro Pereira dá con-

por extenso, que se reconhe-

ta de que a Galp tem vindo a

cem de imediato. “Assim é a

trabalhar o sentimento de

Galp, uma bandeira nacional,

pertença e de orgulho na-

um ícone que desperta orgu-

cional, apostando nos talen-

lho onde quer que esteja um

tos e na produção nacionais.

português, tendo conseguido

E, nesse contexto, considera

o feito de dar corpo a uma

que a portugalidade é um

matéria que, sendo incorpó-

valor que aproxima a marca

rea, faz parte do nosso quo-

do cliente e do consumidor,

tidiano e do nosso bem estar”,

através do que, na realidade,

UMA REDE NACIONAL
A PORTUGALIDADE
PERMITE-NOS
EXPLORAR UMA
QUESTÃO ESSENCIAL
QUANDO ESTAMOS
A FALAR DA RELAÇÃO
COM O CONSUMIDOR:
A PROXIMIDADE
33
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A portugalidade da Galp é espelhada, também, pela sua
abrangência geográfica, cumprindo o princípio de “estar
presente para todos os portugueses”:
> 761 postos e lojas;
> 171 em localidades com menos de 20 mil habitantes;
> Mais de 320 mil visitas diárias, isto é, mais de 200 milhões
de visitas anuais aos postos e lojas;
> Mais de 45 mil cafés vendidos por dia e 17 milhões por
ano, de uma marca – a Sical – também portuguesa.
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Mas deverá a mensagem de “made in Portugal” ser reforçada
em consequência da crise gerada pelo coronavírus? “De forma
natural e quando se justifique”, responde, reconhecendo, embora, que, tendo em conta os tempos atuais, essa comunicação se torna mais relevante. “Todos passámos a desempenhar
um novo papel e todos passámos a dar o nosso contributo. É

revigorar o tecido económico

evidente e é fundamental: a sociedade deve ser responsável e

e social português.” E este

cumprir as regras, empresas como a Galp devem apoiar a so-

pode, inclusive, ser um ponto

ciedade nas suas dificuldades e juntar esforços para que tudo

de união entre marcas, inde-

corra bem. Juntos”, afirma, sobre o olhar da marca para o “Made

pendentemente do setor de

in Portugal”. Até porque os consumidores valorizam este posi-

atividade: “É importante que

cionamento, na medida em que estão mais sensíveis para esta

as marcas transmitam essa

A portugalidade é algo muito intrínseco na Galp, afirma o Head

questão. E as marcas? Deverão incentivar a “comprar portu-

mensagem de união aos por-

of Brand & Sponsorships, dando como exemplo o apoio de 20

guês”? Carlos Pedro Pereira não tem dúvidas de que, hoje, mais

tugueses. Acredito que uma

anos à Seleção Nacional: “A portugalidade e o orgulho nacional

do que nunca, a compra de produtos portugueses irá ajudar a

marca representa, de forma

estão na base da nossa comunicação e enchem o coração

dinamizar e valorizar a oferta nacional: “Devemos todos fazer o

cada vez mais impactante, a

dos portugueses de vaidade e espírito de pertença”, comenta.

nosso papel para ajudar a economia nacional e contribuir para

direção das empresas.

Nessa comunicação emerge a assinatura “Leva Portugal a

PORTUGAL A PEITO

peito”, mas Carlos Pedro Pereira ressalva que vai muito para lá
do futebol – é, afirma, o orgulho que a marca sente no País e no
que os portugueses fazem de melhor, nas mais diversas áreas”.
Um orgulho que está presente também no patrocínio ao piloto
de ralis Armindo Araújo, o único pentacampeão nacional de ralis,
“uma ligação vencedora que existe há 15 anos”; na parceria com
o Cartão Continente que tem como objetivo dar aos portugueses
um maior conjunto de opções de descontos ou a criação de um
produto inovador e 100% português, a Galp Pluma. E ainda no
apoio aos artistas de expressão portuguesa através do Galp
Music Valley, o palco non-stop do Rock in Rio Lisboa. Mais
recentemente, já num contexto de pandemia, a empresa e a sua
fundação lançaram um movimento solidário de apoio a cerca de
500 IPSS portuguesas suas clientes, o qual inclui a oferta de um
mês de eletricidade e gás natural. Na mesma linha, associou-se à TVI e à Rádio Comercial para a criação do “Camião da
Esperança”, que permitiu realizar testes à Covid-19 nas zonas
com menor mobilidade do País.
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Descobrir
Portugal
muda tudo!
A Galp apoia o que é português, a nossa
cultura e as nossas tradições – o que
é nacional.
E hoje, é um bom dia para visitar a nossa
história e percorrer todos os recantos.
Para dar aquele passo, para escolher
o nosso país… e fazer diferente!
Temos um enorme orgulho em apoiar
Portugal. Segue as nossas iniciativas de
apoio no Facebook “Galp – Leva Portugal
a peito”.

galp.pt
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MARKETING DE CONTENÇÃO: CONSELHOS
E ESTRATÉGIAS A DAR PRIORIDADE

PABLO RUEDA

Num contexto de contenção como o atual, a comunicação
é mais importante do que nunca. É o que defende o autor
deste artigo, que desenha algumas estratégias para otimizar
a experiência do cliente.

Partner Manager da Selligent
Marketing Cloud

O confinamento devido à crise sanitária exige às empresas uma maturidade digital

dor e as possibilidades que nos oferecem as novas ferramentas para garanti-lo.

considerável e uma presença consolidada nos principais canais de comunicação

Sabemos agora que o uso do computador está no seu auge e o do telefone em

que existem na rede. O consumidor pede mais serviços online e uma experiência

declínio, dado que passamos mais tempo em casa e não tanto em movimento,

de utilizador à altura. Por isso, na hora de traçar a estratégia de marketing, deve-

segundo o eMarketer. Isto significa que devemos dar prioridade ao marketing

mos ter em conta que o cliente quer um tratamento orgânico em todos os proces-

de conteúdos, ao e-mail marketing, ao SEM e à comunicação nas redes sociais.

sos e espaços de contacto com a nossa marca, seja nas redes sociais, na web ou

É importante que nos foquemos na melhoria da forma como transmitimos a in-

na loja física.

formação (UX writting) e que repensemos a nossa forma de chegar à audiência.

Ao comunicar, devemos ser transversais e fazer com que a experiência seja fluída

Nos últimos anos, marca e consumidor aproximaram-se bastante. Por isso, não

entre os vários canais. Por exemplo, no caso de um negócio de retalho que procura

é descabido pedir feedback. É até fundamental, para ter em conta o mercado, as

retomar a sua atividade após a fase de confinamento, é importante que aposte

tendências, os dados comportamentais e, claro, o que o cliente tem a dizer. Estes

numa transição digital. Trata-se de levar a oferta e os serviços físicos diretamen-

elementos são chave no mercado de venda direta ao consumidor (D2C), que re-

te aos lares das pessoas através do comércio eletrónico. Também se recomenda

presenta uma oportunidade para que as marcas explorem novas formas de cons-

pensar em ofertas especiais para impulsionar o negócio.

truir experiências. Além disso, é importante não tratar todos os utilizadores de

É o momento para otimizar a programação e procurar atingir um maior impulso

forma igual, comunicando e informando de forma adequada cada um. Há que ter

nestes últimos meses do ano; rever o tom e os conteúdos; comunicar de for-

presente em cada momento tudo aquilo que pode ajudar a fidelizar o consumidor.

ma eficiente; colocar em pausa campanhas que não são relevantes no imediato;

Está claro que a comunicação é mais importante que nunca, especialmente nes-

executar as campanhas já automatizadas para as quais não houve tempo antes;

ta etapa de contenção que vivemos. Há que facilitar e otimizar a experiência do

contactar com os clientes inativos, visto que têm mais tempo e estão mais aten-

cliente e estar ao seu lado para nos assegurarmos de que a mesma é muito boa. As

tos ao correio eletrónico; e assegurar que o público está informado das reaber-

tendências mudam muito rapidamente e, por isso, entender o utilizador e a relação

turas, medidas de segurança e qualquer mudança que possa ocorrer durante o

que tem com o setor em que nos movemos é crucial. A digitalização permite-nos

período de incerteza.

estar mais próximos, estreitando o vínculo que nos une e, além disso, gerar um

Neste sentido, o foco deve estar no cliente, sendo 100% digital, personalizado

retorno de informação que é chave para nos ajudar a melhorar. Estamos perante a

e apostando na segmentação. Aproveitemos o conhecimento sobre o consumi-

nossa maior oportunidade de criar engagement.

Nos últimos anos, marca e consumidor aproximaram-se bastante. Por isso,
não é descabido pedir feedback. É até fundamental, para ter em conta o mercado,
as tendências, os dados comportamentais e, claro, o que o cliente tem a dizer
36
JULHO 2020

MADE IN PORTUGAL

Seja responsável. Beba com moderação.

www.briefing.pt

GARANTIR QUALIDADE
As marcas portuguesas devem começar por garantir que são as melhores para só
depois reclamarem a portugalidade e apelarem a “comprar português”. É esta a
visão do diretor de Marketing da Central de Cervejas, Filipe Bonina, que dá conta
do posicionamento das marcas Sagres, Luso e Bohemia a este propósito.

Marcas nascidas na portu-

guês. Foi depois lançada no

uma coleção de objetos que

que sobressai o apoio à Sele-

argumento de negócio. Fili-

galidade. São assim a Cer-

mercado nacional e, ao lon-

representassem

ção Nacional de Futebol, mas

pe Bonina afirma, a propó-

veja Sagres e a Luso, na vi-

go da sua vida, nunca mais

ninguém

ver

também as Festas de Lisboa.

sito, que a melhor evidência

são do diretor de Marketing

abandonou a intenção de

entre eles uma Mini Sagres

Quanto à Água de Luso, nota

é o facto de Sagres existir há

da Sociedade Central de

simbolizar a nossa forma de

e uma Água de Luso, lado a

que a vila que lhe dá o nome e a

80 anos. E de Água de Luso

Cervejas e Bebidas (SCC),

ser, evoluindo obviamente

lado com um galo de Barce-

Serra do Bussaco e “estão bem

ser “líder nacional do mer-

Filipe Bonina. E porquê?

a par do País”, enquadra.

los e de um pastel de Belém,

espelhadas” na comunicação,

cado de águas engarrafadas

Recorda que a primeira foi

Já a segunda, é, diz, uma

por exemplo.”

“transportando os consumi-

sem gás e uma das marcas

criada para satisfazer um

das marcas mais antigas de

A ligação a Portugal transvasa

dores para o local de origem

com maior nível de reputa-

pedido do exército britâni-

Portugal e que permaneceu

para a comunicação das duas

da marca, numa homenagem

ção em Portugal”. “É prova

co, para fornecer cerveja às

sempre fiel aos critérios da

marcas. No caso da Cerveja

a um dos seus principais pi-

de que as pessoas em Por-

suas tropas estacionadas

origem a par da qualidade

Sagres, entende o diretor de

lares”. Mais recente é a ligação

tugal reconhecem a qua-

no Norte de Africa durante

ímpar. Em conclusão: “Am-

Marketing que “talvez o mais

de Bohemia à produção agrí-

lidade superior em marcas

a Segunda Guerra Mundial.

bas as marcas são facilmen-

importante seja a presença e

cola nacional (ver caixa), mas o

nacionais”, comenta.

“Logo aí se pretendeu que

te identificadas por qualquer

apoio da marca a aconteci-

princípio é o mesmo.

E, nesse sentido, tendo em

a marca tivesse um cunho,

um de nós como símbolos

mentos populares, despor-

A portugalidade tem-se re-

conta as consequências para

declaradamente,

de Portugal. Se reuníssemos

tivos e culturais do País”, em

velado igualmente um bom

a economia nacional da

portu-

Portugal,

estranharia

37
JULHO 2020

MADE IN PORTUGAL

www.briefing.pt

entre marcas. O diretor de Marketing da SCC admite que se
possa gerar um movimento espontâneo, em que “a soma
das ações de marcas portuguesas ajude a vencer algum
preconceito em relação a produtos nacionais”. Até porque
acredita que “qualquer português gosta de comprar marcas
portuguesas”. Mas, ressalva, que “não o fará nunca de forma
gratuita”. “Mais uma vez: temos de garantir que o que oferecemos corresponde a uma alta expectativa das pessoas,
oferecendo qualidade e inovação, sempre fiéis ao que é ser
português”, sustenta.

SELO DE PORTUGALIDADE
A portugalidade do portefólio da SCC está a ser reforçada com o caminho que a
cerveja Bohemia está a percorrer de aproximação à produção nacional, mas também à
gastronomia e à restauração. Esse é o foco da cerveja com 100% cevada do Alentejo, numa
homenagem e estímulo à produção de cevada dística desta região conhecida com
o “celeiro do País”. Este processo foi auditado e certificado pela Associação Nacional de
Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC), com a marca “Cereais do
Alentejo”, que se evidencia nos rótulos de Bohemia Pilsener Cevada do Alentejo. E está
igualmente presente nas embalagens, através de elementos visuais alusivos a um sobreiro
e ao traçado das típicas mantas alentejanas.
A cevada dística utilizada na produção desta cerveja é fornecida por produtores regionais
certificados e associados do Agrupamento de Produtores de Cereais

do Sul (CERSUL).

“Estamos a viver um período em que é fundamental a união de esforços de apoio à
economia local, e este lançamento ajuda a mitigar as dificuldades que os produtores da
região do Alentejo atravessam”, sustenta, a propósito, o administrador da CERSUL e da
ANPOC, José Maria Rasquilha.
pandemia de Covid-19, deverá o conceito de “Made in
Portugal” ser reforçado pelas marcas? “Sim, mas não
no vazio”, é a resposta, assim justificada: tem de corresponder a “qualidade e a
uma relação de preço competitiva, o que não significa
barato, mas sim adequado
ao nível de qualidade oferecido”. E “tem de começar em
quem produz, que deverá
garantir que esse selo significa a melhor escolha”. As
marcas portuguesas devem,
pois, começar por “garantir
que são as melhores” e só

PELA SUA PRÓPRIA NATUREZA, A CERVEJA
ENCAIXA NA PERFEIÇÃO COM A FORMA
DE VIVER PORTUGUESA. E A CENTRAL
DE CERVEJAS TAMBÉM, QUER PELA SUA
HISTÓRIA, QUER PELAS SUAS MARCAS,
QUE REAFIRMAM ESSAS DUAS DIMENSÕES
E SÃO A SUA FORMA VISÍVEL. EXPRESSAM
A TRADIÇÃO PORTUGUESA, A SOCIALIZAÇÃO
ESPONTÂNEA DOS PORTUGUESES, O AMOR
AO NOSSO PAÍS, A VISIBILIDADE DO BOM
QUE EXISTE EM NÓS NA PARTE MAIS
DESCONTRAÍDA DA VIDA

depois incentivar a comprar
português. E, de alguma
forma, independentemente
do setor de atividade, este
pode ser um ponto de união
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5 MÉTRICAS PARA ANALISAR O SUCESSO
DA SUA CAMPANHA DE MARKETING DIGITAL

MÁRCIO MIRANDA

No que toca a campanhas digitais, medir é essencial
para perceber o alcance e a eficácia. E o autor propõe
cinco métricas, ressalvando que devem ser analisadas
de forma integrada.

E-Commerce Manager
da Delta Cafés

Medir é, provavelmente, um dos pontos mais importantes numa estratégia di-

Numa campanha de Google Ads, pode utilizar a CTR, cruzada com outras métri-

gital. Através das métricas, conseguimos perceber se a estratégia para a nossa

cas, para avaliar quais os anúncios e as palavras-chave mais eficazes.

campanha está a dar resposta ao nosso objetivo e a gerar os resultados que

Custo por aquisição (CPA) – Se a sua campanha for focada em conversões,

queremos tendo por base os nossos KPI.

apenas irá pagar quando esse objetivo acontece. Uma venda numa loja onli-

Esta perspetiva assume um papel mais relevante a partir do momento em que

ne é um exemplo de conversão. Ao dividir o valor do investimento pelo número

falamos em campanhas de tráfego pago.

de vendas realizadas, encontra o CPA. Com esta métrica vai conseguir perceber

Numa estratégia de performance, devemos apostar numa proposta de valor

melhor qual o investimento necessário para conseguir uma conversão.

com uma mensagem relevante e que acompanhe o consumidor na sua jornada

Taxa de conversão (CR) – É a métrica usada para acompanhar quanto da sua

de compra até à conversão. No entanto, o processo não termina aqui. Devemos

audiência realmente converte. Basta, para tal, perceber as conversões gera-

continuar a trabalhar para que a frequência de compra se repita, assegurando

das em comparação com o número total de visitantes ao seu website ou landing

um Life Time Value de Cliente longo e, mais importante ainda, um consumidor

page. Em termos práticos, a taxa de conversão é uma métrica que deve acom-

envolvido com a marca.

panhar de perto, para perceber quanto da sua audiência gera resultados para o

Quando falamos de publicidade online, podemos olhar a diversas opções: media

seu negócio.

display, native advertising, google ads, social media advertising, programáti-

Retorno do investimento nos anúncios (ROAS) – É como se fosse o ROI, mas

ca entre outros. Cada canal pode “ganhar” métricas mais próprias, no entanto,

focado apenas em campanhas pagas. Se quisermos simplificar, são as recei-

acredito que se prestar atenção a estas cinco vai conseguir avaliar com um bom

tas diretamente relacionadas com a publicidade. Através do ROAS, vai perceber

rigor a performance da sua campanha.

quanto recebe de retorno por cada euro que investe em publicidade. Ao desco-

Custo por clique (CPC) – É o valor que paga pelo clique no seu anúncio. É uma

brir o ROAS da sua campanha, vai perceber quais os canais mais relevantes para

das métricas mais populares em performance. É utilizado em campanhas com

a sua estratégia digital.

foco em tráfego e conversões numa fase de meio e fundo de funil. É expectá-

Em jeito de conclusão, importa referir que as métricas devem ser sempre ana-

vel que quanto mais baixo for o seu CPC, melhor será a performance da sua

lisadas de forma integrada e com dados complementares que pode extrair do

campanha.

Google Analytics, por exemplo.

Taxa de clique (CTR) – A CTR é o número de cliques que o seu anúncio recebe a

No final do dia, falamos de negócio e um dos pontos mais relevantes, na minha

dividir pelo número de vezes que o anúncio é apresentado. Quanto mais elevada

opinião, é aumentar receitas, com uma boa margem, gerando uma boa renta-

for a sua CTR, menor será o seu CPC, logo, mais “rentável” será o seu orçamento.

bilidade e garantindo um elevado ROI. Estas cinco métricas são uma boa base.

Numa estratégia de performance, devemos apostar numa proposta de valor
com uma mensagem relevante e que acompanhe o consumidor na sua jornada
de compra até à conversão
40
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UNIÃO EM DEFESA
DA ECONOMIA NACIONAL
O fator portugalidade ganha uma pertinência acrescida no momento
que o País atravessa, podendo, mesmo, justificar um movimento
transversal que unisse as empresas nacionais no incentivo a comprar
o que é português. É o que defende o administrador SECIL – Unidade
de Negócio PT, Manuel de Sousa Martins.

Apesar da larga dimensão internacional, a SECIL tem mantido

nuel de Sousa Martins reco-

sempre uma forte presença em Portugal. A afirmação pertence

nhece que este atributo “está

ao administrador da Unidade de Negócio PT, Manuel de Sousa

sempre presente na mente

Martins, que reforça este posicionamento com os 90 anos de

dos consumidores, embora

história da empresa, que levaram a que seja “o maior grupo de

nem sempre valorizado como

materiais de construção 100% português, com vendas de mais

fator decisor de escolha de

de 500 milhões de euros em 2019 e que mantém todo o capital

marca”. Nota, porém, que, na

nacional e centros de decisão no país”. Para este capital de por-

situação atual, de incerteza

tugalidade concorrem também as fábricas de cimento do Outão

económica face à pandemia

(1904), da Maceira-Liz (1923) e de Cibra-Pataias (1950), bem

de Covid-19, “o sentimento

como a fábrica de cal da Maceira, com quase 130 anos. A inter-

de união e a defesa do que

nacionalização chegou em 2000, mas, de acordo com o adminis-

é nacional tem ganho uma

trador, sem prejuízo de continuar a contribuir “ativamente” para

maior dimensão”, pelo que o

a economia do país, “oferecendo emprego qualificado, capaci-

fator de compra do produ-

tando os seus recursos humanos, contratando bens e serviços

to 100% português começa

locais e contribuindo fiscalmente de forma relevante”.

a ganhar mais força junto

Sendo um grupo 100% português, com “uma história e tradição

do público. “Há que incen-

únicas no setor da construção em Portugal”, a SECIL encontra

tivar a ideia de que consu-

na portugalidade “um valor enorme para as suas marcas”. Ma-

mir produtos portugueses é
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criar emprego em Portugal e
contribuir para uma comunidade nacional mais sólida
e próspera”, preconiza. Na
ótica da empresa, é, aliás,
“essencial” criar uma di-

DEVERIA EXISTIR
UM MOVIMENTO
DE COMUNICAÇÃO
TRANSVERSAL,
A NÍVEL NACIONAL,
UNINDO TODAS AS
MARCAS E EMPRESAS
NACIONAIS NA
PROMOÇÃO DO
CONSUMO DO QUE
É PORTUGUÊS

nâmica à volta do tema de
apoio à produção nacional,
de forma a inverter o mais
rápido possível a tendência
negativa da economia. Sem
perder de vista que, ao nível
da sustentabilidade, a produção e o consumo locais
são uma prática “fortemente
incentivada”.
“A ideia do ‘Made in Portugal’, de consumo e valorização dos produtos nacionais,

MARCAS COM PROPÓSITO

www.briefing.pt

UMA EMPRESA QUASE CENTENÁRIA
- TRABALHO NUMA DAS PEDREIRAS
NO INÍCIO DO SÉCULO PASSADO

ta,

argumentando

que “existem vários
grupos

empresa-

riais 100% portu-

ANTIGO ANÚNCIO
DA FÁBRICA DA MACEIRA

gueses que poderiam encabeçar esta
iniciativa e sensibilizar os decisores
das escolhas das

tem de ser, cada vez mais,

marcas a tomar uma escolha consciente e em prol do futuro

uma aposta para combater

da economia nacional”.

a recessão económica que

No que toca à SECIL, faz notar que atua em diversas áreas de

virá no pós-Covid-19. Des-

negócio no setor da construção, que vão desde o cimento, aos

te modo, não só estaremos

agregados, passando pelo betão, argamassas e prefabricados,

a estimular a economia na-

e que, em todas elas, existem grupos empresariais não por-

cional, aumentando a com-

tugueses a concorrer diretamente com o negócio das marcas

petitividade das empresas

SECIL. Ora, “de cada vez que a escolha de compra recai numa

XII PRÉMIO SECIL DE ARQUITETURA
- SEDE DA EDP EM LISBOA

PROMOVER O MELHOR

nacionais, como a fomentar a

empresa não portuguesa, a economia nacional acaba por, di-

Diferenciação é a palavra a que recorre o administrador da

exportação dos nossos pro-

reta ou indiretamente, perder valor. “O VAB [Valor Acrescentado

SECIL - Unidade de Negócio PT, Manuel de Sousa Martins,

dutos com o rótulo de qua-

Bruto] criado na nossa cadeia de valor é elevado e, sendo nós

para falar da integração do conceito de portugalidade na

lidade portuguesa, tantas

escolhidos pelos consumidores, esse valor é retido em Portu-

comunicação da empresa, tendo em conta o setor onde

vezes enunciada e tão pouco

gal”, salienta.

atua. E reforça que, num contexto de maior valorização

aproveitada”, enfatiza.

Admite que, muitas vezes, o fator preço toma um peso bas-

do sentimento nacional, “fará todo o sentido que essa

Considera,

inclusivamen-

tante elevado na decisão de compra, mas avança que o grupo

mensagem seja amplificada, com resultado direto

te, que “deveria existir um

tem trabalhado numa “valorização de outros fatores através

esperado em termos de negócio”. Deverá, assim, estar

movimento de comunicação

da diferenciação das propostas de valor das diferentes mar-

presente nas companhas de comunicação das diferentes

transversal, a nível nacio-

cas, focando na fiabilidade, na qualidade, na flexibilidade e na

marcas do grupo, “mensagem essa que sairá reforçada

nal, unindo todas as mar-

excelência do nível de serviço, com uma comunicação empáti-

pela maior sensibilidade existente relativa ao tema

cas e empresas nacionais

ca, clara e consistente, sobretudo nos meios digitais”. E, nes-

portugalidade, como consequência da pandemia atual”.

na promoção do consumo

ta abordagem, entende que o fator portugalidade é “um nível

A propósito, recorda que, há mais de 25 anos, que a

do que é português”. “Des-

adicional e transversal de comunicação, que ganha uma valo-

empresa é um dos principais promotores do melhor que

te modo, a mensagem da

rização especial nos tempos que correm”. “Esperamos que se

é feito no âmbito da Arquitetura e da Engenharia Civil em

importância desta escolha

mantenha como um fator de diferenciação no futuro”, comenta.

Portugal, com a atribuição dos Prémios SECIL. Contando,

de consumo ganharia uma

E a resposta dos consumidores? Manuel de Sousa Martins

desde a primeira edição, com o Alto Patrocínio da

dimensão muito maior do

acredita que, em cenários de crise, estão crescentemente

Presidência da República, distingue, incentiva e promove o

que os esforços isolados das

sensibilizados para esta questão, preocupados com a sus-

reconhecimento público da qualidade de obras feitas por

diferentes marcas”, susten-

tentabilidade da economia nacional.

portugueses com a utilização de cimento nacional.
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SOLUÇÕES
DE CONSTRUÇÃO

DAR FORMA ÀS IDEIAS,
SEJA QUAL FOR O PROJETO.
É ASSIM NA NOSSA FAMÍLIA.
A SECILTEK trabalha para si. Para si que procura construir, reabilitar ou renovar a sua casa.
Para si que procura um apoio técnico especializado que o acompanha em cada momento.
Para si que procura apenas e só o melhor para a sua família. A pensar em si, a SECILTEK
oferece um conjunto de soluções que são sinónimo de confiança, da primeira à última camada.
Uma família de produtos que dão forma às suas ideias.

