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O FUTURO
(RE)INVENTADO
O que trouxe a pandemia de Covid-19 ao marketing e às marcas? Haverá um lado positivo
de todas as adaptações que foram feitas para responder ao abalo desencadeado
no mercado pelas regras de confinamento? E lições a tirar? A resposta é sim, às duas
perguntas. A nova realidade alimentou a flexibilidade e abriu novos horizontes às marcas.
É o que atestam os quatro testemunhos deste especial sobre visão e estratégia. Disso dá
conta precisamente o diretor de Vendas B2B do SLB, Vasco Ribas, que partilha como a
Benfica Eventos respondeu às restrições impostas à realização de eventos: revisitação de
ideias e pesquisa de novas soluções foi o caminho. Já na GBSO, a inovação rumo ao futuro
assenta no pilar do online, que, nas palavras da sócia e marketing manager, Rita Palma, foi
vital em tempo de confinamento. Na Galp, trata-se de acelerar o passo, mas mantendo o
rumo, na certeza de que – como afirma a diretora de Marketing, Joana Garoupa – a crise
evidenciou a resiliência da empresa e o acerto da estratégia. E no High Creative Studio,
agência com sotaque do norte e liderança feminina – de Victória Fernandes e Inês Mota –,
o futuro tem como ingredientes a associação da criatividade à ousadia.
30
OUTUBRO 2020

www.briefing.pt

REVISITAR IDEIAS E INOVAR RUMO AO FUTURO
A resposta da Benfica Eventos às restrições impostas à realização de eventos,
devido à pandemia de Covid-19, dividiu-se em duas fases, a primeira das quais
consistiu na revisitação de ideias e pesquisa de novas soluções. A segunda, em
curso, tem como foco preparar o futuro, que está repleto de desafios, afirma
o Diretor de Vendas B2B, Vasco Ribas.

conta que, mesmo em tempo de pandemia, acolhemos
eventos desportivos no estádio, algo que nos obrigou
a diversas adaptações, mas que nos manteve muito
ativos em termos da preparação operacional”, salienta. Ante a nova realidade, Vasco Ribas acrescenta: “É
difícil inovar quando o futuro não é ainda claro, mas,
para o momento que vivemos, sim, foi preciso revermos
a nossa oferta e foi nesse aspeto que investimos esfor-

“Primeiro, foi necessário reorganizar as equipas co-

para eventos corporativos e desportivos, reavaliação

ços, tais como na estruturação de soluções com par-

merciais e operacionais, de forma a antecipar os efei-

das capacidades de todos os espaços de eventos do

ceiros que permitem a criação/organização de eventos

tos da pandemia. Foi uma oportunidade para revisitar

estádio, implementação de um plano de contingência

híbridos ou eventos apenas em formato de streaming;

ideias que estavam em fase de desenvolvimento, mas

para rotina, implementação de planos pontuais evento

reestruturação de ligações wifi e pontos de rede nos

também para pesquisa de novas práticas ou soluções

a evento, criação de novos manuais de procedimentos

principais espaços de eventos, criando melhores con-

no mercado. Nesta segunda fase, o foco está no futuro,

para fornecedores e partilha de procedimentos de con-

dições para a experiência online; plataformas digitais

pelo que passámos para uma vertente de adaptação e

tingência com clientes, para o bom funcionamento de

para check-in, partilha de documentos e outras ne-

desenvolvimento”, especifica o diretor de Vendas B2B

eventos e visitas técnicas. Do ponto de vista comercial,

cessidades tanto em termos da operacionalização do

do SL Benfica, Vasco Ribas. Do ponto de vista opera-

a equipa esteve mais focada na necessária revisão do

evento como na ótica do utilizador das soluções”.

cional, prossegue, houve um estudo meticuloso das

posicionamento, tomando decisões em termos de obje-

No que se refere ao regresso à atividade, Vasco Ribas

regras implementadas pela Direção-Geral de Saúde

tivos e planos de ação para o futuro. “É necessário ter em

declara que foi dada prioridade à retoma dos eventos
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os eventos, que possuem experiência e um conhecimento ímpar das potencialidades do estádio”. Existem
ainda outros fatores a ter em conta, como o estacionamento com 2.400 lugares, a localização na zona limítrofe
de Lisboa, perto do aeroporto, e, ao mesmo tempo, do
centro da cidade, fáceis acessos e transportes, alojamento próximo, restaurantes no complexo e serviço de
catering dedicado nas áreas de eventos, destaca. Por
outro lado, adianta, como complemento ao evento, é
possível organizar visitas ao estádio e ao museu, contar
com a presença de uma lenda do SL Benfica para pales-

desportivos, onde, além dos jogos da Liga NOS, tiveram

tras, fazendo a analogia entre a gestão de um balneário

o “privilégio” de acolher a organização de vários jogos

e de um departamento empresarial, atividades de team

da fase final da Liga dos Campeões. “Algo que muito nos

building, assistir ao mítico voo da águia, e realizar um

orgulha, mas que nos obrigou a deixar para uma segun-

slide sobre o campo principal, entre muitas outras solu-

da fase a reabertura do venue para eventos não des-

ções. “Em suma, procuramos apresentar um serviço de

portivos. Esperamos um regresso algo moroso e difícil,

excelência, num espaço repleto de história e de emo-

pois é um setor que irá sofrer de uma recuperação muito

ções: ninguém fica indiferente num evento que se realize

prolongada no tempo”, adianta.

neste estádio. E as solicitações são das mais variadas,

Questionado sobre como, na prática, se

No que se refere às novas regras para a realização de

desde as mais de 440 empresas que fazem parte do

desenvolve “sucesso, visão e estratégia em

eventos, o diretor de Vendas B2B garante que todos os

nosso Corporate Club, a empresas externas enquanto

tempos de pandemia”, Vasco Ribas declara

clientes vão poder sentir-se confortáveis no estádio. “As

clientes finais. Trabalhamos, também, em contato pró-

que o foco residiu na adaptação da oferta

regras definidas seguem à risca as indicações da DGS.

ximo com os operadores, agências e restantes colegas

com base nas diferentes necessidades que a

Estamos, neste momento, certificados pelo Turismo de

que atuam no mercado, procurando ser um parceiro

atualidade exige e na tranquilidade a transmitir

Portugal como um espaço Clean & Safe e, fruto da ope-

para todos e acrescentar valor com uma proposta dife-

aos parceiros, fornecedores e clientes, através

ração diária do clube, possuímos vários departamentos

renciadora”, frisa Vasco Ribas. Numa antevisão do ano

da segurança que podem garantir. “Só assim

em áreas relacionadas com a saúde, e também com o

que está prestes a terminar, destaca: “São tempos de

seremos um agente ativo que pode contribuir

safety & security, empenhados para que os nossos es-

incerteza, que nos levam a ser cautelosos e realistas. No

de forma positiva para a recuperação de um

paços possuam todas as condições de utilização para as

grupo, trabalhamos por época desportiva, pelo que ini-

setor tão abalado. Em tempo de pandemia, foi

mais diversas finalidades”, sublinha.

ciámos o ano em julho. Temos, portanto, pela frente um

necessária uma reorganização constante dos

Sobre as mais-valias oferecidas pelos espaços da Ben-

ano repleto de desafios, que irá exigir um elevado nível

serviços, da comunicação e das equipas a uma

fica Eventos e quem os solicita, Vasco Ribas afirma: ”O

de adaptação e consistência”.

nova realidade que se altera sucessivamente”,

ADAPTAR A OFERTA
ÀS NECESSIDADES

nosso estádio é a maior infraestrutura de eventos do

sublinha. Diz, ainda, que não é possível antever

país, razão pela qual nos permite assegurar que temos

um regresso ao normal, contudo, refere: “mas é

condições para que o distanciamento entre os vários

possível ser resiliente e trabalhar continuamente

participantes seja cumprido, em qualquer tipo de evento. Conseguimos acolher e organizar uma pequena reunião de empresa num camarote, um congresso, uma visita especial de um grupo estrangeiro, um grande concerto em todo o estádio ou até uma final de uma grande
competição. Esta diversidade leva-nos a referenciar,
também, a qualidade das equipas que operacionalizam

A NOSSA PREPARAÇÃO NÃO PODERIA
TER SIDO MELHOR: A PRÓPRIA UEFA
ESCOLHEU O NOSSO ESTÁDIO PARA
A REALIZAÇÃO DE JOGOS DA CHAMPIONS
LEAGUE 2019/2020, ONDE SE INCLUIU
A FINAL
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para manter a confiança nas nossas soluções,
no que controlamos. A vontade mantém-se, até
porque temos a responsabilidade de ter, nas
mãos, um espaço ímpar e reconhecido a nível
internacional, atestado também pela confiança
que a UEFA tem demonstrado nas nossas
infraestruturas e recursos humanos”.
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ESTÁ PREPARADO PARA AS NOVAS EXIGÊNCIAS
DO MERCADO?

CARLA FONSECA

É sobre a importância dos dados nas estratégias de
marketing que se debruça a autora deste artigo, advogando
que são eles que permitem uma maior ligação com
o consumidor, logo a conversão do conhecimento
em resultados.

Diretora de Marketing
da BI4ALL

Os últimos tempos foram desafiantes para todos. Os negócios no geral, indepen-

As soluções de Data Analytics e Inteligência Artificial são ferramentas importantes

dentemente do setor de atividade, sentiram o impacto de uma crise que se instalou

que permitem conhecer as necessidades dos consumidores, as tendências de mer-

a nível mundial.

cado e direcionar a oferta da empresa de forma mais eficiente e dar respostas atem-

Depois do confinamento, há hoje novas formas de consumo, novos comportamentos

padas aos desafios colocados. Além disso, com um conhecimento mais lato e preciso

por parte dos clientes e uma aceleração na transformação digital. Além disso, estes

do mercado, consegue criar novos produtos e serviços adequados às necessidades

tempos de pandemia trouxeram ainda incertezas, desafios e uma necessidade per-

que, sem dúvida, darão notoriedade à marca e conquistarão mais clientes.

manente de fazer mais e melhor com menos recursos, de apostar mais nos canais

Ter em tempo real os principais KPI, ou até alertas para alterações mais críticas, aju-

digitais que passaram a ser preferenciais na ligação com o consumidor, mas tam-

dá-lo-á a tomar melhores decisões e a criar as estratégias certas de forma a ala-

bém de criar oportunidades de negócio, mais rentáveis e direcionadas.

vancar a sua organização e criar oportunidades em tempos mais adversos.

O marketing é uma das áreas mais importantes dentro das empresas, pois, além de

Sem dúvida que, com uma análise de dados eficiente, consegue ter estratégias mais

trabalhar o posicionamento e a notoriedade da organização, tem ainda como res-

personalizadas e rentáveis, reduzir o churn rate, e criar produtos e serviços de exce-

ponsabilidade o processo de atração, nutrição, conversão e retenção dos clientes

lência e mais personalizados, otimizando assim os resultados e criando uma posição

através da geração de valor de um produto, serviço ou marca. Como tal, nestes tem-

diferenciadora no mercado.

pos adversos que vivemos tem, sem dúvida, um papel essencial na hora de cativar

Agora, a questão que certamente se coloca é como se comportará o consumidor

os consumidores de forma mais eficaz, permitindo que a empresa ganhe maior re-

num cenário pós-covid? A crise que vivemos atualmente está a levar não só a uma

levância no mercado e tenha maiores vantagens competitivas.

aceleração do digital como também a novas perceções por parte dos consumidores

Já imaginou como poderia potenciar a sua estratégia se conhecesse melhor o com-

em relação às marcas.

portamento dos seus clientes e antecipasse as suas necessidades de forma a de-

Segundo o Edelman Trust Barometer 2020, 65% dos utilizadores acreditam que a

senvolver campanhas mais personalizadas dando uma resposta mais eficaz e com

resposta à pandemia será um critério fundamental para optar pela compra de pro-

impacto no negócio?

dutos de uma ou outra marca no futuro. Do mesmo modo, um em cada três consu-

Para alcançar sucesso na sua estratégia, o departamento de marketing tem de do-

midores já está a rejeitar as marcas que não respondem, seja pelo seu silêncio, seja

minar toda a jornada do cliente, gerando valor ao longo de todo o processo e criando

pelo lançamento de mensagens inadequadas no contexto atual.

uma oferta disruptiva que gera uma ligação com os clientes, que, no fundo, são os

Como tal, é tempo de reajustar a estratégia, criando uma ligação maior com os con-

principais embaixadores de qualquer marca.

sumidores, um maior conhecimento dos seus gostos e necessidades, e uma adap-

Com os insights corretos, pode dar aos seus clientes serviços e produtos per-

tação eficiente à nova realidade e às novas formas e canais de consumo, de forma a

sonalizados e de acordo com as suas necessidades, gostos e preferências. E no

mitigar o impacto financeiro.

momento adequado.

Ter uma estratégia orientada a dados permite-lhe estar um passo à frente, com um

Nunca como hoje se geraram tantos dados, mas estes só têm real valor quando são

conhecimento maior e pormenorizado do que se passa na sua empresa e no merca-

armazenados, tratados e geram insights determinantes para a tomada de decisão.

do, levando a melhores decisões estratégicas e operacionais.

O futuro pertence, sem dúvida, às empresas que acrescentam inteligência aos seus
negócios, seja prevenindo e protegendo os seus dados, seja transformando-os em
insights valiosos que acrescentarão valor e transformarão as oportunidades em
lucro. Está preparado para as novas exigências do mercado?
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MANTER O RUMO E ACELERAR O PASSO
São tempos difíceis. De mudança. Desafiantes. E é tempo de reagir e não
perder o norte perante a crise humanitária e económica instigada pela
Covid-19, que já provocou mais de 1,1 milhões de vítimas em todo o mundo
e mais de 40,4 milhões de casos de infeção a nível mundial. Em Portugal
os números superam os 103 mil casos de infeção confirmados. “A crise que
vivemos não nos paralisou, pelo contrário, mantivemos o rumo e acelerámos
o passo”, advoga Joana Garoupa, diretora de Marketing e Comunicação
da Galp.

Face à pandemia da Covid-19, a 18 de março de 2020
foi decretado o Estado de Emergência pelo Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e os portugueses remeteram-se ao confinamento obrigatório,
não tardando a surgir os, já previstos, efeitos colaterais em todos os setores da sociedade. “Está a ser
um desafio sem precedentes, que afeta naturalmente
e transversalmente a vida de todos. A organização do

Como em qualquer multinacional com um portefólio

nosso tecido social e económico e, consequentemente,

diversificado, explica a responsável de marketing e co-

a vida das empresas”, reconhece a diretora de Marke-

municação, “as estratégias, apesar de dinâmicas, têm

ting da Galp, Joana Garoupa.

forçosamente de apontar caminhos de médio e longo

“No que respeita ao negócio da Galp, os impactos

prazo.” “É nesse horizonte de longo prazo que se man-

mais evidentes foram os relacionados com os con-

tém o nosso foco e os sobressaltos de hoje não nos des-

sumos energéticos. Num plano macro, a queda no

que não tivesse sido impactada.” “Desde a gestão de

viam do caminho que traçámos”, garante. Por isso, mais

consumo de combustíveis, sobretudo durante o pe-

recursos humanos da Galp, para garantir a seguran-

do que adotar estratégias “para sobreviver”, adianta, a

ríodo inicial do confinamento, foi a face mais visível

ça dos nossos colaboradores e assegurar o regular

Galp “reagiu ao novo contexto, ao mesmo tempo que in-

das alterações introduzidas pela pandemia”, refere,

funcionamento de infraestruturas críticas para o país,

tegrou as novas premissas conjunturais no plano global

defendendo, contudo, “não ter havido nenhuma área

como as refinarias ou os postos de abastecimento,

que tem em curso.”

até à resposta às novas necessidades dos consumi-

“A quebra no consumo de combustíveis levou, por

dores e das empresas”, acrescenta.

exemplo, a Galp a acionar um ajustamento planeado

Na capacidade de reação imediata da Galp, Joana

do seu aparelho refinador, garantindo sempre que as

Garoupa aponta alguns exemplos: “Decisões como

necessidades de abastecimento das famílias e empre-

a imediata suspensão de cortes de fornecimento de

sas nunca seriam postas em causa. E não foram”, frisa,

eletricidade a pessoas financeiramente impactadas

lembrando que assim que foi percecionada a dimensão

pela Covid-19 ou as parcerias com a Glovo e a Uber

da crise humanitária e social que se avizinhava foi colo-

Eats para permitir que os nossos clientes pudessem

cado em marcha um plano para apoiar a comunidade e

continuar a aceder aos produtos das nossas lojas,

os que estiveram e estão na linha da frente no combate à

mesmo sem sair de casa.”

Covid-19. “O Serviço Nacional de Saúde, o INEM, a co-

É NESSE HORIZONTE DE LONGO PRAZO
QUE SE MANTÉM O NOSSO FOCO E
OS SOBRESSALTOS DE HOJE NÃO NOS
DESVIAM DO CAMINHO QUE TRAÇÁMOS
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Além das iniciativas já referidas, em outubro foi lançada oficialmente uma nova empresa no universo Galp,
a Energia Independente, que vem impulsionar o autoconsumo de energia, ajudando as empresas e as famílias na Península Ibérica a produzir a sua própria eletricidade renovável. “Este foi mais um passo no nosso
compromisso com a transição energética, agora com
o foco na geração descentralizada de energia fotovoltaica 100% renovável. Também este ano, lançámos novos planos de eletricidade verde da Galp, com energia
proveniente de fontes 100% renovável e associadas a
soluções tecnológicas.”
“A Galp tem feito um percurso notável”, nota a diretora
de marketing e comunicação, “nos últimos anos, para
responder a uma transição energética que impacta não
apenas a nossa operação, mas também a vida em sociedade. Este trabalho que começámos a fazer atempadamente, focado na descarbonização, na inovação e
a digitalização, servirá agora de rampa de lançamento

MESMO NESTE CONTEXTO, CREIO
QUE FICOU PROVADA A RESILIÊNCIA
DAS ATIVIDADES DA GALP E DO ACERTO
DA ESTRATÉGIA QUE ESTAMOS
A IMPLEMENTAR

Se as estatísticas confirmam uma disrupção na mobili-

para o tremendo desafio que teremos pela frente depois

dade urbana, precisamos de repensar as soluções para

da pandemia.”

esse ecossistema”, aponta, com alguns exemplos. E,
assim sendo, diz que “marcas como a Galp, que historicamente fazem parte do quotidiano dos cidadãos, têm
de adaptar-se a esta nova ‘conversa’ com os consumidores, acompanhá-los e continuar a endereçar as suas
necessidades, com ousadia, imaginação e inovação”.
Partindo dessa filosofia surgiram as parcerias com as
plataformas digitais Glovo e Uber Eats, e os lançamen-

“NÃO É TEMPO
DE SOUNDBYTES”

munidade médica, os Bombeiros, as IPSS e todos os

tos do MiniCookSpot, “que permite às pessoas desfru-

que de alguma forma estão a contribuir para mitigar

tarem de momentos de convívio em família em espaços

Joana Garoupa acredita na premissa de

os impactos desta crise. Iniciativas como o Camião

exteriores”, explica Joana Garoupa, e projeto Dog Wash,

“responder à crise primeiro e depois agir,

Esperança, que desenvolvemos em parceria com a

“que responde à crescente importância que os animais

experimentar e entregar”, entendendo que

TVI e a Rádio Comercial, foram também um sinal muito

de companhia têm nas famílias dos grandes centros ur-

“só assim as marcas conseguirão reforçar os

forte das prioridades que colocámos no terreno. Sa-

banos”, entre outras iniciativas.

laços de proximidade e de confiança com as

bemos que os portugueses estão habituados a contar

“O conjunto recente de exemplos dá sequência ao longo

pessoas.” Foi o que aconteceu na Galp. “Parte

connosco e não podíamos falhar-lhes quando mais

histórico da Galp na capacidade de mostrar que tem um

do investimento que estava alocado a iniciativas

precisavam”, sublinha.

propósito e uma responsabilidade social que acom-

como o patrocínio do Rock In Rio ou à Seleção

Apesar de defender ainda ser cedo para perceber

panham o ecossistema em que se move. A campanha

Nacional no Euro2020, que foram adiados, foi

em detalhe o impacto estrutural da Covid-19 na eco-

que lançámos em 2019, ‘Hoje é um bom dia para mu-

redirecionado para o conjunto de iniciativas de

nomia global, tendo em conta as atividades core da

dar’, conjugada com a aquisição do negócio solar que

apoio à comunidade que colocámos no terreno.

Galp, Joana Garoupa acredita que algumas linhas es-

fizemos em Espanha, e tornou a Galp no maior operador

Conscientes do nosso papel na sociedade

tratégicas poderão até sair reforçadas no pós-crise.

solar da península Ibérica, foi no passado mais recente a

portuguesa e do peso que temos na economia

“Nomeadamente a transição para uma economia de

manifestação mais evidente do ‘walk the talk’ que hon-

nacional, as prioridades que passaram a estar

menor intensidade carbónica, com o desenvolvimento

ramos: não nos limitamos a apontar o horizonte, lidera-

no topo das preocupações da Galp mudaram

de novos modelos de negócio associados à economia

mos o caminho para alcançá-lo.”

rapidamente quando percebemos a dimensão

sustentável, combinando ecossistemas tecnológicos,

Num ano que, segundo Joana Garoupa, “colocou todos

do problema que o país ia enfrentar. Nem podia

digitais e de inovação.”

à prova, individualmente e enquanto sociedade, testan-

ser de outra forma. E tornou-se imperioso a

Mesmo não sendo possível “vislumbrar onde estaremos

do até limites impensáveis a robustez das instituições

comunicação acompanhar e até liderar, nalguns

dentro de um ano”, existe “um manancial tremendo de

e das infraestruturas sanitárias, sociais e económicas

casos, este movimento”, justifica, defendendo

informação sobre as necessidades, interesses, preo-

que construímos, ninguém pode, num contexto tão ad-

ainda que a “relevância das marcas no universo

cupações e tendências que a pandemia espoletou nos

verso, fazer balanços apenas positivos do período que

das relações públicas não se joga no plano

consumidores. Quando percebemos que as vendas on-

vivemos.” “Mas, mesmo neste contexto, creio que ficou

teórico”. “Alcança-se, mantém-se ou reforça-se

line crescem 52% temos de acompanhar essa acelera-

provada a resiliência das atividades da Galp e do acerto

quando as marcas são, de facto, relevantes para

ção. Se há uma mudança estrutural na restauração e o

da estratégia que estamos a implementar de há alguns

a vidas das pessoas e quando agem de acordo

take away explode, devemos endereçar essa tendência.

anos a esta parte”, completa.

com o que se espera delas.”
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ESCREVER NOVOS GUIÕES
PARA AS MARCAS
De que forma poderão as marcas influenciar positivamente a vida das
pessoas, com produtos e comunicação relevantes? O diretor de Serviço a
Clientes da Happen, Rui Afonso, considera que é este princípio que norteia
o posicionamento da agência para 2021: “Ajudar as marcas a fazerem parte
da solução, em vez de seguirem guiões que não se ajustam à realidade”.
“O marketing está em permanen-

preendente para nós, trabalhar sem a

dem contar connosco para o que der e

te reinvenção na teoria e na prática”,

garantia de que vai correr tudo como

vier, independentemente do contexto.

entende o diretor de Serviço a Clien-

esperamos”.

Clientes esses, e nunca é de-

tes da Happen, Rui Afonso, para quem

“A própria Happen nasceu num mo-

mais dizer, que, felizmente,

esta noção bem como a aprendiza-

mento de crise, de baixos investi-

acreditaram e continuam

gem acumulada em 2020 serão cru-

mentos na área da comunicação, de

a acreditar em nós para

ciais para alcançar o sucesso no ano

poucas oportunidades, o que nos

valorizar os seus projetos”.

que começa agora. “O tom de voz das

preparou, desde o início, a não tomar

Confrontado, neste âmbito,

marcas, o conteúdo da mensagem, as

nada como garantido e a trabalhar

sobre a forma como o “fa-

suas preocupações (que acompanham

diariamente como se estivesse 0 a 0,

zer acontecer” tem sido

as preocupações e as necessidades do

por assim dizer.

alterado para corres-

público) e os produtos têm de ser ade-

Faz parte do espírito da Happen essa

ponder ao dinamismo e aos

quados à atualidade”, sublinha, pers-

exigência, esse rigor, essa insatis-

reptos dos dias de hoje,

petivando assim o novo ano. Reconhe-

fação e a busca constante por fazer

responde: “É uma ideia de

cendo que 2020 foi, a todos os títulos,

mais e melhor”, refere. Apesar disso,

grande simplicidade, mas

um ano desafiante e peculiar para

diz: “Não podíamos estar mais felizes

que exige muito de nós”. E

qualquer área de atividade, Rui Afonso

com a forma como a equipa reagiu

acrescenta que faz ainda

especifica: “Desde a adaptação, a ter

à adversidade, as ideias que todos

mais sentido em contex-

praticamente todos os elementos da

trouxeram para discussão a fim de

tos desfavoráveis, porque os

equipa a trabalharem a partir de casa

procurarmos, na medida do possível,

desafios são maiores. “Está

e tudo o que isso implica no dia a dia,

reagir contra a adversidade e trans-

em constante atualiza-

quer em termos de organização inter-

mitirmos essa mesma premissa aos

ção, porque mudam os

na, quer no desenvolvimento criativo

nossos clientes, reforçando que po-

meios, as necessida-

dos projetos, à incerteza da resposta
das marcas e à crise instalada, o que
influencia necessariamente o nosso
trabalho”. Por outro lado, prossegue:

des e os objetivos,

“Não é novo, nem tão pouco sur-

e

são

precisas novas soluções

para os desafios das marcas. Diríamos
até que tudo muda constantemente,

SEM DESCURAR O SEU

exceto este princípio, que, no fundo,

POSICIONAMENTO E

resume a forma como encaramos o

LEGADO (QUANDO SÃO

nosso trabalho, a relação com os nos-

FORTES E CLAROS PARA OS

sos clientes e parceiros e a relação das

CONSUMIDORES), O CAMINHO

marcas com as pessoas, marcas essas

DAS MARCAS EM QUALQUER

que estão lá para isso mesmo – pro-

MEIO OU CONTEXTO PASSA

porcionar às pessoas o que preci-

PELA FLEXIBILIDADE,

sam, no momento em que precisam”.

DINÂMICA, CAPACIDADE DE

Quanto ao facto de a Happen atribuir

SE TRANSFORMAREM E DE

parte do seu sucesso à determinação

SE ADEQUAREM AO MUNDO

para quebrar dogmas e criar alterna-

EM QUE VIVEMOS E ÀQUILO

tivas aos modelos rígidos das agências

DE QUE OS CONSUMIDORES

tradicionais, Rui Afonso garante que

PRECISAM
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fazem parte da atualização necessária

presença e comunicação”. Na sua opi-

consumidores), este é o caminho das

que nem sempre é uma tarefa fácil”, e

das agências à realidade do mercado,

nião, cabe às agências fazerem parte

marcas em qualquer meio ou contex-

sendo depois capaz de transmitir essa

aos objetivos do marketing das em-

deste processo, alertarem para essa

to – a flexibilidade, a dinâmica, a ca-

estratégia aos clientes. “Repare-se

presas e à vida das pessoas, em última

necessidade e construírem as narra-

pacidade de se transformarem e de se

que isso não acontece apenas em mo-

instância. E enumera: desde a relação

tivas mais eficazes para a sua execu-

adequarem ao mundo em que vivemos

mentos adversos, como o que estamos

de proximidade estabelecida com os

ção. Questionado sobre até que ponto

e àquilo de que os consumidores pre-

a viver. É sempre uma realidade para a

clientes, à capacidade de os escutar,

marcas e estratégias têm sido e conti-

cisam”. Quanto à forma como a Happen

Happen estarmos atentos a oportu-

de perceber o que pretendem, para

nuarão a ser postas à prova, Rui Afonso

transforma “boas ideias, estratégias

nidades para conseguir aproveitá-las

poder acrescentar valor estratégico,

avança: “Falávamos no digital, que é

perfeitas, grandes histórias, novas ex-

sempre que possível, em proveito das

criativo, muitas vezes até operacional

um exemplo claro da necessidade de

periências” em soluções criativas, não

marcas e consumidores e para bene-

às campanhas e ativações; foco de

encarar a estratégia de forma orgâ-

hesita em afirmar: “Com trabalho, com

fício próprio”, salienta. Sobre o grande

uma equipa em torno de um objetivo

nica, flexível, capaz de somar ideias

aprendizagem e com reflexão crítica,

desafio que 2021 traz, Rui Afonso en-

comum, no qual é necessário, cada

favoráveis para resultar. Sem descu-

internamente e em conjunto com os

tende que passa por perceber de que

vez mais, espírito crítico e uma noção

rar o seu posicionamento e legado

nossos clientes e parceiros. Inovando

forma poderão as marcas influenciar

(quando são fortes e claros para os

aprofundada de cada projeto, do

quando faz sentido (faz quase sempre)

positivamente a vida das pessoas, com

que está a acontecer e do

ou continuando um caminho bem de-

produtos e comunicação relevantes.

que pode ser feito, em vez do

senhado anteriormente que continua a

“Ajudar as marcas a fazerem parte da

cumprimento básico de uma

resultar, ou que tem mais para explorar.

solução, em vez de seguirem guiões

função; otimização constante

Sobretudo, olhando para as marcas e

que não se ajustam à realidade. Será

dos processos de trabalho a

objetivos caso a caso, despendendo a

neste ponto que poderão diferenciar-

todos os níveis, para que a

energia e o foco necessários para não

-se da concorrência e atingir os seus

capacidade de resposta

fazer as coisas sempre da mesma ma-

objetivos”, conclui.

se adeque às exigências

neira”.

do mercado; aquisi-

Quanto aos desafios que

ção de conhecimento

se tornam oportunidades e

através de formações

à forma como a Happen os

e em ‘ambiente real’,

tem aproveitado, o diretor

para que se possam

de Serviço a Clientes garante

tornar

que a resposta está na per-

profissionais

mais completos, e a

gunta, ou seja, sendo capaz

agência cresça com

de identificar as oportuni-

essa evolução; capa-

dades nesses desafios, “o

cidade permanente de
se questionarem, independentemente do
nível de experiência que
cada um tem, entre muitos outros
fatores.
O reforço no digital revela-se, cada
vez mais, como uma aposta ganha:
“O número de trabalhos no digital (ou
com uma componente digital) aumen-

FORTE
COMPONENTE
ESTRATÉGICA

tou e acreditamos que assim continue
em 2021, fruto dos bons resultados e
do comportamento dos portugueses,
em termos de consumo e de adesão
às campanhas nestas plataformas”,
afirma. Rui Afonso, ressalvando, con-

A Happen é uma agência com uma

tudo: “Embora seja verdade que al-

forte componente estratégica

gumas áreas e alguns meios tenham

e uma grande capacidade de

abrandado, em alguns casos de forma

trabalho, sublinha Rui Afonso.

drástica (ex.: eventos), antecipamos

“É, de facto, orientada para os

a continuação da aposta das marcas

objetivos dos seus clientes e sabe

noutros canais que não digitais ou

encontrar soluções para todos os

completamente digitais – com mais

momentos do trabalho, da criação

qualidade, contornando assim as res-

à implementação da ideia, sem

trições que nos trouxe a pandemia –,

descurar todos os detalhes do

reinventando-se e inovando a sua

processo”, acrescenta.
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CONTINUA EM 2021

que faz desporto, e iniciamos com seis
produtos (top, leggings, calções, saias
e camisa de desporto), com inúmeros
padrões e máxima flexibilidade criativa”, enumera, acrescentando: “Criamos
a possibilidade de fazer à medida de
cada corpo, o nosso lema será o teu

Apesar de um 2020 com impacto direto na atividade core da empresa,
a Nobrinde levou à letra a palavra reinvenção e cresceu para outros
segmentos de negócio. O diretor de Marketing, Nuno Oliveira,
partilha a intenção de crescer em mercados mais distantes dos brindes.

tamanho!... com alfaiate virtual. Além
disso, criámos a coleção ‘equipatuaequipe’, para trabalhar junto de tudo que
são organizações e clubes desportivos
com linhas full print, tudo feito à medida”.
Mas, como manter os brindes promocionais relevantes no atual contexto?
Responde Nuno Oliveira que a Nobrinde
é uma “referência nacional” neste setor
há 31 anos: “Somos autónomos em todo
o tipo de impressões e somos distribuidores de todos os grandes armazenistas a nível mundial. Temos uma equipa
de 20 accounts extremamente experientes, por isso, daremos resposta às
necessidades mais exigentes assim que
o mercado ressurja. Temos também a
nossa coleção brindes.pt, que exportamos. A grande diferença desta coleção
face aos restantes brindes é que é tudo
feito à medida e full print, a produção é
de raiz na nossa fábrica, pelo que não
os tradicionais brindes com um logótipo impresso”. Entre a inovação, destaca o setor elétrico, das ebikes, tendo
a empresa criado, em 2020, a voltstore,
para as suas marcas próprias e representadas. E este ano aguarda, “ansiosamente”, o lançamento exclusivo de

“A Nobrinde tem como principais tar-

prámos mais máquinas e contratámos

parámos uma linha com expositores

uma moto que – diz – “vai revolucionar

gets precisamente tudo que não existiu

um número significativo de costureiras

para vender em lojas e lançámos uma

o mercado”, a Horwin.

em 2020... festivais, congressos, even-

para produzir máscaras, porta-más-

nova marca de gadgets, contratámos

Esta é – sublinha o diretor de Marketing

tos, corridas, feiras, casamentos, festas,

caras e porta-gel”, contextualiza. Nuno

modelistas e criámos duas novas mar-

– uma estratégia que tem como foco

Natal, e tudo o que implica concentra-

Oliveira diz mesmo que a Nobrinde

cas para continuarmos com trabalho no

“crescer em novos mercados mais dis-

ções de pessoas”. É assim que o diretor

conseguiu “ter a melhor relação qua-

nosso batalhão de costureiras, criámos

tantes dos brindes e mais próximos das

de Marketing, Nuno Oliveira, resume o

lidade- preço de máscaras do mer-

a linha toop, direcionada para a mulher

novas necessidades sociais”.

impacto da pandemia na atividade em

cado certificadas de nível 2, 100 lava-

2020.

gens com tratamento antibacteriano e

Isso não significa, porém, que a em-

especificamente anti-covid, full print

presa de brindes tenha estado parada.

dos dois lados”, tendo encontrado par-

Pelo contrário, adaptou-se ao mercado

ceiros armazenistas internacionais que

e tentou “ser o mais útil possível à so-

permitiram aumentar a distribuição dos

ciedade”. “Reinventámo-nos para dar

novos produtos.

resposta às novas necessidades do

Em 2021, há que começar tudo nova-

mercado e da sociedade; criámos uma

mente e “preparar para a nova realida-

visita à fábrica e ao showroom virtuais,

de quando acabar a pandemia”: “Co-

reuniões virtuais, e concentrámo-nos

meçámos o ano com uma campanha

nos produtos de maior necessidade

da sustentabilidade, em que no nosso

para combater a pandemia, aumentá-

calendário dos 12 meses promovemos

mos a nossa área de confeção, com-

12 matérias-primas sustentáveis; pre32
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AS TENDÊNCIAS
DE MARKETING PARA 2021
A FLAG pretende continuar a apoiar empresas e particulares a delinear
estratégias e a fazer ponderações, através dos seus cursos de formação
ministrados por todos os formadores que deram o seu contributo para este
e-book e que irão partilhar ao vivo com os formandos a sua experiência e
perspetivas para 2021.

A pandemia e o confinamento exigido

comportamentos. Como diz Daniel Pe-

de destaque, tal como a necessidade

FLAG de Marketing de Produto e diretor

trouxeram limitações ao dia a dia como

reira, formador FLAG de Search Engine

de adaptar as marcas e dar atenção

de Marketing de Portugal e Espanha na

nunca antes visto. Enquanto as pessoas

Marketing e diretor executivo na Mind-

aos problemas dos consumidores. São

Sumol+Compal, afirma que há “duas

adaptavam os seus hábitos ao distan-

SEO, “a COVID-19 acabou por obrigar

necessários

orgânicos,

grandes prioridades: a focalização dos

ciamento físico, as organizações pro-

a aceleração de alguns negócios ou

úteis, originais e que façam sentido,

investimentos nas marcas que geram

curavam alternativas para adaptar os

obrigar todos, no geral, a ganhar foco

relevantes, que entreguem valor aos

um maior e mais rápido retorno e a

seus negócios. As marcas foram obri-

no digital.”

canais e consumidores, (…) de con-

capacidade de desenhar um plano de

gadas a olhar para si mesmas e perce-

“Adaptabilidade” foi uma das palavras

teúdos irrelevantes e déjà-vu está a net

marketing suficientemente flexível para

ber de que forma se poderiam adequar

na área do marketing para 2020 e a

inundada”, diz Miguel Maio, formador

um contexto de negócio que continua a

rapidamente a este desafio, mantendo

tendência não é para ser esquecida. A

FLAG em Search Engine Marketing e

ser muito imprevisível”.

o negócio vivo. Esta circunstância im-

forma como se pensam os negócios e

Global SEO Specialist na Mercedes-

Miguel Brandão, formador FLAG na área

pulsionou novas tendências e acelerou

como são comunicados tem tido gran-

-Benz.io. Já João Nuno Pinto, formador

de Search Engine Marketing e respon-
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sável de SEO na SEOlabs, entende que

dos desafios é relacionar os espaços

“não basta estar no digital, será preciso

físico e online, e compreender como

toda uma estratégia de Marketing bem

podem ir ao encontro das necessidades

pensada”. Também Afonso Malheiro,

do consumidor. Desperta para esta ne-

consultor e formador FLAG de Social

cessidade, a Google procurou soluções

Media Marketing, indica que as “boas

para as marcas se manterem ativas re-

marcas” tiveram de fazer “mudanças

motamente e lançou a plataforma Fun-

na estratégia de conteúdos” e “conver-

do, que promete ligar influenciadores

sar com os seus seguidores de forma

com o seu público e, com isso, partilhar

mais humana”. O formador FLAG em

talentos, criar memórias e ganhar re-

Marketing Digital Diogo Pinheiro, COO

ceitas.

na Legendary, partilha que as marcas

O conceito de “omnicanal” está direta-

que usem as redes sociais de forma útil

mente ligado ao e-commerce, contudo

e relevante para cada cliente poderão

vai para além dele. Permite às empresas

tornar-se cada vez mais próximas dos

ter um maior controlo e conhecimento

seguidores.

da jornada de compra, com informa-

As marcas têm oportunidade de orien-

através de social commerce, surge o

Formações, webinars, eventos, concer-

ção completa a todos os níveis. Para

tar estratégias e apostar no desenvolvi-

Instagram Shopping com a possibili-

tos, entrevistas e reuniões são exemplos

oferecer este tipo experiência híbrida

mento de websites, marcando presença

dade de realizar o checkout, reforçando

das muitas adaptações para o digital.

é preciso mais do que um website de

em aplicações marketplace direcio-

a posição no dia a dia das empresas.

Esta funcionalidade permite a intera-

e-commerce bem construído ou uma

nadas para dispositivos móveis. Bruno

Pedro Rebelo, formador FLAG na área

ção momentânea, sem barreiras, entre

compra bem-sucedida cara a cara.

Abrantes, formador FLAG em Email-

de Social Media Marketing e Digital

marcas e influenciadores com o seu

Para Helena Santos, formadora FLAG

-marketing

Facebook/Instagram

Strategist no Governo, aborda esta te-

público, a partilha de experiências,

em Social Media Marketing e digital

Ads e CEO na MaisCarreira, alerta que

e

mática: “Numa perspetiva mais prática,

de perguntas e de respostas. É ideal

Marketing Manager na Accenture In-

qualquer empresa, pequena ou média,

penso que, em termos de paid media,

para fazer com que a marca transmi-

teractive, “o controlo de dados e custos

tem de ter um website que facilmen-

irá aumentar o investimento no Insta-

ta autenticidade. Uma das exigências

por parte dos anunciantes prevê uma

te permita às pessoas saberem o que

gram, considerando a ideia de menor

para 2021 é a “verdade”, tanto para as

(…) internalização das atividades de

faz, como contactá-la ou comprar os

compromisso da imagem relativamente

marcas como para os influenciadores.

media (…) e a necessidade de traba-

seus produtos e serviços. Teresa La-

às palavras ou, pelo menos, o aumento

Como defende Vera Maia, formadora

lhar a estratégia digital como um todo”.

meiras, formadora FLAG de Construção

de um menor grau de atenção”.

FLAG de E-commerce e CEO na Tudo

Também Fernando Batista, formador

de Marcas e diretora de Marketing e

Há mais de 10 anos que o Facebook per-

Sobre eCommerce e na Shaeco, “é de

FLAG em Marketing Digital e dire-

Comunicação SEAT, reforça que ha-

manece no topo da lista das redes socias

extrema relevância o contacto direto

tor executivo da Do It, defende que “a

verá uma “aposta mais qualitativa nas

mais utilizadas em Portugal. Contudo,

com o consumidor por parte das mar-

principal prioridade dos responsáveis

oportunidades das ferramentas digitais

especialmente os mais jovens têm pro-

cas e a sua capacidade de influência”.

de marketing será consolidar a presen-

como forma, não apenas de comunicar,

curado outras alternativas: querem as

Também Vanessa Arlandis, formadora

ça online (…) com a presença offline, de

mas de prestar serviços.

suas experiências e aplicações onde os

FLAG de E-Commerce e Marketing &

modo a suportar uma estratégia omni-

A barreira entre a social media e o

pais e avós não estejam. Em 2020, o Tik-

Online Director na Moviflor, e Catari-

canal, sem esquecer de reforçar a linha

e-commerce está a dissipar-se. A

Tok foi “sensação”, chegando a ser uma

na Sanches, formadora FLAG de Social

de contacto e apoio ao consumidor”. E

grande quantidade de tempo passado

das aplicações mais descarregadas. Os

Media Marketing e Senior Social Media

Jorge Oliveira, formador FLAG em Vídeo

nas plataformas sociais, comporta-

vídeos rápidos e criativos causaram tan-

Manager na Wunderman Thompson,

Marketing, reforça ser necessário “re-

mento transversal a várias faixas etárias,

to impacto que o Instagram lançou uma

lembram a importância que o marketing

ver o design de toda a experiência com

originou o desenvolvimento de ferra-

funcionalidade semelhante chamada

de micro-influência terá.

o consumidor, assumindo que físico e

mentas e deu a oportunidade às mar-

Reels. O TikTok for Business veio refor-

Tiago Almeida Nogueira, formador

digital são dois canais e dois layers da

cas de terem outras formas de divulgar

çar a presença da rede social e tenta

FLAG na área de Social Media Marke-

mesma realidade e da mesma relação”.

os seus produtos. O formador FLAG de

afirmar-se este ano. Neste seguimento,

ting e diretor de Marketing na FOL-

As equipas de marketing são constan-

E-Commerce Gilberto Pereira, diretor

Gislaine Marques, formadora FLAG de

LOW - Health & Business, explica que

temente chamadas a desenvolver o seu

de Operações na MindSEO, considera

Web Copywriting e digital copywriter na

o “principal receio dos consumidores

sentido de urgência e pede-se que

que as compras online continuarão a ser

Back Communication, chama à atenção

deve ser o principal receio das marcas”,

estejam ainda mais atentas à atuali-

uma preferência, mas chama à atenção

para a importância do acompanhamento

e acrescenta que “sair com uma expec-

dade. Pede-se que repensem o seu

para a importância do planeamento e

dos KPI de publicações guardadas e dos

tativa defraudada no relacionamento

plano de comunicação, com duração

da implementação cuidada da estraté-

conteúdos partilhados nos stories das

com uma marca, quer seja pelo apoio

de ciclos mais pequenos com foco nas

gia no respeitante a estas plataformas.

redes sociais.

ao cliente, quer seja pelo produto/ser-

soluções para o problema. Prognosticar

O WhatsApp está também focado nas

As lives aumentaram e muitas foram

viço, quer seja pela demora ou por ou-

uma estratégia de marketing para o ano

empresas, no atendimento persona-

mesmo recordistas de visualizações,

tro fator, irá defraudar a expectativa de

seguinte é sempre um desafio. É essen-

lizado e nas compras rápidas, e agora

tornando-se “virais” e notícia fora do

relação com uma marca”.

cial fazer algumas estimativas e colocar

oferece a possibilidade de efetuar as

meio digital. Graças a esta forma de

Para a formadora FLAG de Social Me-

hipóteses em relação ao mercado e ao

compras diretamente na aplicação.

comunicar em tempo real, foi possível

dia Marketing Joana Rita Sousa, digital

quanto isso influenciará empresas e

Igualmente a privilegiar as compras

diminuir a distância entre as pessoas.

strategist na Joana Rita ponto EU, um

consumidores.
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E NO NATAL…
NADA DE NOVO!

ANA PAULA CRUZ

A autora analisa as principais campanhas de Natal das
marcas, para concluir que foram marcadas pelo efeito
“covidiano”, sem inovar do ponto de vista da mensagem e da
criatividade.

Docente do IPAM, especialista
em Comunicação e Branding

Analisámos as atividades de comunicação das marcas nesta quadra, mas não

pequenas ofertas, mais em linha com a crise económica já em curso. Forma de

sentimos o efeito wow! A esperança que tínhamos, as oportunidades que po-

execução altamente identificativa da Worten, com a rádio a secundar a televisão,

deriam ter sido aproveitadas mostram-nos que 2020 continuou a comportar-se

com uma mensagem que mantém o tom humorado da marca.

como 2020, mesmo no Natal.

Da campanha da Meo destacamos uma mensagem clara de “vem com tudo”, mas

A NOS presenteou-nos com um storytelling em vários episódios sequenciais,

que se perde na dominância da forma de execução que tenta ser inovadora face

onde avô, neta e urso de peluche, afetados pela distância que os novos tempos

à abordagem típica da quadra. Altamente atribuível à marca, com as suas to-

trouxeram, se reúnem graças aos serviços e produtos da marca. Uma tonalida-

nalidades azuis e elementos gráficos identificativos, conta com personalidades

de fortemente emocional e alinhada com as preocupações do consumidor em

de peso como Cristiano Ronaldo e Miguel Oliveira, mas isso não ultrapassa um

tempos de pandemia. O território de execução une as peças de campanha pela

problema de fundo estratégico: quem é, afinal, o segmento para quem se dirige

música e pela história, afastando-se, contudo, do território altamente identifi-

a marca? E em que medida é isto coerente com o que tem sido comunicado até

cativo da NOS. Poderia ser de outra marca, mas, enfim, a repetição publicitária

aqui?

evita esse risco.

Sofremos de uma sensação anticlímax com a Ferrero Rocher. É já uma tradição que

Já a campanha de Natal da Vodafone colou-se igualmente à agenda “covidiana”

marca o Natal voltar a ver o Ambrósio e a Senhora, mas o desfecho do passatempo

que nos marca a todos, dando por seu lado protagonismo aos profissionais de

da marca para encontrar novos atores deixou-nos desiludidos. Depois de tantos

Saúde, numa história em que os serviços da marca são elemento facilitador da

anos… esperaríamos algo muito mais forte e, sobretudo, mais moderno.

união de uma família. Retrato humano da vida de médicos e enfermeiros nesta

Ficámos razoavelmente indiferentes às campanhas da Coca-Cola e da McDon-

época crítica, faz despertar emoção, sublinhada pela música de embalar. A cam-

ald’s (com a UberEats), ainda que sejam campanhas bastante coerentes com a

panha sofrerá da mesma falta de atribuição à marca que a anterior, não fosse o

identidade e o histórico das marcas. Predominam, de resto, mensagens de ofer-

fecho reconhecido da marca.

ta e promoção na FNAC, na Rádio Popular, no Auchan, no Pingo Doce, no Lidl…

Da Worten aplaudimos a ideia criativa, alinhada com um “consumer insight” tão

campanhas apenas polvilhadas pela música ou por elementos gráficos natalí-

próprio da quadra – quem nunca deu prendas que desiludem? A mensagem

cios. O Continente e a sua feira de brinquedos… é um downgrade na forma de

gera identificação e um sorriso cúmplice em todos nós. As propostas promocio-

execução.

nais da marca poderiam, no entanto, ser mais abrangentes, propondo também

Que 2021 nos traga mais inspiração e maior criatividade!

Analisámos as atividades de comunicação das marcas nesta quadra, mas
não sentimos o efeito wow! A esperança que tínhamos, as oportunidades
que poderiam ter sido aproveitadas mostram-nos que 2020 continuou a
comportar-se como 2020, mesmo no Natal
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O FUTURO DO RECRUTAMENTO
É MAIS HUMANO
A ambição de “criar o futuro através da inovação” está na génese da transformação encetada
em 2019, assente num grande investimento em pessoas, processos e tecnologia, afirma
o diretor do Departamento de Marketing e Comunicação da Multipessoal, Eduardo
Marques Lopes, que salienta, ainda neste âmbito, a importância crescente da tecnologia.
“Tendo conhecimento de que o futuro
do recrutamento é mais humano, mas
ainda mais suportado em tecnologia,
só colocando equipas totalmente dedicadas ao desenvolvimento de ferramentas digitais que auxiliem o processo de recrutamento, seleção e gestão
contratual de profissionais será possível visar a escalabilidade do negócio
e, em última instância, a sobrevivência
num mercado tão competitivo”, declara o diretor de Marketing e Comunicação da Multipessoal, Eduardo
Marques Lopes. Por isso, prossegue,
quando em 2020 surgiu a crise desencadeada pela Covid-19, a empresa
já se apresentava a um ritmo elevado
de inovação e de melhoria contínua,
minimizando, por um lado, o impac-

Eduardo Marques Lopes sublinha

to negativo da pandemia e, por outro

que 2020 foi um ano marcante para

lado, acelerando ainda mais a execu-

a Multipessoal, destacando, nomea-

ção das suas ideias e a realização das

damente: “Em fevereiro passámos

suas ambições. Mas, não obstante o

de cinco marcas para nos apresen-

negativismo que a pandemia provocou

tarmos a uma só voz, adotámos uma

na sociedade em geral, as ameaças e

nova cor e revimos a nossa missão,

desafios decorrentes podem também

visão e valores. Estávamos longe de

significar oportunidades. “Há pontos

imaginar a situação em que nos iría-

positivos a retirar desta crise. Podemos

mos encontrar um mês depois, em

apontar, por exemplo, o grau de coo-

que nos vimos confrontados com uma

peração demonstrado a nível global,

situação atípica e que nos obrigou a

em particular no que se refere à inves-

reagir rapidamente para garantir a

tigação científica no setor da Saúde,

sustentabilidade das nossas rela-

que facilitou a obtenção de respostas

ções com os nossos colaboradores e

mais rápidas e melhores resultados

clientes”. O maior desafio, assegura,

para benefício de todos”, destaca. Ao

passou por encontrar novas formas

mesmo tempo, adianta, no mundo dos

de manter a confiança depositada na

negócios, esta pandemia veio acelerar

empresa, num momento sem prece-

a transformação das empresas, não

dentes e sem perspetivas de melhoria.

só numa perspetiva tecnológica como

“Para demonstrar a nossa resiliência

cultural, servindo como vacina para a

e espírito de solidariedade, criámos

responder de forma ágil e sempre que

radores, por exemplo. Em 2020 tive-

estagnação e o conformismo, e curan-

uma rede de suporte harmonizada,

necessário aos desafios diários dos

mos também o primeiro evento 100%

do algumas organizações de culturas

assente em produtos tecnológicos,

que nos procuraram”, refere. Neste

virtual na organização”, frisa. Eduardo

conservadoras ou sem vontade de

demonstrando a nossa proximidade

contexto recorda, igualmente, que o

Marques Lopes relembra, ainda, que,

mudar.

mesmo à distância e a capacidade de

teletrabalho foi talvez das primeiras

ao reverem a estratégia e o plano para

AS AMEAÇAS
RETIRAM-NOS DA NOSSA
ZONA DE CONFORTO
E OBRIGAM-NOS A
REVER A FORMA COMO
PENSAMOS, AGIMOS E
NOS RELACIONAMOS.
FOI ISSO MESMO QUE
A MULTIPESSOAL FEZ
DURANTE ESTE PERÍODO,
REDEFININDO AS SUAS
PRIORIDADES SEM NUNCA
PERDER O FOCO NO
OBJETIVO DE ACELERAR O
CRESCIMENTO DAS SUAS
VENDAS E DE CRIAR UMA
ORGANIZAÇÃO MAIS
EFICIENTE

medidas adotadas pelas organizações para evitar a propagação da
pandemia e confirma que a Multipessoal não foi exceção. A empresa
implementou uma política de trabalho remoto com o objetivo imediato
de fomentar a prevenção para evitar
o contágio de Covid-19 e proporcionar aos seus colaboradores maior
flexibilidade na forma de trabalhar,
elevando assim o seu bem-estar e
o equilíbrio entre o trabalho e a vida
pessoal. “Esta nova realidade, além
de obrigar à adoção de novos modelos de gestão de equipas e maior
disciplina, traduziu-se na implementação de novos formatos totalmente
digitais ou híbridos, em que o online
e o offline se conjugaram para a realização de atividades como reuniões,
entrevistas e onboarding de colabo-
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O REJUVENESCER
DE UMA MARCA CENTENÁRIA
“Cuidando do nosso, cuidamos de si”. É este o conceito que alicerça
o relançamento das bolachas Triunfo, para dar conta da aposta de
sustentabilidade desta marca portuguesa centenária. A estratégia é de
rejuvenescimento e de aproximação ao consumidor, num ano que, como
atesta a Senior Marketing Manager – Bakery, Mondelez Portugal, Rita
Alves, se apresenta como desafiador para o segmento.

A marca Triunfo aposta no rejuvenescimento para acompanhar o estilo de vida
do consumidor e responder à crescente
procura de bem-estar e respeito pelo
equilíbrio ambiental, afirma a Senior
Marketing Manager – Bakery, Mon-

HÁ MAIS DE SETE ANOS QUE

delez Portugal, Rita Alves, lembrando

NÃO COMUNICÁVAMOS E,

que o reconhecimento da marca a nível

POR ISSO, ESTA APOSTA É

nacional se deve, nomeadamente, às

TÃO IMPORTANTE PARA NÓS,

bolachas Digestive.

VOLTAMOS A FALAR COM OS

“Era crucial demonstrar de forma mais

NOSSOS CONSUMIDORES

clara e numa linguagem mais atual o
trabalho que a marca tem até chegar

“Cuidando do nosso, cuidamos de si”,

aos lineares, onde criamos bolachas

demonstrativo de que, mais do que

ricas nutricionalmente mas que tam-

centenária – está há mais de 100 anos

bém respeitam o planeta. Acreditamos

no mercado –, Triunfo é uma mar-

que, ao cuidarmos e melhorarmos os

ca sustentável e com preocupações

processos inerentes ao fabrico das

ambientais. Recorda, por outro lado,

nossas bolachas, podemos oferecer

que a ambição de cultivar trigo de qua-

ao consumidor um produto que lhe

lidade superior surgiu há cerca de 10

proporcione bem-estar, com o sabor

anos, quando, com a ajuda de apenas

único e delicioso caraterístico de mar-

alguns

ca Triunfo”, frisa. Rita Alves explica que

um conjunto de boas práticas condu-

o relançamento assenta no propósito

centes a um movimento de agricultura

agricultores,

desenvolveram
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INVESTIR CADA VEZ MAIS EM SOCIAL MEDIA E
INFLUENCE MARKETING E PENSAR EM NOVAS
FORMAS DE SAMPLING ATRAVÉS DO CANAL
ONLINE SÃO APENAS ALGUMAS DAS VIAS PARA
ACOMPANHAR E ESTAR ONDE O CONSUMIDOR ESTÁ

ção. “Num futuro próximo, mais do que
sustentável. “Hoje em dia chamamos

a praticidade/conveniência do produto

Programa Harmony a esse guia de

em si, é muito importante pensarmos

boas práticas que se foca em diferentes

na conveniência da própria compra, e

elementos chave da sustentabilidade.

aqui é fundamental destacar a prefe-

Atualmente, 60% do trigo utilizado pela

rência pelo online. Nesta nova reali-

Mondelez na Europa Ocidental é culti-

dade, a digitalização ganha cada vez

vado por agricultores certificados por

mais relevância e é imprescindível que

este programa, mas acreditamos que

empresa”, assegura Rita Alves. Rela-

as empresas se reinventem e adaptem

tivamente à pandemia, afirma que a

de acordo com este canal de distribui-

situação obrigou a reajustar a estra-

ção, adequando não só a oferta como

tégia, porque os resultados passaram

as promoções e propostas de valor

a ser mais voláteis e sujeitos aos pe-

que façam sentido de acordo com a

ríodos de confinamento/desconfina-

nova consumer journey”, destaca. Não

programa, começando por comunicá-

mento, o que torna muito mais difícil

basta que o produto esteja disponível

-lo tanto em pack (além de um logoti-

prever e ajustar previsões de vendas

online, é necessário pensar em par-

podemos fazer ainda mais, pelo que o
nosso objetivo é passar a utilizar trigo
harmony em 100% das nossas bolachas
(que contenham trigo) até 2022”, refere.
O rebranding de Triunfo evidencia este

O FUTURO DE TRIUNFO É
BASTANTE PROMISSOR,
CONTANDO JÁ COM UM
PIPELINE DE INOVAÇÃO FORTE
PARA OS PRÓXIMOS ANOS

po mais moderno, todos os eixos desta

e, consequentemente, as respetivas

cerias estratégicas que vão para além

componente sustentável são explicados

do resto da Europa: “Há uma tendência

campanhas e lançamentos. Por outro

dos fornecedores habituais e estar em

ao consumidor) como através de uma

das multinacionais para generalizar as

lado, prossegue, o marketing passou

todos os canais de comunicação com

campanha multimeios que reforça este

estratégias a nível Ibérico, mas os há-

a ser gerido em real time – apesar de

uma presença ativa nas redes sociais,

posicionamento e afirmação estratégia

bitos de consumo entre nós e Espanha

existir uma estratégia pré-definida

que representam cada vez mais uma

da marca.

são completamente diferentes, pelo que

para o ano –, levando a múltiplas alte-

forma de visibilidade junto dos consu-

Foram lançados dois novos produtos,

na Mondelez procuramos desenvolver

rações e ajustes decorrentes da situa-

midores, conclui.

Triunfo Digestive Chocolate, que forta-

estratégias e inovações especificas,

lece a boa performance deste segmen-

adaptadas ao nosso mercado.” Adi-

to, e Triunfo Palmiers, uma nova aposta

cionalmente, destaca que a pandemia

no segmento de bolachas tradicionais

está a ter um impacto significativo nos

para reforçar a quota de mercado neste

hábitos de consumo. “As pessoas pas-

segmento. Com estes lançamentos em

sam mais tempo em casa e o consumo

2021, a marca passa a contar com 18

está a ser desviado para dentro do lar.

produtos, estando presente nos seg-

O pequeno-almoço é feito em casa, os

Sobre as linhas estratégicas para 2021, Rita Alves declara que vai

mentos Tradicional, Digestive e Diges-

lanches são feitos em casa e o ´on the

ser um ano extremamente desafiante, mas muito importante para

tive GO, que valem atualmente cerca de

go´ perde relevância”, afirma, salien-

a categoria Bolachas. “Temos um plano de inovação fortíssimo em

€5,6M, com um crescimento de 4% em

tando, neste âmbito, a necessidade de

praticamente todas as nossas marcas, estamos a lançar produtos que

relação ao ano anterior.

adaptação por parte das empresas.

vão ao encontro das necessidades do consumidor e continuamos a

Na visão de Rita Alves, o relançamen-

O plano de Triunfo foi construído numa

investir na comunicação das nossas sete marcas: Oreo, Milka, Belvita,

to da marca também a aproxima mais

perspetiva de longo prazo. A marca

ChipsAhoy, Prince, TUC e, finalmente, Triunfo”, destaca. Há também

do consumidor, através de uma abor-

não tinha apoio nem investimento e foi

algumas surpresas que não podem ser ainda reveladas, mas a

dagem muito mais emocional: “Com

montada uma estratégia para conse-

estratégia passa por desenvolver e criar valor para a categoria através

este relançamento, quisemos não só

guir os recursos necessários, nomea-

de lançamentos relevantes, continuar a ouvir e a falar com o consumidor

reforçar as credenciais de Triunfo en-

damente novo design, novo packaging,

numa lógica muito mais adaptada e em real time e trabalhar outros

quanto marca portuguesa, como con-

comunicação em televisão e digital.

pontos de contacto relevantes. “Investir cada vez mais em social media

quistar um consumidor mais jovem que

“O futuro de Triunfo é bastante pro-

e influence marketing e pensar em novas formas de sampling através

pode ter uma perspetiva antiquada da

missor, contando já com um pipeline de

do canal online são apenas algumas das vias para acompanhar e estar

marca. Há mais de sete anos que não

inovação forte para os próximos anos.

onde o consumidor está”, reconhece. O e-commerce, prossegue, será

comunicávamos e, por isso, esta apos-

À medida que a marca for provando e

obrigatoriamente uma prioridade em 2021 e no futuro, exigindo recursos

ta é tão importante para nós, voltamos

apresentando resultados, o apoio será

e investimento para ser posto em prática. “Nunca a agilidade e o tempo

a falar com os nossos consumidores”.

também maior, passando, ano após

de reação foram tão importantes como agora. Para o bem e para o mal, a

Esclarece, ainda, que o mercado portu-

ano, a ser um dos pilares fundamentais

pandemia veio acelerar e desafiar muitas realidades que iriam demorar

guês tem caraterísticas muito diferentes

de toda a estratégia da categoria e da

muito mais tempo numa situação normal”, realça Rita Alves.
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