MARCAS COM PROPÓSITO

A IMPORTÂNCIA
DE SER RELEVANTE
Porventura nunca como antes se falou do propósito das marcas. Porventura também nunca
como antes as marcas responderam a uma situação de emergência nacional. É verdade
que reservam lugar para a responsabilidade social e que a colocam em prática, de uma
forma mais ou menos visível, ao longo do ano, mesmo sem o gatilho das circunstâncias.
Mas a pandemia de Covid-19 exacerbou essa intervenção e as empresas deitaram mãos
à obra, reconvertendo processos de fabrico, doando bens e verbas para apoio
aos profissionais de saúde e entidades envolvidas no suporte social aos mais carenciados,
mas também desenhando ações à medida de fornecedores, parceiros
de negócio e colaboradores. Foi o que fizeram a Ageas, a Delta, a EDP, a Galp, o Lidl,
o Santander e a Sociedade Central de Cervejas. Une-as a convicção de que as marcas
têm de estar presentes na vida das pessoas e, acima de tudo, de que essa presença
tem de ser relevante. São sete marcas com propósito.
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HUMANIZAR A
ATIVIDADE EMPRESARIAL
A pandemia de Covid-19 veio reforçar a importância
da missão da Fundação Ageas. Quem o afirma é
a respetiva presidente, Célia Inácio, chamando a
atenção para o papel da instituição na promoção do
voluntariado empresarial e na humanização do apoio
das empresas à comunidade.

A responsabilidade de intervir
neste quadro de pandemia
é totalmente inerente à missão da Fundação Ageas, que,
enquanto organização corporativa de solidariedade social,
desenvolve as suas atividades
em parceria com dezenas de

à Go Parity e ao movimento

instituições de apoio às co-

Tech4Covid19 de angariação

munidades mais carenciadas

de fundos para aquisição e

e/ou vulneráveis. É assim que

distribuição de equipamen-

Célia Inácio enquadra a in-

tos de proteção individual

tervenção da instituição a que

para os hospitais; e apoiou o

preside, uma intervenção que,

Movimento SOSvizinho, que

num primeiro momento, en-

ajuda pessoas com maior

volveu a suspensão de todas

vulnerabilidade, vizinhas e

as atividades com voluntá-

isoladas através da distribui-

rios, bem como o desenho de

ção de bens essenciais.

ações de team builging. Num

Foi também neste contex-

momento posterior, a preo-

to que a fundação começou

cupação prendeu-se com a

a desenhar dois planos de

necessidade de desenvolver

emergência social. O primei-

novas formas de manter ativa

ro é o Plano de Emergência

a missão solidária da funda-

Social Contra a Fome e o Iso-

ção: “Sentimos, de imediato,

lamento, que vem respon-

a relevância de incentivar e

der ao aumento exponencial

salvaguardar o papel espe-

das necessidades em bens

cífico das instituições nos-

alimentares dos mais vulne-

sas parceiras, aquelas que

ráveis e ao isolamento dos

lidam diariamente com as

mais idosos, por via do fecho

populações mais vulneráveis

dos centros de dia, devi-

e de risco, designadamente

do à pandemia da Covid-19.

as pessoas idosas, as pes-

Este plano específico passa

soas com doenças crónicas,

fome, o isolamento dos mais

por um apoio financeiro e

as famílias carenciadas e as

idosos e os equipamentos de

humano. Célia Inácio con-

pessoas sem-abrigo, entre

proteção individual. Neste

cretiza que, financeiramente, a

outras”, sustenta.

contexto, a fundação refor-

fundação duplicou o montante

Com este intuito, essas ins-

çou a parceria com a AMI,

recebido da consignação fis-

tituições foram contactadas,

através do projeto “os AMI-

cal (IRS de 2018) para apoiar

tendo sido possível, desde

gos são para as ocasiões”,

sete instituições, cuja missão

logo, identificar três eixos

com voluntários e angaria-

é assistir os mais carencia-

prioritários de atuação: a

ção de fundos; juntou-se

dos, na luta contra a fome.
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O DEVER DE INFORMAR
“Este é ‘o’ momento de estarmos disponíveis para todos, para juntos ultrapassarmos este
momento com serenidade e responsabilidade”, afirma Célia Inácio, abarcando a Fundação Ageas,
mas também as marcas do grupo – Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis Ocidental e Seguro
Directo. “Assumimos o dever de informar e promover o conhecimento responsável daquilo que
os nossos clientes podem esperar de nós”, comenta. E concretiza: “Sendo uma crise de saúde
pública, um dos focos tem sido a Médis, que está na linha da frente, a promover a literacia e a
apoiar os seus clientes, através da Linha de Enfermeiros disponível 24 horas por dia e com o
Médico Online, serviço de telemedicina lançado durante a pandemia. Todas as equipas estão
organizadas, dedicadas e mobilizadas e é incrível ver o nível de solidariedade e de cooperação
entre todos nestes tempos difíceis e, sem dúvida, que isso ficará na memória e dos nossos clientes,
instituições, comunidades e sociedade, como um impacto positivo das marcas que representam.”

com o contacto personalizado

a importância de as marcas

para aferir o estado de saúde

assumirem perante a socieda-

de cada um e das respetivas fa-

de um propósito. “Mas não nos

mílias. “Implementámos ainda

podemos esquecer que haverá

medidas de saúde e bem-estar

sempre um período pós-Co-

online integradas no progra-

vid-19 que terá tantas ou mais

ma interno ‘Ageas Saudável’,

dificuldades que as que tive-

recentemente premiado pela

mos nestes dois últimos me-

APCE – Associação Portuguesa

ses”, realça, integrando, aqui,

de Comunicação Empresarial,

o fundo solidário da Associação

que visa disponibilizar aos co-

Portuguesa de Seguradores, do

laboradores apoio psicosso-

qual o Grupo Ageas Portugal

Assim, foi possível ajudar na

pelo bem comum, por pouco que seja, faremos a diferença nas

cial, intervenção no âmbito da

faz parte, e que, visando apoiar

compra de bens alimenta-

nossas comunidades”, comenta Célia Inácio.

psicologia, disponibilização de

os familiares daqueles que não

res, canalizados para cerca

Um terceiro plano entrou, entretanto, em fase final de desenvolvi-

treinos funcionais, yoga, dança,

resistiram à luta contra a Co-

de 1200 pessoas através das

mento: trata-se do Plano de Emergência Social para a Educação,

alongamentos, pilates, mind-

vid-19 no exercício da sua pro-

instituições Porta Solidária e

que pretende apoiar crianças e jovens sem meios tecnológicos, nem

fulness e workshops sobre nu-

fissão, “vem também ajudar na

SAOM, no Porto; CASA, Co-

apoio escolar, no entendimento de que, com esta crise pandémica, o

trição e bem-estar”, nota.

reputação do setor segurador

munidade Vida e Paz; É um

maior risco de insucesso escolar incidirá nestes grupos sociais mais

A presidente da Fundação

com resultados positivos para

Restaurante e SoUma, em

carenciados.

Ageas enquadra estas inicia-

todas as marcas”.

Lisboa; e CASA, no Funchal.

Um dos eixos estratégicos da Fundação é o voluntariado corpora-

tivas, bem como as que foram

Do que também não tem dú-

Por outro lado, o Plano de

tivo, que envolve diretamente os cerca de 1300 colaboradores do

dirigidas aos clientes, numa

vidas é de que a escolha dos

Emergência Social de Pro-

grupo, bem como mediadores, familiares e amigos. A este propó-

estratégia que contempla a

consumidores é cada vez mais

teção Individual para Lares e

sito, a presidente da fundação afirma: “Enquanto o mundo grita fica

sociedade como um dos sta-

responsável social e ambien-

Serviços de Apoio ao Domi-

em casa, para nos protegermos e protegermos os outros, existe a

keholders a endereçar. A res-

talmente. E defende: “É, por

cílio consistiu na compra de

outra face das crises pandémicas, a solidariedade. É, de facto, nes-

ponsabilidade social – diz

conseguinte, natural que va-

equipamentos de proteção

tes momentos de crise que o apelo ao nosso sentido cívico e solidá-

– é inerente ao desenvolver da

lorizem as marcas com com-

individual para dez institui-

rio é maior, para apoiar os mais vulneráveis, os mais carenciados, e

própria atividade de seguros.

portamentos mais solidários.

ções, de norte a sul do país,

aqueles que se tornaram, de um dia para o outro, ainda mais vulne-

Daí que uma das cinco esco-

E, nos últimos meses, têm sido

impactando cerca de 400

ráveis e carenciados”.

lhas estratégicas da empresa

muitas as marcas que se reo-

técnicos e 1400 beneficiários.

Daí que o voluntariado continue a ser essencial. Ressalva que, no

tenha por foco “crescer de for-

rientaram para devolver mais à

“Sentimos que foi um apoio

atual cenário, é possível continuar essa missão, em segurança, con-

ma sustentável e criar impacto

sociedade. Mas, é importante

significativo na imensa falta

ciliando as iniciativas solidárias com a necessidade de ficar o mais

social”, nela se inscrevendo a

que este não seja um momento

de meios destas instituições

possível em casa.

atuação da fundação.

único. As causas e os propó-

e acreditamos que, se todos

A propósito de colaboradores, recorda que estão a trabalhar a partir

Célia Inácio não tem dúvidas de

sitos continuarão a existir sem

nos corresponsabilizarmos

de casa, tendo sido criadas as ferramentas necessárias, reforçadas

que estes momentos reforçam

Covid-19”.
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O inimigo
é invisível.
Quem
o combate
não pode ser.
Obrigado a todos os voluntários que diariamente,
de diversas formas, apoiam as comunidades
mais vulneráveis à Covid-19.
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VAMOS FALAR DE INOVAÇÃO?
OU NÃO É BOA ALTURA?

MARINA PETRUCCI

Respondendo à pergunta que coloca no título, a autora
considera que sim, este é o tempo para falar de inovação,
de lançamento de novos produtos e serviços, porque este
é também um tempo de construção de marca.

Country manager da Ipsos APEME

Ao dia de hoje, prefiro focar-me nas oportunidades desta crise, não esquecen-

cetivos a ideias novas durante a crise, pois os seus hábitos são alterados e são

do nunca o contexto particularmente complexo, fluído e imprevisível que vivemos.

descobertas novas necessidades.

Prefiro acreditar que já todos percebemos a inevitabilidade da mudança e a ne-

Simultaneamente, a Ipsos comparou uma base de dados de mais de 39.000 testes

cessidade de adaptação.

de serviços, tecnologia e bens duráveis, analisando igualmente o período de crise

Numa perspetiva de consumo, sabemos que haverá alterações profundas, que

financeira vs os anos de 2015 a 2019. Medir o interesse nestas categorias requer

podem ter vindo para ficar, sendo mais ou menos intuitivo que no futuro os con-

um conjunto de métricas pensadas para um processo de decisão mais ponderado

sumidores poderão deixar de fazer tantos bolos em casa, mas terão seguramente

e menos repetitivo e, por isso, utilizando uma metodologia diferente. O que revelou

entrado em canais e categorias de forma mais profunda e duradoura.

esta análise?

E sabemos que há oportunidades, umas anteriores, outras novas. Estaremos to-

- Para muitas categorias, o nível de intenção de compra pode manter-se du-

dos de acordo que não podemos parar totalmente e por tempo indeterminado,

rante a crise e persistir por vários anos: ressalvando-se aqui os focos de tensão

nem parar de pensar Inovação e deixar de lançar produtos e serviços nos pró-

específicos da pandemia, health, wealth e stay at home. Categorias relacionadas

ximos meses, sob risco de perdermos oportunidades e não nos adaptarmos à

com desfrute fora de casa estarão naturalmente a mudar radicalmente e serão

nova realidade do mercado.

mais dificilmente diagnosticadas neste momento.

A crise de 2008/2009, embora com contornos diferentes, deixou-nos algumas

- O consumidor mostra um comportamento consistente, durante e pós-cri-

alterações de consumo, que se mantiveram depois: a mudança para a marca pró-

se, em alguns índices determinantes, como valor, atratividade e diferenciação: a

pria, a habituação à dinâmica promocional, a “marmita” no escritório, entre outras.

perceção do que gostam ou consideram novo e diferenciador não muda consi-

Não há por isso razão para, compreendendo as devidas limitações e distâncias,

deravelmente com base no contexto. Em algumas categorias, um nível baixo de

não tentarmos aprender, o que pudermos, com esse período.

intenção de compra pode e deve ser relativizado durante a crise, pois a intenção

A Ipsos analisou uma base de dados de cerca de 45.000 conceitos de produto tes-

pode demorar tempo a normalizar, talvez o tempo que leva a lançar um conceito

tados em 93 países, especificamente comparando a crise financeira e os anos mais

no mercado.

recentes, e o que descobriu?

Dito isto, e correndo o risco de ser irreverente, estes devem ser também tempos de

- Durante a crise, os consumidores estão recetivos a novas ideias de produtos:

Inovação. Lançar novos produtos e serviços pode ser determinante. Ser rápido na

o índice de conceitos testados que tiveram reação positiva durante a crise, foi bas-

sua introdução permitirá às empresas uma ligação especial com os consumidores,

tante similar ao índice dos conceitos testados em anos anteriores à crise.

num momento de particular necessidade. Promessas e benefícios revelantes em

- A avaliação dos produtos que habitualmente utilizavam foi menos positiva
durante a crise: deixando antever que os consumidores poderão estar mais re-

novos produtos e serviços podem reforçar a ressonância emocional num momento
que se acredita ser de elevado potencial brand buiding.

Não podemos parar totalmente e por tempo indeterminado, nem parar de pensar
Inovação e deixar de lançar produtos e serviços nos próximos meses, sob risco
de perdermos oportunidades e não nos adaptarmos à nova realidade do mercado
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O PROPÓSITO
É O QUE NOS UNE
A segurança de colaboradores e clientes, o apoio à
comunidade e aos profissionais de saúde
bem como ao canal Horeca: são estes os eixos da
intervenção do Grupo Nabeiro – Delta Cafés em tempo
de Covid-19. O propósito, esse, é o de sempre: um
compromisso com a construção ativa de valor para
a sociedade.

“O propósito é o que nos une e faz traçar um caminho”. As palavras são do diretor de Marketing da Delta Cafés, Marco Nanita, e traduzem uma visão segundo a qual “o propósito de uma
marca é a sua essência, a verdadeira razão dela existir, é o que
a torna relevante e útil para os seus consumidores”. É com base
nele – diz – que são sustentadas as ações da marca. O que, no
caso da Delta, corresponde a “continuar a ter um papel ativo
na construção de valor para a sociedade acrescentando valor
aos vários momentos de consumo e de partilha proporcionados
pelo café, correspondendo dessa forma às exigências reais dos
clientes e consumidores com vista à sua total satisfação”.
Foi essa visão que guiou a empresa na intervenção junto da comunidade no contexto da atual pandemia de Covid-19. Marco
Nanita começa por recordar que a Delta Cafés “está sempre
próxima da comunidade e atenta às necessidades dos portugueses”. Daí que – afirma – este momento não pudesse ser

assistiu ao colapso da sua

exceção: “Numa conjuntura particularmente difícil para to-

faturação. Marco Nanita ex-

dos, quisemos contribuir e apoiar os nossos consumidores, os

plica que, contrariando esse

nossos clientes e quem está na linha da frente no combate à

acontecimento, os consumi-

pandemia, que tem o nosso maior respeito. Este é um período

dores podem comprar vou-

exigente e os impactos são sentidos por todos, mas, se o esfor-

chers dos seus locais prefe-

ço for conjunto e se cada um de nós fizer a sua parte, todo esse

ridos, os quais poderão uti-

esforço será muito mais eficaz”, sublinha.
Não obstante o desejo de intervir “rapidamente” junto da comunidade, a primeira prioridade foram as pessoas da própria
empresa. Antes de mais, comunicando com clareza, informando, alertando e protegendo o melhor possível, tentando
assegurar a segurança de todos. É nesta preocupação que –
diz – se inscrevem as medidas do plano de contingência, de
imediato atualizado conforme as diretrizes das autoridades de
saúde. “A segurança e confiança dos nossos colaboradores e
clientes é uma prioridade”, reforça, concretizando que o que a

TODAS AS MARCAS DO GRUPO DERAM O SEU
CONTRIBUTO ATRAVÉS DA OFERTA DE PRODUTOS:
MAIS DE 88 MIL CÁPSULAS DELTA Q,
497 MIL CROFFEE E 36 MIL DRIP COFFEE.
MAS SÃO MUITOS OUTROS PRODUTOS
DO NOSSO PORTEFÓLIO QUE OFERECEMOS,
DESDE CAFÉ EM GRÃO, REFRIGERANTES BLUE,
CHÁ TETLEY, GO CHILL, ÁGUAS

Covid-19 distanciou, a tecnologia aproximou: “Temos aproxi-

lizar quando esses espaços
reabrirem. Paralelamente, as
marcas

disponibilizam

os

seus produtos para cabazes que serão entregues aos
pontos de venda aderentes,
minimizando assim o esforço financeiro no momento da
abertura. “Este é um apoio
essencial para muitos espaços de restauração de nor-

madamente 40% dos nossos colaboradores em teletrabalho,

a ultrapassar o desafio que

sua atividade e que possam

te a sul do país, que, dada a

mas continuamos a garantir uma passagem ágil para os que se

lhe é colocado: “Estamos por

também contribuir para a

situação atual, se encontram

mantiveram na rua e nas fábricas, aplicando várias medidas de

isso, a reinventar e adaptar

economia nacional”, adianta.

encerrados ou viram a sua

autoproteção. Isso permitiu-nos continuar a trabalhar e a levar

estratégias à nova realidade,

É assim que surge o movi-

atividade

o nosso café, vinho e restantes produtos e serviços, aos nos-

através do desenvolvimento

mento

#JuntosVoltamosJá,

afetada”, refere, numa altura

sos clientes e consumidores nacionais e internacionais, sempre

de iniciativas que visam aju-

impulsionado pela neces-

em que ainda não se anteci-

com segurança.”

dar o canal Horeca, em par-

sidade de gerar liquidez

pava a reabertura desta ati-

Paralelamente, a empresa entendeu que, “mais do que nunca”,

ticular, encontrando soluções

imediata à restauração, se-

vidade, o que, entretanto, foi

era fundamental intensificar o apoio à restauração, ajudando

que lhes permitam retomar a

tor que, dada a pandemia,

acontecendo.
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL HÁ
MUITO QUE FAZ PARTE DA POLÍTICA
DE GESTÃO, ASSIM COMO O NOSSO
COMPROMISSO COM A SOCIEDADE.
MOBILIZAMO-NOS SEMPRE, DENTRO
DAS NOSSAS POSSIBILIDADES,
PARA AJUDAR. ESSE É O NOSSO
MAIOR COMPROMISSO

Com um histórico de liga-

café, assim como outras bebidas e alimentos, a diversas uni-

ção à comunidade, o Grupo

dades hospitalares e de apoio ao combate à Covid-19, quer em

Nabeiro orientou também a

Campo Maior, quer noutras zonas do País, num total de mais

sua intervenção para o apoio

de 100 instituições. “Acreditamos que, através de pequenos

social. Logo no início da pan-

gestos, podemos proporcionar melhores momentos a todos os

demia, iniciou a produção de

que estão arduamente a trabalhar para combater este surto”,

material de proteção (más-

comenta o diretor de Marketing.

caras, viseiras, entre outros)

Esta intervenção foi norteada pelo compromisso assumido com

numa das suas unidades em

a sociedade. Marco Nanita sublinha que a responsabilidade

Campo Maior, para auxiliar

social faz parte da política de gestão do grupo: “É algo intrín-

os profissionais de saúde

seco à nossa organização. Perante a situação atual tivemos

que estão na linha da frente

apenas de rever as nossas prioridades e apontar novas estra-

no combate à Covid-19. Esse

tégias maximizando o impacto social positivo”.

material começou por ser en-

E, partilha, a propósito, a sua visão de que é fundamental

tregue em alguns hospitais do

que as marcas continuem presentes na vida dos consumi-

Alentejo, nomeadamente nos

dores, fazendo a diferença, apoiando e tomando medidas

de Portalegre e Elvas, como

para estar ao lado das famílias e para ajudar a economia

forma de combater a atual

neste momento particularmente desafiante para todos nós.

situação epidemiológica. O

Foi neste sentido que a Delta Cafés lançou o filme “Estamos

foco foi, entretanto, alargado,

Juntos”: “´É uma mensagem de esperança e apoio a todos

de modo a abranger outras

os portugueses, transmitida nas principais televisões nacio-

instituições, nomeadamente

nais, e também difundida no digital, e em particular o nos-

instituições particulares de

so apoio aos profissionais ligados ao setor da restauração,

solidariedade social, a nível

neste momento difícil que atravessam devido à pandemia de

nacional. Localmente, a As-

Covid-19”, descreve. E reforça: “Este filme pretende ser uma

sociação Coração Delta con-

homenagem aos restaurantes, bares e cafés de norte a sul

tinua a apoiar famílias des-

do País, reconhecendo o papel fundamental que têm num

favorecidas em Campo Maior,

quotidiano que queremos todos retomar”. “Isso é ainda mais

nomeadamente através da

evidente se pensarmos que beber um café é um ritual muito

oferta de refeições e alimen-

enraizado na forma como desfrutamos da vida, presente no

tos. Além disso, a Delta Cafés

nosso dia a dia e nas mais diversas atividades, desde o tra-

tem entregado regularmente

balho ao convívio”, conclui.

VOLTAREMOS PORTUGAL
A necessidade de alternativas a várias atividades que

C

faziam parte das rotinas, antes da pandemia, como é

M

o caso da compra de bens alimentares levou o Grupo

Y

Nabeiro a lançar uma nova plataforma online (mydeltaq.
com). Permitindo dar resposta às atuais necessidades dos
portugueses, bem como reforçar o contributo da empresa
para a contenção da Covid-19, a plataforma disponibiliza
todos os produtos comercializados pelo grupo, permitindo
a sua aquisição de forma conveniente, simples e rápida:
Delta Cafés, Delta Q, Adega Mayor, Tetley, Blue, Hero,
Becks’s, Bud, Stella Artois, Hoegaarden, Franziskane, Leffe
e Qampo são as marcas acessíveis por esta via.
Há outra plataforma neste esforço de reorganização: a
#VoltaremosPortugal, lançada em parceria com a start-up
portuguesa Classihy. Os consumidores podem comprar
vouchers de consumo, com desconto de 50%, os quais
poderão ser usados à medida que os estabelecimentos
reabram portas. Os restantes 50% são assegurados pela
marca, sendo que o valor total será transferido para os
estabelecimentos aderentes no prazo de 10 dias após a sua
compra, ficando o consumidor com a possibilidade de usufruir
até um prazo máximo de 12 meses. O objetivo é ajudar cafés,
bares e restaurantes a ultrapassar este momento de crise e a
colmatar as graves dificuldades financeiras.
Foi o apoio a este canal, mas também aos consumidores,
que levou á criação de uma plataforma online para assinalar
o Dia da Mãe (3 de maio), possibilitando identificar o
estabelecimento mais próximo e encomendar o pequeno-almoço ou um lanche especial para as mães.

ESTAMOS MOBILIZADOS, DE NORTE A SUL, DENTRO DAS NOSSAS
POSSIBILIDADES, PARA AJUDAR AS INSTITUIÇÕES QUE ESTÃO
A TRABALHAR ARDUAMENTE NO COMBATE A ESTA PANDEMIA.
E, COMO O CAFÉ AJUDA A DAR ENERGIA, ESTAMOS A LEVÁ-LO
A TODOS OS HOSPITAIS DO PAÍS
18
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Adicionalmente e numa iniciativa conjunta, a Delta Cafés e a
Sociedade Central de Cervejas lançaram a maior plataforma
gratuita de encomendas take away com cobertura nacional,
a Levoo, “revolucionando a forma como consumidores e
restaurantes interagem” através da submissão dos pedidos
de venda para take away ou para delivery em casa.
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D R IP COF F EE
MAIS DO QUE UM CAFÉ
UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA.
100% ARÁBICA . 100% ÚNICO
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COMUNICAÇÃO NA INCERTEZA:
O HOJE E O AMANHÃ

TIAGO VIDAL

Comunicar ou não comunicar? Este é um dilema das marcas
nesta altura em que a pandemia de Covid-19 obrigou a
uma reviravolta nas estratégias. Sim, mas com condições,
defende o autor deste artigo.

Diretor-geral e sócio da LLYC
em Portugal

Estratégias e planos e de comunicação ficaram on hold, porque a pandemia que

qualitativos e não quantitativos; é colocar a comunicação com os nossos cola-

vivemos exigiu que alterássemos prioridades e que dessemos resposta a de-

boradores – que têm um papel cada vez mais importante para a comunicação

safios para os quais não estávamos em muitos casos preparados. Falar ou não

de uma marca – ao nível da comunicação externa com todas as comunidades

falar, perguntaram-nos, várias vezes, empresas e marcas. E o nosso conselho

relevantes de uma empresa: clientes, investidores, parceiros, fornecedores…

tem sido simples: antes de comunicar, pense se essa informação é relevante

Por último, a oportunidade reside também na capacidade das empresas para

e apropriada no contexto atual. A quem é que se dirige? Quais os canais mais

criar conteúdos de qualidade, informativos e/ou de entretenimento, que vão

apropriados? E que resultado pretende obter?

além do tema dominante Covid-19 – porque as empresas têm o papel de pro-

De facto, o momento pede que as empresas tenham, mais do que nunca, a capa-

mover as soluções para o momento atual, mas também a esperança de um re-

cidade de comunicar de uma forma personalizada, com transparência e propó-

gresso à normalidade.

sito. É o momento de humanizarmos a comunicação, de demonstrarmos empa-

É inegável que as empresas e as marcas tiveram, desde o primeiro momento,

tia, de sermos transparentes e de escutarmos… de nos colocarmos no papel de

uma enorme capacidade de reação a esta crise. Mostrando o seu lado mais hu-

quem queremos que nos oiça – sob o risco de sermos irrelevantes ou impactar-

mano e aproveitando o momento para reafirmar o seu compromisso social. Mas

mos negativamente a nossa reputação.

é preciso pensar agora no que querem ser no regresso à nova normalidade: a

Os contextos de incerteza são uma oportunidade para manter a proximidade

gestão da reputação faz-se com uma estratégia a longo prazo, que, ainda que

com os nossos stakeholders e inclusive fortalecer essas relações. Mas, para tal,

flexível e adaptável, esteja assente num propósito coerente – uma visão clara

é necessário analisar bem todos os cenários possíveis, os impactos, monitorizar

sobre a sua missão e valor para os seus stakeholders e para com a sociedade

os desenvolvimentos dia após dia e, com inteligência, adaptar a comunicação ao

em geral.

contexto e às necessidades de cada um. E pensar em novos formatos e diferen-

A comunicação no dia seguinte será marcada pela ativação do propósito das

tes canais – ferramentas e formatos tecnológicos mais apropriados ao momen-

empresas e das marcas. Mas também pela forma como esse propósito se mate-

to em que queremos estar ainda mais perto, mas estamos longe fisicamente na

rializa: na construção de uma narrativa consistente e coerente, onde os valores

larga maioria dos casos.

da ética, da transparência e da responsabilidade estão na linha da frente para a

Manter uma comunicação ativa, sim, mas sem o desejo de desempenhar um

construção da reputação. E porque esta pandemia está a tornar uma realidade

papel de liderança. O que se pretende é que empresas e marcas sejam parte

hoje aquilo que eram as tendências de ontem: o storytelling dará em definitivo o

integrante de um ecossistema onde se escuta e se dialoga. Valorizar os impactos

lugar ao storydoing.

A oportunidade reside também na capacidade das empresas para criar conteúdos
de qualidade, informativos e/ou de entretenimento, que vão além do tema
dominante Covid-19 – porque as empresas têm o papel de promover as soluções
para o momento atual, mas também a esperança de um regresso à normalidade
20
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REFORÇAR A LIGAÇÃO
À SOCIEDADE
“A responsabilidade social dentro da EDP assume um
compromisso sério com os valores da empresa, essenciais
para reforçar a ligação com a sociedade. É dos valores
que defendemos que nasce esta vontade de ajudar no
combate à pandemia em diversas frentes”. É este o fio
condutor da intervenção da empresa, dada a conhecer
pelo diretor Global de Marca, Marketing e Comunicação,
Paulo Campos Costa.

tualiza que o entendimento da EDP foi de que “teria de haver um
esforço coletivo por parte das empresas e isso passa por apoiar
quem está na linha da frente, em especial os hospitais, as equipas
médicas e os profissionais de saúde que estão no terreno”. Nesse
sentido, a EDP e a China Three Gorges (CTG), em coordenação com
o Ministério da Saúde e com o apoio da Embaixada de Portugal em
Pequim, adquiriram 50 ventiladores e 200 monitores médicos, bem

A EDP percebeu “desde cedo” que teria de ter um papel ativo

desde o início da pandemia”,

no combate à pandemia. E, segundo o diretor Global de Marca,

indica, notando ainda a possi-

Marketing e Comunicação, Paulo Campos Costa, à medida que

bilidade de flexibilizar o prazo e

foi identificando os problemas, foi encontrando formas de ajudar

modo de pagamento das fatu-

a resolvê-los na tentativa de menorizar o seu impacto. “Come-

ras, sem juros, sempre que seja

çámos por garantir a segurança dos nossos colaboradores e, a

manifestada essa necessidade.

partir daí, desenvolvemos um conjunto de iniciativas que passa-

Também os fornecedores foram

ram pelo apoio a clientes, fornecedores e profissionais de saúde,

alvo da intervenção do gru-

com a oferta de equipamentos médicos e de proteção individual

po, por via da antecipação, em

a hospitais e equipas que estão na linha da frente do combate à

abril, do pagamento de mais de

Covid-19”, enquadra.

30 milhões de euros a cerca de

O apoio a clientes foi guiado pela perceção das “dificuldades pro-

1.200 empresas. O objetivo foi

vocadas pelo forte impacto que este vírus teve na vida das pessoas”,

garantir que essas empresas

desde logo porque milhares de empresas despediram ou coloca-

têm liquidez para pagar salários

ram os seus trabalhadores em regime de lay-off, o que afetou sig-

e manter a sua atividade, assim

nificativamente os seus rendimentos mensais. “Temos consciência

como os postos de trabalho.

de que há várias famílias a passar dificuldades e a forma que en-

Quanto ao apoio à sociedade,

contrámos de as ajudar foi suspender todos os cortes de energia

Paulo Campos Costa contex21
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como respetivos consumíveis e equipamentos de suporte, num total
de cerca de quatro milhões de euros. Esta foi – destaca – “uma das
primeiras entre as múltiplas iniciativas promovidas pela empresa
que se veio a revelar essencial no tratamento de pacientes afetados pela Covid-19”. Adicionalmente, adquiriu 500 mil artigos de

AS MARCAS CONSTROEM-SE COM EMOÇÕES E
ESTA PANDEMIA COLOCOU À PROVA AS EMOÇÕES
DOS PORTUGUESES E DE TODO O PLANETA.
MESMO QUE, NO CURTO PRAZO, UMA MARCA
POSSA NÃO SENTIR O RETORNO DAQUILO QUE
FEZ AO LONGO DA PANDEMIA, AS MARCAS QUE
ESTIVERAM PRESENTES VÃO SER RECONHECIDAS
E RECORDADAS NO FUTURO

MARCAS COM PROPÓSITO

COM (A) CULTURA
A cultura – diz o diretor Global de Marca – é “um dos pilares estratégicos” da EDP,
que apoia muitos eventos ao longo do ano, não só em Portugal, mas também noutras
geografias onde está presente. “Por isso, não podíamos ficar indiferentes e juntámo-nos ao movimento #portugalentraemcena. Este é um projeto inédito entre artistas,
marcas, empresas públicas e privadas que se uniram num esforço colaborativo para
salvaguardar a cultura e os seus intervenientes neste momento crítico para o setor”,
adianta. Sob a forma de um marketplace digital, este movimento permite que artistas
possam lançar ideias e obter investimento para a fase de conceção e desenvolvimento.
Também as empresas privadas e públicas podem aqui encontrar talento e ideias
propostas por artistas e lançar desafios ao desenvolvimento de novos projetos

ATÉ ESTA PANDEMIA, POUCOS DARIAM
VALOR ÀS COISAS MAIS BÁSICAS E ATÉ
PRIMÁRIAS DA NOSSA VIDA, COMO DAR
UM ABRAÇO, SAIR À RUA, ESTAR COM
OS NOSSOS FAMILIARES. ALGUMAS
MARCAS FORAM A VERDADEIRA
COMPANHIA DE VIAGEM NESTAS
SEMANAS E MUITO AJUDARAM
A ULTRAPASSAR ESTA FASE DE FORMA
MENOS PESADA.
E ISSO, INTRINSECAMENTE, FICARÁ
NA MEMÓRIA E NOS CORAÇÕES
DOS CONSUMIDORES

artísticos, escolhendo as que pretendem remunerar já.
No âmbito do concurso de bandas EDP Live Bands, a marca juntou alguns dos
vencedores das últimas edições do projeto em Portugal e transmitiu concertos
em direto através da página oficial da marca no Instagram @edpoficial. Ao evento
juntaram-se ainda o embaixador do projeto, Hélio Morais, músico da banda Paus,
Linda Martini, e os LOT. Esta iniciativa teve como objetivo proporcionar momentos
de entretenimento e consciencializar para a importância de permanecer em casa, num
momento crítico para o País e para o mundo. “Com uma grande parte da população
a viver um período de confinamento social, a música pode ser a chave para manter
a tranquilidade e acreditar num rápido regresso à normalidade”, enquadra.

material de saúde, equipa-

nesse sentido, associou-se a algumas iniciativas que estão a

mentos médicos e testes rá-

trabalhar em soluções inovadoras na área da saúde. É o caso da

pidos e também de material

Fundação Calouste Gulbenkian, para a qual contribuiu com 100

escolar digital para facili-

mil euros destinados ao financiamento de plataformas e apli-

tar o ensino à distância. Já a

cações digitais de implementação rápida que favoreçam a pro-

EDP Brasil doou mais de um

moção da saúde pública e a mitigação dos efeitos da pandemia.

milhão de euros à organi-

Com o mesmo objetivo, doou 250 mil euros ao CEiiA (Centro de

zação social Comunitas para

Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel) para apoiar

a compra de ventiladores

o projeto Atena na produção descentralizada de um novo mo-

hospitalares. Foi, assim, res-

delo de ventilador mecânico invasivo. Esta verba vai permitir

ponsável pela oferta de 25%

produzir 100 unidades numa primeira fase. E, mais recente-

de todos os ventiladores ne-

mente, canalizou 750 mil euros para o esforço de investigação

cessários para responder às

de várias entidades europeias no desenvolvimento de uma va-

necessidades das Unidades

cina para o coronavírus.

de Cuidados Intensivos (UCI)

Paulo Campos Costa acredita que o consumidor valoriza este

proteção individual para pro-

ser impactados pela doença.

dos hospitais públicos do es-

compromisso das marcas, desde que sinta que as causas são

fissionais de saúde, os quais

Assim, a EDP Renováveis está

tado de São Paulo.

merecedoras e se as marcas estiverem presentes de forma

foram distribuídos pelas cinco

a apoiar projetos de comba-

Esta pandemia desencadeou

genuína. “Mas há um risco para as marcas que nem sempre é

Administrações Regionais de

te à pandemia em dez dos 14

na sociedade um esforço

visível: quando uma marca assume uma causa, para além de

Saúde, de acordo com as ne-

mercados em que tem ativi-

de inovação, no desenvolvi-

parecer, tem de ser. Ou então corre o risco de ser perceciona-

cessidades de cada zona e de

dade, com um financiamento

mento de soluções várias. De

da como estando a aproveitar-se e a abusar da causa”, alerta,

cada unidade hospitalar.

de 750 mil euros. Este apoio

acordo com o diretor Global

defendendo que a coerência é fundamental. “Uma marca que,

Esta é uma intervenção que

financeiro destina-se a di-

de Marca, Marketing e Co-

historicamente, se associa a causas, terá maior credibilidade e

se estende a outros países

ferentes iniciativas, que vão

municação, a empresa quer

será mais valorizada do que marcas em que esta associação é

em que o grupo está pre-

desde donativos a bancos

ser parte ativa e integrante

pontual. Uma marca que acredite nas causas que assume tem

sente e que foram ou estão a

alimentares até à compra de

na resolução do problema e,

de arriscar, por um bem maior”.
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Assumimos o compromisso de ajudar a
preservar a liquidez, o investimento na
economia e o emprego em Portugal.

www.edp.com
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MARCAS EM TEMPO DE GUERRA

RUMO A UM CAPÍTULO MENOS ASSOMBRADO

JOÃO CAMPOS

O autor deste artigo, que assina o livro “Marca Positiva”,
reconhece que as marcas não surprenderam na resposta
a este “tempo de guerra”. Mas deixa no ar a dúvida sobre
como se comportarão em “tempo de paz”.

Diretor criativo
do Estúdio João Campos

A realização de que o potencial humano-positivo das marcas tende a ser su-

estudo: 76% dos consumidores esperam que as marcas prestem um contributo

baproveitado assombra-me muito particularmente. E não é assombração pe-

maior para o seu bem-estar individual. Não em situações extremas, sublinhe-

quena. A dada altura, qual catarse pessoal, comecei a recolher histórias capazes

-se, mas em condições normais. Do lado dos resultados, por fim, surge o dado

de o demonstrar inequivocamente. Do exercício, emergiu um padrão claro, ainda

mais relevante: o desempenho das organizações que gerem marcas revestidas

que talvez pouco surpreendente: uma parte significativa da improvisada colec-

de sentido é largamente superior à média do mercado em que se inserem.

ção desenrolava-se perante cenários extremos. Guerras, crises económicas,

Estes números tornam evidente que os consumidores procuram algo mais do

desastres naturais e por aí adiante. Faltava-me, ainda, uma pandemia global. E,

que uma transação comercial inócua e que esse algo mais tende a ser valor po-

confesso, não fiquei desiludido. Do pequeno detalhe ao gesto largo, as marcas

sitivo. Mas há mais. A consultora americana Edelman, que mantém há vários anos

provaram, um pouco por todo o lado, e um pouco em todos os sectores, aquilo

um interessante barómetro sobre a confiança nas marcas, ajuda ao argumento:

de que são capazes quando a dimensão humana se sobrepõe à sede de resul-

cerca de 50% dos seus inquiridos acreditam que as marcas têm mais capacida-

tados imediatos. Devo reconhecer, porém, que a assombração não se dissipou.

de para resolver problemas sociais do que os governos. Atrever-me-ia a dizer

Agravou-se, até, com a expectativa criada pela resposta magnânima das marcas

que, hoje, esse número é largamente superior, mas, ainda assim, é um número

em tempo de guerra. A fasquia elevou-se. E só depois de colocado um ponto

respeitoso. Para terminar com nota artística, o meu dado favorito: 81% dos inqui-

final na pandemia, saberemos se a lição foi aprendida ou se, pelo contrário, o

ridos pela Edelman acreditam que as organizações podem operar segundo os

potencial positivo se manterá subaproveitado em tempo de paz.

seus próprios interesses, enquanto contribuem positivamente para a sociedade.

Importa, por isso, uma vez provada a dimensão humana das marcas, começar

Enfim, quem diria?

a insistir nos argumentos que ajudam a alimentar a sua dimensão económica. É

Como se percebe, o sentido positivo que tanto advogo tem alicerces bem firma-

ela que, sejamos honestos, terá a derradeira palavra na quantidade de marcas

dos. Também aqui a pandemia acelerou o processo. Mais importante, quebrou

positivas que teremos no pós-pandemia. Felizmente, são vários os indicadores

preconceitos. Temos hoje, parece-me, consumidores menos desconfiados e

objectivos de que nos podemos socorrer.

organizações mais conscientes. Quando iniciarmos um novo capítulo, se o po-

Com base num estudo temporalmente abrangente, e realizado em mais de três

tencial positivo das marcas continuar subaproveitado, espero, então, não ser o

dezenas de países, o grupo Havas tem providenciado das conclusões mais inte-

único assombrado.

ressantes. Logo para começar, uma realidade dura salta à vista: 77% das marcas
que utilizamos podiam desaparecer que não nos importaríamos. Quer isto dizer que, embora necessitemos dos produtos e dos serviços que consumimos, a
maior parte das insígnias que os veicula nos é indiferente. Uma noção, no mínimo, delicada para a construção de marca. Igualmente significativo são as altas
expetativas do público em relação às organizações também evidenciadas pelo

Este texto remata uma série de artigos intitulada “Marcas em Tempo de Guerra”, escrita por João Campos e
publicada semanalmente na nossa edição digital, que, tendo como cenário as atípicas circunstâncias para
as quais a Covid-19 atirou o mundo, se propôs olhar para e reflectir sobre o potencial positivo das marcas
na sociedade. O título da série é, em jeito de homenagem, uma apropriação do título do programa “Dançar
em Tempo de Guerra”, da Companhia Nacional de Bailado, também ele “vítima” circunstancial da Covid-19.

A fasquia elevou-se. E só depois de colocado um ponto final na pandemia,
saberemos se a lição foi aprendida ou se, pelo contrário, o potencial positivo
se manterá subaproveitado em tempo de paz
24
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PEQUENOS GESTOS
QUE MUDAM TUDO
A Fundação Galp e a Galp têm uma estratégia “muito bem
definida” de suporte à sociedade: “Estamos cientes do
peso e da responsabilidade que temos perante o país
e os portugueses”. As palavras são do responsável da
Marca e Patrocínios, Carlos Pedro Pereira, e enquadram
a resposta da marca à atual crise sanitária.

“A Galp está muito presente na vida dos portugueses – na

atravessa”, sublinha Carlos

mobilidade e nas suas casas, com energia de que as famílias

Pedro Pereira, dando con-

necessitam para viver. Num momento tão sensível e difícil como

ta de que grande parte do

é este que o mundo está a atravessar, sentimos que a nossa

orçamento de marketing foi

intervenção em Portugal teria de ser proporcional ao papel re-

redirecionado para um con-

levante que temos na vida das pessoas.”. É deste modo que o

junto de iniciativas de apoio

responsável da Marca e Patrocínios, Carlos Pedro Pereira, con-

à comunidade. Mas ressalva:

textualiza a resposta da empresa à atual crise sanitária. Uma

“Importa, no entanto, referir

resposta que começou com a definição e implementação de um

que, apesar desta mudan-

plano orientado para as necessidades mais premente, tendo

ça repentina na alocação de

como foco o apoio aos sistemas de saúde e o suporte às emer-

parte do nosso orçamento

gências sociais.

para ações mais focadas em

“Além de todas as medidas de contingência, tomadas com o

responsabilidade social, não

intuito de proteger as nossas pessoas e os nossos clientes,

deixámos de manter uma ati-

bem como de garantir a operação das infraestruturas críticas

tude resiliente relativamente

do país (refinarias) geridas por nós, reforçámos a importância

aos nossos negócios, e, in-

do impacto social”, adianta, referindo que os que estão na pri-

clusive, reforçámos a nossa

meira linha do combate à pandemia não ficaram de parte, aqui

atuação como marca rele-

incluindo o Serviço Nacional de Saúde, o INEM, a comunidade

vante na vida das pessoas”. É

médica, os bombeiros, as IPSS e “todos os que de alguma for-

neste quadro que se inscreve

ma estão a contribuir para mitigar os impactos desta crise”.

a parceria com a Uber Eats

“As prioridades da Galp mudaram drasticamente quando ti-

(para recolha dos produtos

vemos a perceção da dimensão do problema pelo qual o país

disponiveis nas lojas Galp) e
25
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É ESSENCIAL ESTAR PRÓXIMO
DOS CONSUMIDORES, SER FLEXÍVEL,
ESTAR DISPONÍVEL PARA RESOLVER
PROBLEMAS QUE POSSAM SURGIR
E, NATURALMENTE, SABER
ADAPTAR-SE AOS NOVOS TEMPOS.
NA GALP, ESTA TEM SIDO A NOSSA
MÁXIMA: DESENVOLVER E COLOCAR
EM PRÁTICA AÇÕES
QUE VÃO AO ENCONTRO DAS ATUAIS
NECESSIDADES DO CONSUMIDOR

MARCAS COM PROPÓSITO
ENTREVISTA
hotspots que aquecem abrigos montados em Lisboa para
os sem-abrigo e é parceira de
mobilidade da Rede de Emergência Alimentar e da Comunidade Vida e Paz.
Já na área da educação, disponibilizou mais de 300 computadores à comunidade escolar
com o objetivo de assegurar
que os alunos com recursos
mais

escassos

pudessem

continuar as atividades letivas à distância.
“Tem sido, de facto, desafiante esta mudança de plano de
atuação para a nossa marca,
mas deixa-nos imensamente orgulhosos que todas as
equipas internas, parceiros e
instituições tenham conseguido adaptar-se de forma
que “passou a permitir que as

em levar alimentos a mais de

tão célere a uma nova reali-

pessoas que cumpriam o seu

270 mil pessoas), a campanha

dade, que não estava planea-

confinamento pudessem ter

#adotaumvizinho

(promove

da, e que exigiu de todos um

alternativas mais céleres para

a entreajuda entre vizinhos),

enorme compromisso e dedi-

M

abastecimento de produtos

o projeto “Fique em Casa.

cação”, conclui o responsável

Y

básicos e de alimentação”.

A Junta Vai por Si!” (parce-

da Marca e Patrocínios.

Paralelamente, e por acreditar

ria com a Junta de Freguesia

na importância do contributo

de Matosinhos-Leça que se

que cada individuo pode ter

baseia no apoio à população

na sociedade, em conjunto

mais idosa através de entre-

com a Fundação Galp e outros

gas de refeições, compra de

parceiros, a marca lançou o

alimentos e medicamentos) e

movimento de angariação de

“Os AMIgos são para as Oca-

voluntários “Um gesto muda

siões” (um projeto da AMI que

tudo”. O objetivo foi mobili-

consiste na angariação de

zar os colaboradores e a co-

voluntários para apoio à po-

munidade para as diversas

pulação mais vulnerável e em

dores; a doação de combus-

propósito e não mudou; “esta temporada só veio aguçar

formas de voluntariado, seja

situação de exclusão social).

tível ao INEM e a corporações

a sua pertinência”. Carlos Pedro Pereira considera

presencial, seja à distância, e,

Refere, por último, que, em

de bombeiros; a oferta de

fundamental que as marcas estejam próximas das pessoas,

assim, “levar energia positiva

parceria com a Apps for Good,

energia ao hospital de cam-

que se mostrem relevantes, que demonstrem que estão

a quem mais precisa”. Entre

foi amplificada a iniciativa dos

panha montado no Pavilhão

disponíveis e atentas às suas necessidades. “Esse deve

os projetos e organizações

“Experts”, que se insere no

Rosa Mota, no Porto; bem

ser o propósito das marcas. Aliás, como costumamos dizer

a apoiar, dando-lhes visibi-

Movimento Educativo da Galp

como parcerias (ISTAR e AHP)

internamente, se as iniciativas que fizermos enquanto

lidade e amplificando o seu

e da Fundação Galp, e que

para assegurar um bom des-

marca forem relevantes para as pessoas e benéficas para

alcance, destaca a iniciativa

incentiva os colaboradores a

canso e acompanhamento da

a sociedade, sabemos que estamos no caminho certo do

plataforma

partilharem o seu tempo e co-

comunidade médica. E ain-

propósito da nossa marca”, salienta.

de voluntários que se focou

nhecimento com professores

da o “Camião da Esperança”,

Não tem dúvidas de que o consumidor “reconhece e

em prestar serviço em lares e

e alunos, de forma a promover

que está a percorrer as zonas

valoriza as marcas que estão presentes e que contribuem,

instituições de apoio a ido-

pequenas mudanças positivas

mais isoladas, de norte a sul

verdadeiramente, para o bem-estar da sociedade, tanto no

sos. Neste contexto, a Galp

no atual modelo educativo.

de Portugal, para levar testes

dia a dia como em momentos de crise como é este”.

cedeu espaço de televisão

Na resposta da Galp, há tam-

Covid-19 a um grande número

No que toca à Galp, diz acreditar que está a ser capaz de

na SIC, conseguindo angariar

bém lugar para o apoio ao

de pessoas.

fazer a diferença através de “pequenos gestos que mudam

3.000 voluntários em 24 horas.

sistema de saúde, tendo sido

Ainda no âmbito do apoio

tudo”: “E acredito que essa diferença está a ser sentida

Destaca igualmente a Rede de

oferecidos 30 ventiladores a

às emergências nacionais, a

pelos nossos colaboradores, pelos nossos clientes e pela

Emergência Alimentar (uma

vários hospitais; a associação

empresa lançou um pacote

comunidade, no geral. É a nossa obrigação, se assim lhe

iniciativa do Banco Alimentar

a outras empresas para com-

que fornecerá energia gra-

quisermos chamar, conscientes de que temos um papel de

e da Entrajuda que consiste

prar e doar mais 126 ventila-

tuita a 500 IPSS, cedeu os

relevo na sociedade”.

#CuidadeTodos,
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NO CAMINHO CERTO
Assegurar que o mundo das pessoas não para. É este
– segundo o responsável da Marca e Patrocínios – o
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Um gesto
muda tudo
Faça o seu

Hoje é preciso sorrir mais. Sorrir para fazer rir
e substituir o calor dos beijos e abraços.
É preciso ouvir mais. Ouvir os desabafos,
as histórias e todas as perguntas.
É preciso partilhar mais. Partilhar alegrias do
passado, receios do presente e certezas do futuro.
É preciso ter mais tempo. Para estarmos mais
disponíveis, mais atentos e mais próximos.
Hoje é preciso fazermos mais, porque todos os gestos
contam e basta um para fazer toda a diferença.

HÁ INICIATIVAS SOLIDÁRIAS PARA TODOS OS GESTOS.
JUNTE-SE A NÓS E SEJA VOLUNTÁRIO.

Descubra como pode ajudar em galp.com/umgestomudatudo

27
MAIO 2020

MARCAS COM PROPÓSITO

rente junto dos nossos co-

tância a aposta numa comu-

laboradores e clientes. Não

nicação interna forte, em per-

A AUTENTICIDADE
É ESSENCIAL

tivemos receios em tomar

manente atualização, capaz de

medidas imediatas, que exi-

gerir os receios e comunicar

giram um foco redobrado na

os novos procedimentos co-

gestão do negócio. Estamos

letivos”. “Os nossos esforços

“Estamos na era da reputação e a cidadania é um
importante eixo para a construção da reputação”.
É assim que a diretora de Comunicação Corporativa
do Lidl Portugal, Vanessa Romeu, enquadra a intervenção
das marcas na atual crise sanitária. É, diz, um momento
para construir confiança.

num contexto em que agir é a

centraram-se na disponibi-

palavra de ordem e foi o que

lização de informação útil e

fizemos”, reforça.

relevante, no esclarecimen-

“Neste contexto de urgência

to antecipado de dúvidas e

social a que assistimos, tem

na rápida implementação de

sido clara a perceção das

medidas, permitindo agir de

necessidades da socieda-

forma eficaz para o exterior.

de, clientes, colaboradores e

Criámos um microsite inter-

parceiros”, afirma, acrescen-

no sobre o tema Covid-19 –

tando que a conciliação entre

também disponível em app – e

“O olhar sobre a importância do retalho alimentar no bem-es-

surto chegar a Portugal, com

negócio e responsabilida-

alargámos o horário da nossa

tar social não vai ser o mesmo depois desta pandemia. Há uma

a criação de um gabinete de

de social está na génese da

Linha do Colaborador. Privile-

inegável valorização do nosso trabalho e do papel de todos os

crise que antecipou cenários e

empresa. “Quisemos assumir

giando a segurança, dispen-

nossos colaboradores, que estão entre os heróis da atualidade.”

preparou os planos de contin-

uma resposta imediata, proa-

sámos os grupos de risco na

A convicção é da diretora de Comunicação Corporativa do Lidl

gência, tentando minimizar o

tiva e eficaz, e foi o que fize-

primeira hora, colocámos em

Portugal, Vanessa Romeu, transmitida para espelhar a interven-

fator surpresa.

mos”, resume.

trabalho remoto todos os que

ção da insígnia no atual contexto do País. Desde o primeiro mo-

Foi tempo de adaptação de

E, no que aos colaborado-

pudessem continuar a desem-

mento – diz – que o Lidl sentiu “a necessidade e a responsabi-

processos,

otimização

res diz respeito, a diretora de

penhar as suas funções dessa

lidade” de intervir. Primeiro, garantindo o fornecimento de bens

da gestão das equipas, e de

Comunicação refere que foi

forma e adotámos sistemas

à população e a segurança dos nossos clientes e colaboradores,

reajuste dos investimentos

prioritário garantir a seguran-

de rotação de equipas. Inves-

o que exigiu rapidez, flexibilidade e capacidade de adaptação. “A

em resposta à comunidade.

ça e uma correta informação e

timos fortemente em medidas

intervenção social surgiu em paralelo e de forma proativa”, com-

“E, sobretudo, garantimos

proteção dos mesmos, consi-

de segurança implementadas

pleta, destacando que este trabalho começou ainda antes de o

uma comunicação transpa-

derando de “extrema impor-

em loja, da colocação de acrí-

de
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AJUDAR QUEM MAIS PRECISA
“Ajudar Quem Mais Precisa” é o mote de atuação do
Lidl perante um novo contexto de urgência social,
com uma população no limiar da vulnerabilidade e
para quem a ajuda não pode esperar. Vanessa Romeu
destaca, a propósito, que, “prezando por estar
próximo da comunidade e por uma resposta urgente e
descentralizada, o Lidl tem dado estado ao lado dos mais
frágeis de diversas formas”. E exemplifica com a parceria
estabelecida com a Federação Portuguesa de Bancos
Alimentares, através da Rede de Emergência Alimentar
– tendo doado mais de 130 toneladas de alimentos, de
norte a sul do país. Além disso, irá apoiar a campanha de
recolha alimentar, duplicando os vales comprados no Lidl
este mês de maio.
A insígnia respondeu ainda aos apelos dos profissionais
de saúde dos hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e de
São João, no Porto, com a doação de mais de duas mil
unidades de cremes hidratantes Cien. Tal como acolheu
o apelo da Secretaria de Estado da Cidadania para a
Violência Doméstica, através da doação de artigos de
resposta imediata – entre eles roupas, eletrodomésticos e
brinquedos – e da partilha da sua campanha “Segurança
licos e marcas de segurança

social, com “o intuito de marcar presença na vida da socieda-

durante o isolamento”. Internamente sensibilizou as

ao reforço de limpeza de zonas

de de forma relevante, ajudando com sentido e significado”. É

equipas para estarem atentas a situações deste cariz.

comuns, disponibilização de

neste quadro que se inscreve, nomeadamente, a parceria com a

Com autarquias estabeleceu igualmente parcerias,

máscaras e viseiras, álcool e

Federação Portuguesa de Bancos Alimentares, através da Rede

destacando-se o envolvimento na campanha solidária

álcool gel para clientes e cola-

de Emergência Alimentar, bem como a resposta aos apelos de

“Todos os gestos contam”, da Câmara Municipal de

boradores, entre outras – isto

profissionais de saúde, câmaras municipais e outras entidades,

Cascais, e a doação do recheio da sua loja de Vila Real

para além do cumprimento

com a doação de diversos bens alimentares e não alimentares

que ia encerrar para obras. Além disso, doou a diversas

das medidas decretadas pelas

(ver caixa). Em curso está também o Mais Ajuda, que visa finan-

outras entidades de saúde locais, termómetros, oxímetros

autoridades, nomeadamente a

ciar projetos de impacto e inovação social, tendo disponíveis

e cabazes alimentares.

nível de acessos e prioridades.

150 mil euros. “Acreditamos que a inovação social vai ser crítica

Vanessa Romeu acrescenta que a empresa continua a

Aqui uma nota para o facto de

para este nosso novo mundo”, sustenta.

apoiar pessoas carenciadas de todo o país através do

termos numa fase inicial criado

No que diz respeito aos critérios de seleção estabelecemos

programa Realimenta, que garante a mais de três mil

dois horários exclusivos para

parcerias com entidades credíveis e reconhecidas e financia-

famílias o acesso a bens essenciais, o que corresponde

os grupos prioritários, que

mos projetos avaliados segundo critérios rigorosos.

a mais de 25 mil beneficiários individuais, através de

podiam também ser utilizados

Sobre este plano de ação, Vanessa Romeu salienta que a em-

150 IPSS. E apoia ainda os sem-abrigo, através de

pelos nossos colaboradores”,

presa não agiu de forma diferente, apenas mudou o sentido

uma campanha nas redes sociais, onde, por cada três

concretiza. E deixa uma úl-

de urgência, porque o contexto assim o exigiu. E, neste con-

partilhas, garante uma refeição aos sem-abrigo através

tima nota: “Fizemos questão

texto, entende que a importância de um propósito se tornou

de uma parceria com o CASA (Centro de Apoio ao Sem-

de agradecer o empenho das

ainda mais relevante: “A vida das pessoas foi virada do aves-

Abrigo). Uma iniciativa que “comprova que é possível,

nossas equipas com um ‘obri-

so e estão conscientes do papel que as marcas podem ter em

sim, ajudar mantendo o dever cívico de distanciamento

gado monetário’ e antecipa-

ajudar a uma normalidade, mesmo que seja uma ‘nova nor-

social”. “Uma coisa é certa, o Lidl continuará atento ao

mos o pagamento do subsídio

malidade’. Se há uma coisa que percebemos é que as marcas

desenvolvimento do contexto social e económico no país,

de férias”.

devem ser relevantes, apoiantes, informativas e autênticas.

adaptando, de forma eficaz, a resposta às necessidades

Em paralelo foram desen-

Em situações como estas a autenticidade é essencial e é no

mais prementes da sociedade, com estas e outras

volvidas iniciativas de apoio

propósito que se vê isso”.

iniciativas em prol do bem comum”, conclui.
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SIMPLES, PRÓXIMO
E JUSTO
Ser uma marca da banca responsável. É este o propósito
do Santander que alicerça a intervenção em tempos de crise
sanitária. Sociedade, clientes e colaboradores são os eixos
das medidas adotadas, enquadradas pela administradora
Inês Oom de Sousa.

Cerca de sete milhões de euros é a verba que o Santander
Portugal reserva anualmente, em média, para a responsabilidade social corporativa, aqui se incluindo o apoio às universidades. Uma verba que foi ajustada como resposta à atual crise: “Triplicámos o valor do nosso orçamento de responsabilidade social, na parte dos donativos a instituições que apoiam
quem mais precisa. Neste momento, o Santander Portugal já
disponibilizou 3,2 milhões de euros para ajudar no combate
à Covid-19”, concretiza a administradora Inês Oom de Sousa.
“No atual contexto, sentimos imediatamente que o nosso
papel enquanto banco responsável se reveste de particular
importância e colocámo-nos junto dos profissionais e instituições de saúde, das ONG e das IPSS que apoiam os setores
mais vulneráveis da sociedade e também das universidades
para enfrentar os impactos da pandemia”, enquadra.
O valor deste apoio foi alocado à compra de ventiladores, material hospitalar e de proteção, a campanhas solidárias ligadas ao Banco Alimentar, à Cruz Vermelha e outras associações

da qual o Santander Portu-

que estão no terreno. No âmbito das universidades e politéc-

gal é parceiro financeiro, e

nicos, passou também por apoios financeiros e tecnológicos

que visou angariar fundos

aos estudantes em situação económica mais vulnerável e a

para alimentar as famílias

projetos na área da Saúde que possam impactar diretamente
na solução da pandemia. Deste modo, o Santander autorizou
a disponibilização de mais de 600 mil euros para aquisição
de material hospitalar, através de vários projetos que pretendem dotar as instituições de saúde portuguesas de melhores
condições para fazer face ao surto de Covid-19 (ver caixa).
Já no âmbito do apoio aos setores mais vulneráveis da sociedade, destaca-se a campanha solidária #Nunca Desistir,

O BANCO LANÇOU O PRÉMIO
SANTANDER UNI COVID 19 COM
O OBJETIVO DE ACELERAR PROJETOS
DE IMPACTO SOCIAL DE VOLUNTÁRIOS
UNIVERSITÁRIOS PARA MITIGAR
OS EFEITOS DO CORONAVÍRUS
NA SOCIEDADE
30
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que precisam de apoio neste
contexto de emergência nacional. Os beneficiários dos
fundos são a Cruz Vermelha Portuguesa e a Rede de
Emergência Alimentar, tendo
o banco doado 25 mil euros
a cada.

www.briefing.pt

PARA OS CLIENTES
“A nossa missão é contribuir para o desenvolvimento
das pessoas e das empresas. Este é o nosso foco e,
num contexto de emergência, não poderíamos deixar
de estar ao lado das famílias portuguesas”. É assim que
a administradora do Santander enquadra as medidas
dirigidas aos clientes e que passaram, nomeadamente,
por definir uma solução de moratória de crédito para
particulares, dado que a moratória aprovada pelo
governo apenas abrange o crédito à habitação própria e
permanente. Os clientes do banco podem, assim, aceder
a uma solução que suspende no imediato as prestações
de capital em todos os seus créditos, incluindo crédito à
habitação, outro crédito hipotecário (até 30 de setembro),
crédito pessoal e outro crédito ao consumo, por um período
de 12 meses. Faz notar que estas renegociações estarão
isentas de comissões de alteração das características
do crédito e que, além disso, foi suspensa a perda de
bonificações de spread por clientes que venham a incumprir
Quanto ao apoio a instituições de ensino superior, foi
dotado de dois milhões de
euros, do mecenato do banco. Os estudos são o alvo
desta

intervenção,

sendo

que, no imediato, estão a ser
disponibilizados fundos para
os que se encontram em situação de emergência económica e, a partir de setembro, serão atribuídas 1.000
Bolsas de Apoio Social. Entre
as medidas estão também a

O SANTANDER ASSOCIOU-SE,
COM UM APOIO DE 500 MIL EUROS,
À INICIATIVA “RESPOSTA GLOBAL
AO COVID19 – CONFERÊNCIA
DE DOADORES”, ORGANIZADA
PELA COMISSÃO EUROPEIA E QUE VISA
REUNIR ESFORÇOS DE GOVERNOS,
EMPRESÁRIOS, FUNDAÇÕES
E CIDADÃOS, COM VISTA A ACELERAR
O DESENVOLVIMENTO, A PRODUÇÃO
E O ACESSO EQUITATIVO A VACINAS,
DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTOS

as condições de cross-selling que estão incluídas nos seus
contratos de crédito à habitação pelo prazo de seis meses.
Já os clientes que se encontrem numa das situações de
fragilidade Covid-19 previstas na lei, podem beneficiar
da isenção do pagamento de comissões de transferências
realizadas através de canais digitais do banco, bem como
do envio de dinheiro através de MBWay.
Além destas e de outras medidas vocacionadas para os
clientes particulares, também os clientes empresariais
foram contemplados. O Santander aderiu à moratória do
Estado que permite, desde que se encontrem em situação
regular perante a Autoridade Tributária e Segurança Social,
a suspensão dos pagamentos através das modalidades
de carência de capital e juros ou carência unicamente de
capital, por opção do cliente e de forma simples através dos

aquisição de computadores

canais digitais. E, para satisfazer necessidades adicionais

e equipamento informático

de tesouraria de curto prazo, manteve inalterados todos

para garantir que todos os

os limites de crédito contratualizados, quer com caráter

alunos têm acesso ao ensi-

revogável, quer com caráter irrevogável, podendo as

no à distância nas melhores

Covid-19, para o qual estão a ser chamados”, adaptando os

empresas, de uma forma simples e imediata, aceder a cerca

condições possíveis. Esta

seus laboratórios para a produção de testes e utilizando im-

de quatro mil milhões de euros de crédito adicional sem

iniciativa vai estender-se

pressoras 3D para a produção de equipamento de proteção

qualquer alteração das condições de spread ou de outras

aos funcionários das insti-

para o pessoal de saúde, “que tanto escasseia no mercado”.

comissões associadas.

tuições, potenciando o seu

E exemplifica com projetos como o da Universidade de Évo-

Concretamente para os comerciantes, o Santander

teletrabalho. Já, na área da

ra, que, com o apoio do banco, criou um fundo solidário de

suspendeu a cobrança de abril da mensalidade dos

Saúde, Inês Oom de Sou-

200 mil euros, ou o da Universidade de Trás-os-Montes, que

POS, isenção que se mantém em maio e junho se não

sa sublinha que as verbas

instalou um centro de acolhimento temporário para acomodar

houver utilização.

do Santander permitirão às

os idosos provenientes de lares afetados pela pandemia. Ou

Tendo em conta que muitas destas operações se fazem

universidades e politécnicos

ainda a intervenção do Instituto Politécnico de Setúbal, que

online, o banco reforçou os meios digitais e contratou

“intensificar um papel mui-

disponibiliza equipamentos para a realização de testes, pro-

100 colaboradores dedicados ao atendimento por via

to importante no combate à

dução de viseiras e álcool gel, entre outras iniciativas.

telefónica direta.
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A responsabilidade social foi também posta em prática a

atividades letivas e do fecho

um fundo interno através do qual os colaboradores contribuí-

nível interno, mediante ações dirigidas aos colaboradores.

de lares, têm assegurado o

ram para garantir o acesso à alimentação a pessoas e famílias

Em meados de março, o banco articulou o teletrabalho com

pagamento do salário e do

vulneráveis em tempos de Covid-19, com os seus donativos. “O

a rotação nos postos de atendimento ao público, a par com

subsídio de alimentação a

banco duplicou o montante angariado e, juntos, vamos atribuir

um conjunto de 70 medidas que, diz a administradora, fazem

100%, além de que aqueles

mais de 80.000 euros para refeições a uma rede alargada de

parte de “uma empresa familiarmente responsável”. E, nesse

que enfrentem necessidades

associações e instituições em todo o País, que identificámos

sentido, “numa prova de confiança na estabilidade, solidez e

imediatas de liquidez têm

como as que que estão com um incremento de atividade e com

recuperação futura da economia nacional, compromete-se a

a possibilidade de anteci-

maiores necessidades neste momento”, sublinha.

não utilizar a figura do layoff simplificado”. Além disso, os co-

par até 50% do subsídio de

laboradores que estejam em regime de teletrabalho, de qua-

Natal. Foi ainda aprovado

rentena, ou a usufruir da licença decorrente da suspensão das

um crédito de formação até
50.000 euros, com uma taxa
muito reduzida, para que os
colaboradores possam fazer
face às despesas das propinas das universidades dos
filhos. No mesmo pacote de

QUEREMOS CONTINUAR A SEGUIR ESTE
CAMINHO DE BANCA RESPONSÁVEL NÃO
SÓ PORQUE O CONSIDERAMOS O CORRETO
E PORQUE QUEREMOS SER SIMPLES,
PRÓXIMOS E JUSTOS EM TUDO O QUE
FAZEMOS, MAS, ACIMA DE TUDO, COMO
DISSE A NOSSA PRESIDENTE, ANA BOTÍN,
PORQUE SABEMOS QUE É ISSO QUE OS
NOSSOS CLIENTES, COLABORADORES,
ACIONISTAS E A SOCIEDADE ESPERAM
DE NÓS. SÓ ASSIM CONSEGUIREMOS
ASSEGURAR A LEALDADE DOS NOSSOS
STAKEHOLDERS

apoios está o pagamento da
primeira análise à Covid-19
a todos os colaboradores com
contacto direto com pessoas
infetadas ou com sintomas
da doença. Finalmente, foram lançadas duas linhas
específicas – uma de apoio
médico e outra de apoio
psicológico. Notando que o
banco foi considerado, pelo
quarto ano consecutivo, um
Great Place to Work, Inês
Oom de Sousa refere ainda
o Fundo Santander Solidário,
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PELA SAÚDE
O Santander associou-se à iniciativa da Associação
Portuguesa de Bancos para doação ao Serviço
Nacional de Saúde de 100 ventiladores e 100
monitores, tendo contribuído com mais de 245.000
euros. Com o mesmo objetivo, associou-se a outras
empresas para a doação de mais 250 mil euros. E
atribuiu 50 mil euros ao movimento Tech4Covid19, para
aquisição de máscaras FFP2 destinadas aos hospitais.
Na Região Autónoma dos Açores a intervenção
envolveu a disponibilização de equipamento para
realizar testes de despiste do novo coronavírus.
O banco juntou-se igualmente à iniciativa “Unidos
por Portugal”, do Grupo Impresa, copromovida pela
Federação Portuguesa de Futebol e com o apoio da SIC
Esperança, para angariar fundos destinados a adquirir
material hospitalar e equipamentos de proteção individual
para organizações sociais.

MARCAS
COM PROPÓSITO
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PRODUZIR
UM MUNDO MELHOR

cessidades de cada setor. Nuno Pinto de Magalhães concretiza

Na Central de Cervejas, acredita-se que é possível crescer
no mercado e, ao mesmo tempo, produzir um mundo
melhor. É esta convicção que move a empresa nesta altura
de crise, em que um dos parceiros de negócio,
o canal Horeca, está entre os mais afetados. Mas o espírito
de solidariedade para com quem enfrenta diretamente
o vírus está presente.

com uma iniciativa da Fundação Luso traduzida na entrega de
um milhão de garrafas de Água de Luso a centenas de instituições, que impactam dezenas de milhares de pessoas por todo
o país. Aqui incluem-se hospitais de referência Covid-19, unidades geridas pela União das Misericórdias Portuguesas e pela
rede Cáritas, assim como famílias carenciadas, que recebem
este donativo através dos serviços sociais de algumas autarquias. “Sendo a água um bem essencial para a vida de todos os
seres vivos, esta foi a forma de garantir o consumo individual,

O programa de sustentabilidade e responsabilidade corpo-

cerias credíveis e duradouras.

num formato adequado (33 cl) para reduzir o risco de contágio,

rativa é, desde há vários anos, um pilar estratégico da Central

Assim, “numa altura excecio-

permitindo aliviar as despesas com o consumo de água mine-

de Cervejas (SCC). Quem o afirma é o diretor de Comunicação

nalmente desafiante, em que

ral natural e de produtos para a higienização dos recipientes

e Relações Institucionais do grupo, Nuno Pinto de Magalhães,

inúmeras instituições e or-

por onde se bebe”, sustenta. Dá outro exemplo, coincidente

assim enquadrando a intervenção no atual contexto em que o

ganizações estão na linha da

País vive. “Reiteramos e reforçamos o compromisso de uma

frente no combate à Covid-19

participação ativa no desenvolvimento económico e social das

ou prestam assistência a

comunidades onde as nossas unidades estão inseridas, mas

grupos de risco mais expos-

também atendendo às necessidades sociais de âmbito nacio-

tos à pandemia, a identifica-

nal”, começa por afirmar, sublinhando: “Neste momento de ex-

ção das iniciativas e parceiros

ceção e extremamente desafiante para empresas e pessoas em

a ajudar foi imediata, através

geral, não poderíamos deixar de prestar todo o nosso apoio e

de pedidos de apoio efetua-

ajuda, quer aos consumidores, quer aos nossos clientes do ca-

dos pelas próprias entidades

nal Horeca, certamente um dos setores mais impactados com o

ou através de contactos den-

confinamento decretado a 18 de março, quer ainda para quem

tro do grupo”. As marcas e

está na linha da frente no combate à pandemia de Covid-19,

produtos foram selecionados

que merece o nosso maior respeito”.

de “forma natural”, com coe-

Para responder a esta situação excecional, a SCC fez o que faz

rência em relação aos seus

habitualmente no que toca ao desenvolvimento de ações de

propósitos e posicionamen-

apoio às comunidades: trabalhar em rede, estabelecendo par-

tos, e de acordo com as ne33
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ORGULHAMO-NOS DAS PESSOAS QUE
‘FAZEM’ A NOSSA EMPRESA, AS QUAIS, EM
DIFERENTES MOMENTOS, SE EMPENHAM E
SE ENVOLVEM EM AÇÕES DE VOLUNTARIADO
EMPRESARIAL E EM AÇÕES EM QUE A
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DE
VALORES DE IGUALDADE E INCLUSÃO SÃO
OS FOCOS. ASSIM, NESTE MOMENTO EM QUE
TODOS SENTIMOS AS DIFICULDADES
QUE O PAÍS TEM VINDO A ENFRENTAR,
A ADESÃO DE COLABORADORES ACONTECEU
DE FORMA ESPONTÂNEA
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com o período de Páscoa, em

peitando “à criação de valor de forma partilhada, investindo

que inúmeros profissionais

e participando ativamente no desenvolvimento económico e

de saúde estavam afastados

social das comunidades”. Nuno Pinto de Magalhães entende,

das suas famílias para estar

aliás, que cabe também às empresas e às suas marcas terem

na linha da frente no com-

um papel decisivo na ajuda aos outros, apoiando organiza-

bate à pandemia: “A Bohemia

ções credíveis que trabalham junto de quem mais precisa.

sentiu necessidade de dar

“Tudo passa por um apoio genuíno e pela sensibilização para

o seu contributo, levando-

causas importantes com impacto positivo, tanto a nível global

-lhes refeições especiais,

como local”, comenta.

um agradecimento a estes

E, no momento atual, de crise generalizada, “as marcas po-

profissionais exemplares que

dem e devem assumir uma postura ativa e atuarem como ca-

estão diariamente a lutar por

talisadoras da mudança”. “Assumir que o impacto social não

todos nós”.

está à margem do negócio é atuar com propósito. E este é o

A SCC olha para o canal Horeca como um dos mais

Faz uma menção especial

posicionamento das marcas da SCC, próximas dos seus públi-

afetados pelo difícil contexto para a economia

aos clientes do canal Horeca:

cos, sejam consumidores, colaboradores ou clientes”, realça.

nacional. E isto porque viu a fonte de receita

“Não os poderíamos esque-

E será que os consumidores valorizam as marcas que assumem

praticamente desaparecer. Para atenuar este

cer. Este canal representa

causas? A resposta é antecedida da ressalva que de os consu-

impacto, associou-se à iniciativa “Juntos Voltamos

mais de 65% do nosso volu-

midores são todos diferentes e as suas motivações de compra

Já”, em parceria com outras” grandes marcas de

me de vendas de cerveja no

são várias: dependendo das categorias e do envolvimento com

referência”: além da Cerveja Sagres e da Água de

mercado nacional e daí que

as mesmas, há consumidores que compram pelo preço, ou-

Luso, a Delta Cafés e Go Chill, os Gelados Olá, a

desde cedo tenhamos posto

tros pela qualidade, mas, essencialmente, tendem a escolher

Buondi, a Carte D’Or, a Sical, a Sumol e Compal, a

em prática várias ações que

marcas que conhecem, que os amigos recomendam, marcas

Schweppes, bem como a Ticket Serviços, com o apoio

visam apoiar estes clientes,

que conseguiram ganhar familiaridade e identificação e a sua

da AHRESP e do Turismo de Portugal. O que as moveu

procurando minimizar o im-

confiança. Nuno Pinto de Magalhães acredita que, atualmente,

foi tentar garantir algum financiamento imediato

pacto do seu encerramen-

os consumidores não compram só um produto, querem tam-

aos estabelecimentos de restauração e bebidas

to”. É neste ângulo que se

bém saber que causas, valores e legados representam esses

enquanto ainda estão encerrados, quer por adesão

inscreve a iniciativa “Juntos

produtos/marcas: querem sentir-se identificados e saber se as

dos consumidores através da compra de vouchers,

Voltamos Já”, implementa-

marcas refletem os seus valores e crenças, saúde e bem-estar,

quer na reabertura, por parte das marcas aderentes,

da em parceria com outras

sustentabilidade ambiental e até mesmo as suas conexões so-

ao disponibilizarem os seus produtos para cabazes

marcas e a que a cerveja Sa-

ciais e familiares.

que serão entregues aos pontos de venda aderentes,

gres aderiu de imediato.

“Consideramos o nosso negócio como uma parte integrante

minimizando assim o esforço financeiro no momento

O diretor de Comunicação e

da sociedade e não isoladamente. Sempre que possível, pro-

da abertura.

Relações Institucionais da

curamos identificar oportunidades para as quais possamos

Esta iniciativa é explicada, pela SCC, pela sua relação

SCC frisa que estas ações,

contribuir e não apenas monetariamente ou em géneros, mas

comercial, mas também de proximidade a este canal,

como todas as que integram

também com as nossas redes de contactos e com as nossas

considerando ser altura de intensificar o seu apoio.

o programa de sustentabili-

competências, criando um maior envolvimento e aproximação

“Os nossos clientes são, para nós, uma prioridade,

dade do grupo, “procuram a

com as pessoas e comunidades, com vista a um desenvolvi-

temos o compromisso de ajudar no que estiver ao

criação de valor, tanto para o

mento sustentável. Mobilizamo-nos sempre, dentro das nossas

nosso alcance”, comenta Nuno Pinto de Magalhães,

negócio como para os sta-

possibilidades, e acreditamos que a principal recompensa já a

aproveitando para dar a conhecer a Academia

keholders, para a socieda-

obtivemos, é preferência das nossas marcas pelos consumi-

Beeryourself, uma plataforma online com conteúdos

de e para o planeta”. O foco

dores e clientes”, desenvolve, rematando: “Acreditamos que é

úteis para os profissionais dos estabelecimentos

é, precisamente, “Crescer

possível crescer no mercado e, ao mesmo tempo, produzir um

comerciais de restauração e bebidas, orientados

com as Comunidades”, res-

mundo melhor”.

para o momento atual.
34
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DEIXAR MARCA
NA SOCIEDADE
A pandemia de Covid-19 foi como um sismo com epicentro em todo o mundo.
A primeira onda já terá passado, mas as réplicas continuam a fazer-se
sentir, mantendo a necessidade de resposta social. Uma resposta que muitas
marcas chamaram a si, chegando-se para a linha da frente na doação de
bens alimentares e outros a profissionais de saúde e instituições. Esse dizer
“presente” trouxe à luz do dia um outro lado das empresas, o de servir uma
causa, o de ter um propósito. Mas será que esse propósito é efémero ou
perene? Continente, FNAC, Mercadona, Vodafone e Volkswagen entendem que
contribuir para a sociedade deve estar no ADN das marcas e que essa missão
deve ser assumida com transparência e coerência, pois só assim se constroem
relações fortes com os comsumidores.
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O MOMENTO DE REFORÇAR
A RELEVÂNCIA
O diretor de Marketing da Sonae MC, Tiago Simões,
entende que “este é um momento importante para
as marcas passarem as suas mensagens, o seu real
propósito”, mas dando prioridade a “um discurso de
transparência, de partilha de valores, de foco no que é
importante em cada altura”.
“Este é um momento importante para
as marcas, de reafirmarem o seu papel
e o seu real propósito, de demonstrarem a sua responsabilidade social,
reforçando a sua relevância, através
de uma atuação baseada na transparência, na partilha de valores e no foco
do que é efetivamente importante em
cada altura.” As palavras são do diretor de Marketing da Sonae MC, Tiago
Simões, a propósito dos desafios colocados pela pandemia de Covid-19.
Considera mesmo que “uma parte
nhece e dá preferência a marcas que

NA SONAE MC, ESTAMOS

A MISSÃO DA MISSÃO

demonstram preocupações e agem

CONSCIENTES DA NOSSA

Tiago Simões afirma que a Missão Continente “teve um papel bastante

nesta vertente”. E, embora admita que,

RESPONSABILIDADE

ativo e na linha da frente daquilo que é considerado o apoio social”.

na fase que o país atravessa, o apoio

PARA COM O PAÍS

E elenca um conjunto de entidades beneficiadas, desde hospitais a

social ganhou uma relevância adicio-

E PARA COM OS

instituições de solidariedade social, mas também autarquias, garantindo

nal, realça que há outras causas, como

PORTUGUESES

que “continuará a dar resposta aos pedidos de apoio que surjam”.

considerável dos consumidores reco-

a da sustentabilidade ambiental, que

Exemplifica ainda com a associação à italiana LAPS Foundation na

não perderam importância, conti-

campanha “Nunca Desistir” em Portugal, “das maiores campanhas

nuando a ser prioritárias para o Con-

nacionais desenvolvidas durante o surto, que mobilizou os portugueses

tinente (ver caixa).

e permitiu que recolheu 639.241,13€ para alimentar as famílias que

O atual contexto exigiu adaptação: “Tal

equipamentos de proteção individual

precisam de apoio”. Ao total doado, a Missão Continente acrescentou

como as pessoas, também as marcas

por dezenas de entidades, em que se

150 toneladas de alimentos, distribuídos pela Cruz Vermelha

passam por processos de reinvenção

incluem hospitais, autarquias e insti-

Portuguesa (CVP) e pela Rede de Emergência Alimentar, os parceiros

em situações de crise ou de emergên-

tuições de solidariedade de todo o país,

solidários desta iniciativa. Entregou também 250 quilos de bens

cia nacional, como esta que estamos

“com o objetivo de ajudar não só os mais

alimentares a um grupo de chefs e empresários da área da restauração

a viver. É importante continuarmos a

vulneráveis e em situação de doença,

para prepararem, diariamente, mais de 100 refeições para os

comunicar com o público e a marcar

mas também profissionais de saúde

profissionais de saúde da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital

presença na vida dos nossos clien-

e forças de segurança que continuam

de São João do Porto.

tes, onde quer que eles se encontrem,

na linha da frente” (ver caixa). Isto sem

Além disso, doou bens alimentares, de higiene e limpeza e consolas e

nomeadamente, quando estão em

prejuízo – afirma – das habituais doa-

videojogos ao Hospital de Campanha Porto, instalado no Super Bock

isolamento social, quando continuam

ções diárias de excedentes das lojas a

Arena – Pavilhão Rosa Mota, com capacidade para acolher mais de 300

a trabalhar ou quando começam a re-

mais de 1.000 instituições de solidarie-

doentes com sintomas leves de Covid-19 ou até assintomáticos sem

tomar a vida normal”, afirma.

dade social e de apoio a animais.

suporte familiar. E forneceu os bens alimentares, de limpeza e higiene

Concretiza que, desde a chegada do

“Em termos de negócio, a Sonae MC

para os idosos, utentes de lares do Porto, que foram alojados nas

novo coronavírus a Portugal, a Missão

continua empenhada em disponibilizar

Pousadas da Juventude e cujos testes para a Covid-19 deram negativo.

Continente já respondeu a vários pe-

os melhores produtos, com o melhor

Neste portefólio de doações entram também mais de 2.500 unidades de

didos de apoio, distribuindo milhares

preço, aos nossos clientes. Agora com

creme reparador SOS MyLABEL, doadas aos profissionais de saúde de

de bens alimentares, de higiene e de

todas as questões de segurança exi-

vários hospitais de Lisboa e Porto.
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gidas para proteger colaboradores e

lhoria das condições de tesouraria dos

clientes, mas continuamos empenha-

produtores que já fazem parte do clube.

dos em manter a atividade com a máxi-

Tiago Simões ressalva que esta ligação

ma normalidade como até aqui”, nota. E

à produção nacional é muito mais que

concretiza com as medidas implemen-

dados de compras: “O Continente é uma

tadas nas lojas, a nível do distancia-

marca portuguesa, há mais de 35 anos

mento e da higienização, mas também

ao lado das famílias portuguesas, mas

da prioridade àqueles que estão na

igualmente dos seus fornecedores –

“linha da frente”, como os profissio-

dos seus parceiros. Temos desenvolvido

nais de saúde ou outros prestadores de

relações muito estreitas com a produção

cuidados, e aos mais frágeis, como os

nacional e o CPC é um ótimo exemplo

idosos ou imunodeprimidos.

disso. E é um exemplo que não surgiu

E daqui em diante? O diretor de Mar-

agora, surgiu há mais de 20 anos, quan-

keting responde que o Continente está

do ninguém poderia prever a pandemia

preparado para “estar ao lado das famí-

ou acontecimento semelhante.”

lias portuguesas depois desta fase”, que

Esta campanha coincide com o aniver-

“pode trazer alguns desafios económi-

sário do #BomParaPortugal. “Prome-

cos e sociais”. Foi com este foco que,

tíamos ‘Tudo o que Portugal nos dá, nós

a 10 de junho, lançou a campanha “O

damos de volta’, e assim mantemos a

que seria de Portugal, sem a Produção

promessa. A 10 de junho de 2019 agra-

Nacional?”. Uma pergunta que explica

decíamos a confiança que os consumi-

assim: “A nova campanha do Continente

dores depositam em nós e assumimos

tem um objetivo claro – mostrar a rela-

o compromisso de continuar a alimen-

ção recíproca que temos há muitos anos

tar essa ligação. Um ano depois, vemos

com a produção nacional e que, neste

uma evolução do #BomParaPortugal

momento particular, se estreitou ainda

para uma campanha que destaca as

mais”. Com o mesmo objetivo, para aju-

coisas boas que o país nos oferece e

dar no escoamento de produtos nesta

como isso se tornou sinónimo de uma

fase de emergência, integrou, em duas

relação recíproca. Se é bom para quem

semanas, 40 novos membros – produ-

produz e para quem compra, é bom

tores e associações de produtores – no

para Portugal”, enfatiza.

Clube de Produtores Continente (CPC)

E os consumidores, será que recom-

e comprou mais cinco milhões de euros

pensam as marcas que disseram

em bens agroalimentares no primeiro

“presente” neste momento da vida do

trimestre, face ao mesmo período de

País? A visão de Tiago Simões é posi-

2019. Assim, entre janeiro e março, ad-

tiva: “Neste ano, que está a ser inédito

quiriu mais de 71,3 milhões de euros em

para todos, acreditamos que a nossa

produtos nacionais a estes membros do

relação com o consumidor sairá ainda

clube. Além disso, foi criado um progra-

mais reforçada, mais resistente e con-

ma de pagamento antecipado para me-

fiante no futuro.”

APOSTA VERDE
“A atuação das empresas face à preservação dos recursos naturais
continua a ser altamente definidora do seu caráter”, afirma o diretor
de Marketing da Sonae MC, enquadrando a prioridade dada à
sustentabilidade. E que se traduz, por exemplo, no site Plástico
Responsável, lançado a 22 de abril de 2019, Dia da Terra, que espelha
o compromisso de uso responsável do plástico. O balanço é de uma
poupança anualizada superior a 4,2 mil toneladas de plástico, graças
à redução deste material em produtos, embalagens e operações.
Um exemplo recente é o Sea Wrap, o novo saco da peixaria, feito de
papel, que permite poupar 70 toneladas de plástico anual. “E assim
pretendemos continuar”, comenta.
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COMUNICAÇÃO INTERNA
EM TEMPOS DE COVID

VANESSA ROMEU

Uma comunicação interna transparente, a uma só voz
e em múltiplas plataformas, é essencial no atual contexto
de pandemia, defende a autora, a partir da experiência
implementada na sua empresa.

Diretora de Comunicação
Corporativa do Lidl Portugal

O atual contexto de pandemia trouxe consigo inúmeros desafios, não só na gestão

mãos; ou perguntas frequentes. Também no intranet e app móvel, foram criados di-

de resposta às expectativas e necessidades dos nossos clientes, mas também junto

versos conteúdos, em formato de vídeo, fotografia e texto, sobre procedimentos em

das nossas equipas. Foi evidente a necessidade de uma comunicação interna rápida

lojas, medidas em prol dos colaboradores ou dicas para um trabalho remoto produ-

e eficaz para transmitir confiança a todos os nossos colaboradores, garantindo o

tivo e gestão de ansiedades. Foi através destas plataformas digitais que os líderes da

esclarecimento das suas dúvidas e o conhecimento de todas as medidas de segu-

empresa comunicaram regularmente para todos os colaboradores, mesmo estando

rança a implementar que permitissem uma atuação eficaz. Apesar de a comunica-

dispersos de norte a sul, dando a conhecer as medidas tomadas para garantir o seu

ção interna não ser crítica para a operação do negócio, demonstrou ser um suporte

bem-estar e a motivação para continuarem a ser os “nossos heróis”.

inestimável.

Na comunicação, os heróis são as nossas pessoas, e foi com esse propósito que

Falamos de uma aposta numa comunicação transparente e atempada, em perma-

procurámos ainda sensibilizar para as boas práticas coletivas. Nas redes sociais, fi-

nente atualização, focada em dar resposta às necessidades dos nossos colabora-

zemos comunicações centradas no “super-cliente”, com dicas para um ato de com-

dores, capaz de motivar, de antecipar receios e comunicar novos procedimentos

pra responsável, com respeito ao próximo e aos colaboradores, que estiveram na

coletivos. No caso do Lidl, estamos a falar de 258 lojas, quatro entrepostos e es-

linha da frente desde o primeiro dia. Internamente, promovemos a ideia do “super-

critórios – mais de 7000 mil colaboradores – distribuídos de norte a sul do país,

-colega”, aquele que é capaz de cumprir todas as medidas de segurança, a pensar

com preocupações diversas, num cenário que se mostrava diferente todos os dias.

no bem-estar da sua equipa.

É inegável que, para garantir que todos tivessem o mesmo tipo de informação, em

Mais recentemente, perante o regresso opcional aos escritórios, investimos numa

simultâneo, era requerida uma comunicação a uma só voz em múltiplas plataformas.

comunicação para que os colaboradores se sintam seguros neste novo normal.

A comunicação interna pode ser um fator de união entre todas as equipas, capaz de

Acautelamos as suas preocupações, mediante um inquérito de perceção, que re-

gerar o sentimento de transparência, confiança e credibilidade que todos procuram.

sultou num projeto atualmente em curso, que reforça medidas de segurança e se

Tirando o máximo proveito das ferramentas disponíveis para contacto com os cola-

preocupa em partilhar mensagens motivadoras, de como é bom estar de volta. “A

boradores, criámos desde o início um local único de consulta, um microsite interno

expressão sorrir com os olhos nunca fez tanto sentido” é um desses exemplos.

com toda a informação útil e importante sobre o tema COVID-19 – informação esta

Este surto ensinou-nos que a imprevisibilidade faz parte das nossas vidas. Garantir

também disponível na app móvel – com conteúdos como: abordagem em casos

uma relação de confiança mútua assente numa comunicação permanente reforça a

suspeitos, identificação de sintomas; correta utilização da máscara; lavagem das

nossa certeza de que tudo vai ficar bem.

Falamos de uma aposta numa comunicação transparente e atempada,
em permanente atualização, focada em dar resposta às necessidades
dos nossos colaboradores, capaz de motivar, de antecipar receios
e comunicar novos procedimentos coletivos
24
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PELAS RAZÕES CERTAS
Enquanto as lojas estiveram fechadas, a missão da FNAC foi levar a emoção
para o digital. Contudo, o propósito manteve-se: a promoção da cultura
nacional. Mas, diz a diretora de Marketing e Comunicação, Inês Condeço,
não basta assumir causas, é preciso que as marcas sejam genuínas.

SABEMOS QUE A
FNAC É PROCURADA
PARA ENCONTRAR
INSPIRAÇÃO E É, MUITAS
VEZES, O MOMENTO
CULTURAL DO DIA DE
MUITAS PESSOAS,
MESMO QUE SEJA
APENAS ATRAVÉS DO
FOLHEAR DE UM LIVRO
OU DA AUDIÇÃO DE UM
NOVO CD. SABEMOS
QUE A EXPERIÊNCIA DE
Continuar a ser uma referência na pro-

Garantir acesso “fácil e gratuito à cul-

“Esta foi a nossa forma de contribuir

moção da cultura nacional. Este foi o

tura” continuou, pois, no horizonte.

para manter vivo um setor tão afeta-

princípio que norteou a intervenção

Mas, diz Inês Condeço, a marca tam-

do como o da cultura. Fomos, tam-

da FNAC no contexto de pandemia,

bém percebeu que a tecnologia e a

bém, solidários em algumas iniciativas

nas palavras da diretora de Marketing

digitalização em massa foram uma

pontuais e de proximidade com algu-

e Comunicação, Inês Condeço. A mar-

das mudanças mais transformado-

mas lojas, dotando profissionais de

ca – acrescenta – “sempre se pautou

ras potenciadas pela Covid-19, pelo

saúde de ferramentas fundamentais

pela democratização da cultura”, ofe-

que “trabalhou desde logo no sentido

para desempenharem as suas funções

recendo, todos os anos, mais de seis

de apoiar o teletrabalho e a telescola,

nestas circunstâncias tão atípicas”,

mil eventos gratuitos nas suas lojas. E,

quer criando conteúdos para ajudar

destaca.

quando confrontada com a suspensão

as pessoas a fazerem uma melhor es-

Inês Condeço não tem dúvidas de

da atividade cultural, a resposta foi um

colha de equipamentos ou para apoio

que, enquanto marca de retalho com

movimento de apoio e estímulo às ro-

na utilização dos mesmos, quer com

foco na cultura, a FNAC tem uma res-

tinas culturais das pessoas, o #Cultu-

reforço de gama e preço para tornar a

ponsabilidade maior em apoiar este

raSemPausa. “O objetivo era lembrar a

tecnologia acessível a todos”. A agenda

domínio da sociedade. “A FNAC é um

todos os portugueses que não é pos-

cultural também foi transferida para o

dos maiores promotores culturais do

sível viver sem cultura, incentivando-

meio digital, com sugestões de livros,

País, quer na promoção de eventos

-os a aproveitar este momento para

de jogos e atividades para as famílias

diários gratuitos, quer também com

fazerem aquilo que há tanto tempo an-

com crianças em casa, entre outras,

o seu projeto bandeira – o concurso

davam a adiar, ou ainda a descobrirem

bem como com a criação de fóruns vir-

Novos Talentos. Tentámos manter essa

novas experiências, novas paixões”,

tuais e iniciativas como horas do conto,

atividade cultural nos canais digitais e

enquadra.

showcases e aulas de música.

o concurso voltou, inclusive, a atingir
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ESTIMULASSEM A
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O NOSSO PROPÓSITO DE TORNAR FÁCIL E PRÓXIMO O ACESSO À
CULTURA E TECNOLOGIA, FAZENDO COM QUE OS NOSSOS FÃS
PARTILHEM AS SUAS PAIXÕES CONNOSCO, SEMPRE ESTEVE PRESENTE
E CONTINUOU, CONTINUA E CONTINUARÁ A SER AQUILO QUE NOS
MOVE TODOS OS DIAS. O QUE FIZEMOS AGORA, FOI REFORÇAR ESSE
ASPETO TÃO CHAVE PARA NÓS, REFORÇANDO A HUMANIZAÇÃO DA
NOSSA COMUNICAÇÃO, DANDO MAIS DESTAQUE E VOZ AOS NOSSOS
COLABORADORES NO CANAL DIGITAL

gurar o menor impacto possível, quer

que os consumidores valorizam mar-

para os nossos colaboradores, quer

cas que assumem causas, mas tam-

nas expectativas do cliente”, afiança,

bém faz notar que não pode ser uma

rematando: “Sabemos que estamos a

“mera manobra de marketing”: “Temos

fazer um bom trabalho quando olha-

de ser genuínos no que fazemos e não

mos para os indicadores de satisfação

apenas para ‘ficar bem na fotografia’.

atuais, que nos deixam confiantes de

Os clientes são exigentes, são infor-

que desenvolvemos uma marca forte

mados e vão saber distinguir as mar-

enquanto ‘pure player’. Somos líderes

cas que o fazem pelas razões certas. A

no canal online e continuámos a sê-lo

nossa causa é antiga e a FNAC estará

durante um período em que todos se

sempre disponível para apoiar a cul-

um pico de inscrições, com perto de

tes apenas de loja agora passarão a

viraram para este canal.”

tura nacional e a democratização do

quatro mil trabalhos, o que comprovou

ser clientes omnicanal. “E não os que-

Inês Condeço acredita, igualmente,

acesso à cultura, tecnologia e lazer”.

a disponibilidade das pessoas para se

remos desapontar na sua experiência,

envolverem em projetos e atividades

nem num canal nem noutro”, enfatiza.

nesta área. Temos a missão de apoiar

Acredita que os consumidores vão re-

a cultura nacional, mas também de dar

compensar as marcas que disseram

a conhecer e criar oportunidades para

“presente” neste momento, afirman-

todos os que querem trabalhar neste

do-se segura de que “a maior parte

meio. E essa missão nunca esteve em

das marcas fez o melhor que pode

causa”, assegura.

num ambiente de alta incerteza”. “No

Essa missão não é de agora, afiança,

final do dia, estou certa de que o facto

A segurança das equipas levou a FNAC a encerrar as lojas, mesmo

afirmando que a FNAC é mais do que

de as marcas terem conseguido con-

tendo a possibilidade de as manter abertas, por abranger produtos

uma loja, é uma love brand, que não

tinuar a estar ‘presentes’ na vida das

considerados essenciais. Essa decisão levou a marca a apostar no

iniciou o seu propósito durante a pan-

pessoas, contribuindo para reduzir o

canal online, o único, diz a diretora de Marketing e Comunicação, que

demia: “É verdade que o tivemos de

impacto da pandemia nas suas vidas,

garantiria a segurança e o bem-estar de clientes e colaboradores.

reinventar nesta fase, porque a pro-

reforçou a relação existente”, afirma.

Entretanto, o regresso às lojas já se efetivou, depois de os últimos

ximidade, quer dos artistas e autores

No caso da FNAC, isso passou por,

tempos terem sido passados a preparar “todas as medidas para que os

com os seus fãs, quer dos nossos co-

além da missão cultural, garantir que

colaboradores possam voltar em segurança e para que os clientes se

laboradores com os nossos clientes,

os consumidores continuavam a ter

reencontrem na FNAC com as suas paixões sentindo, como sempre, que

era, sem dúvida, um dos eixos que nos

acesso à marca, reforçando o canal

aquele espaço é a sua casa”.

norteava, e que teve de ser adaptado

online e as entregas. Sem prejuízo de

Durante este período, a empresa apoiou também profissionais de saúde,

às circunstâncias, mas não foi neces-

reconhecer que sentiu as dificuldades

oferecendo material informático e telecomunicações, bem como material

sário criarmos do zero”.

inerentes ao período excecional que

para produção de viseiras. “Foram iniciativas de proximidade, na maior

O maior desafio – comenta – foi ten-

se vive, com impacto direto na capa-

parte das vezes lideradas pelas lojas, e de apoio a instituições de saúde

tar levar a emoção da loja para o canal

cidade de resposta ao cliente, apesar

mais pequenas, que mais sofreram no início desta pandemia com a

digital. E vai continuar a sê-lo, pois

do reforço que foi feito. “Mas demos

falta de capacidade para fazer face a este enorme desafio”, realça Inês

muitos clientes que antes eram clien-

o nosso melhor no sentido de asse-

Condeço.
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SEGURANÇA E PROXIMIDADE

Músicos.
Humoristas.
Escritores.
Artistas.
Jornalistas.
Também eles foram heróis
do nosso confinamento.
Ligaram as câmaras,
Deram-nos o que pensar,
ouvir e ler.
Deram-nos as suas estantes
e os seus pensamentos.
Deram-nos concertos live.
Deram-nos notícia.
Todos juntos deram-nos
mais cultura. Sem pausa.
Obrigado.
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VENCER
NUM MUNDO V.U.C.A

SUSANA FONTES

A autora preconiza uma nova atitude para as marcas,
considerando prioritário estudar e acompanhar o
comportamento do consumidor. Esperar para ver, diz, já não
é uma boa estratégia.

Client Service Director
na Equação Lógica

Num contexto em que assistimos a um consumidor mais digital, que, durante o

Hoje, V.U.C.A parece ser a regra para o brand management e análise do compor-

confinamento, viu as suas opções de entretenimento reduzidas e experienciou

tamento do consumidor.

nos seus hábitos de compra um “channel shifting” para o e-commerce, numa

As corridas às praias, aos centros comerciais mostram que o lado físico, huma-

nova dinâmica de consumo, surgem também comportamentos de superior hu-

no, tal como o “toque”, faz parte de nós. Somos humanos. Somos complexos e

manização, com o próximo, seja colega, vizinho ou desconhecido.

ambíguos.

Estes comportamentos refletem-se também naquilo que os consumidores es-

O que sabíamos de brand management está a reinventar-se. E esta incerteza

peram das marcas.

não tem de ser ligada à ideia de fracasso. Muitas vezes surgem novas opor-

Ao estudar as marcas que mais marcaram o consumidor nestes meses, perce-

tunidades e inovações, porque mudamos a forma como vivemos, trabalhamos,

bemos o destaque conseguido pelos principais canais de media com superior

nos divertimos e também as marcas devem, se necessário, rever a sua oferta e

impacto e conexão com o consumidor.

resposta.

Com a incerteza como premissa de base, a relação com as marcas pauta-se pela

São os momentos de disrupção que criam novas oportunidades, novos desafios

confiança, pela segurança na compra, pela compra mais informada, nomeada-

e novas necessidades do consumidor por responder, e essas respostas per-

mente sobre a origem do produto, sendo estes alguns dos drivers de compra,

mitem às marcas dar saltos significativos e entregar novas propostas de valor,

além da sensibilidade ao preço que todos nós repensámos em determinado

dando lugar à inovação.

momento.

“Esperar para ver” (“wait and see”) não parece ser uma boa estratégia. Os con-

São selos como “clean&safe” que permitem, no caso, à indústria hoteleira, apre-

sumidores estão, diariamente, a repensar o dia ou a semana seguinte, estão a

sentar de forma credível uma oferta que visa isso mesmo, veicular segurança e

tomar decisões sobre a sua família e orçamento familiar em tempo real. Os pro-

confiança ao cliente final.

blemas, os critérios e as expetativas estão a mudar de forma mais frequente e

Lia outro dia que vivemos num período V.U.C.A., sigla que sintetiza as quatro

mais veloz.

características de um mundo em transformação (surgiu nos EUA na década de

Estudar e acompanhar o comportamento do consumidor torna-se uma prio-

1990 para ajudar a lidar com situações de exceção e de instabilidade): “Volati-

ridade ou deveria sê-lo para as marcas. Mais do que nunca, é necessário an-

lidade”(volatillity), pelas frequentes mudanças; “Incerteza” (uncertainty), pelo

tecipar comportamentos e agir. Sendo fundamental a adoção de uma postura

caráter imprevisível dos acontecimentos; “Complexidade” (complexity), pela

estratégica por parte das marcas, que envolve pensar, comunicar e agir com o

multiplicidade de fatores que podem surgir interligados e “Ambiguidade” (am-

propósito da diminuição do estado de V.U.C.A., seja este um estado real ou uma

biguity), relacionada com situações complexas e pouco claras.

perceção dos consumidores.

O que sabíamos de brand management está a reinventar-se. E esta
incerteza não tem de ser ligada à ideia de fracasso. Muitas vezes surgem
novas oportunidades e inovações, porque mudamos a forma como vivemos,
trabalhamos, nos divertimos e também as marcas devem, se necessário,
rever a sua oferta e resposta
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PARTILHAR COM A SOCIEDADE
“Partilhar com a sociedade parte do que dela recebemos”. É esta filosofia que guia a política
de responsabilidade social da Mercadona e que também tem estado presente na resposta à crise gerada
pelo novo coronavírus: “É com orgulho que vemos que estamos a conseguir cumprir a nossa causa
e contribuir para a sociedade”, destaca o diretor de Comunicação em Portugal, André Silva.
Um novo significado ao propósito.
Esta é uma das consequências para
as marcas do momento que o País
atravessa, na perspetiva do diretor de
Comunicação da Mercadona em Portugal, André Silva. No seu entender,
uma marca tem de “criar relações com
os consumidores”, relações essas que,
diz, são em tudo semelhantes às que
as pessoas estabelecem entre si: “Só
nos relacionamos com alguém se nos
revirmos na sua personalidade, ideais,
valores. Com as marcas acontece o
mesmo, os consumidores querem ver
o que as marcas estão a fazer nestes
momentos e criar um maior envolvimento com as que mais se identificam”.
Esta crise – acrescenta – “trouxe uma
onda global de solidariedade e os
consumidores esperam que as marcas atuem no sentido de minimizar os
impactos que está a causar. Ao mesmo tempo, estão atentos ao que lhes é
transmitido, de forma a perceberem se
existe coerência entre o que uma marca diz que faz e o que realmente faz,
atuando em conformidade com o seu
propósito.”
E, nesse sentido, acredita que o consumidor “valoriza marcas que são verdadeiras, que fazem o que dizem fazer,
que cumprem as suas promessas e que
assumem as suas próprias causas de
forma permanente e que são relevan-

te”. E reforça a ideia: “As marcas têm

essenciais. Uma atitude que – subli-

tes para as pessoas”. “Esta pandemia

de dizer ‘presente’ e os consumidores

nha – “está no ADN da marca e que a

criou uma vulnerabilidade nos consu-

querem sentir essa ‘presença’. Por este

empresa assume de forma constante”:

midores, gerando um sentimento que

motivo, surge a importância de uma

“Com esta situação estamos a reforçar

nos une a todos”, comenta, sustentan-

marca dar a conhecer os seus esfor-

o que temos vindo a fazer neste âmbi-

do que o “setor da distribuição e todos

ços, sejam eles a adoção de medidas

to, pois surgem mais pedidos de ajuda

os seus trabalhadores, entre outros

para garantir a saúde e segurança dos

e necessidades especificas. Empe-

setores, assumiram o estatuto de ‘he-

seus clientes e colaboradores, sejam

nhada no seu compromisso de ‘Par-

róis’, que nunca pararam, em prol do

as ações de responsabilidade social.

objetivo de que nada faltasse na casa

Ainda que seja necessário um esforço

e na mesa dos portugueses”.

adicional em situações de crise como

Há, afirma André Silva, que “dizer ‘pre-

esta.” A Mercadona, diz, tem atuado

sente’ neste momento e continuar a

“firmemente” no apoio a famílias ca-

dizê-lo mais vezes de forma constan-

renciadas através da doação de bens

EM PARALELO, O SETOR DA
DISTRIBUIÇÃO TEVE DE ADOTAR
MEDIDAS PARA ESTAR SEMPRE EM
FUNCIONAMENTO, GARANTINDO
A SEGURANÇA E SAÚDE DOS SEUS
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CLIENTES E COLABORADORES

tilhar com a sociedade parte do que
dela recebemos’, a Mercadona, que
chegou ao país recentemente, quer
contribuir dentro do possível para
minimizar os impactos desta crise na
sociedade portuguesa”.

MARCAS COM PROPÓSITO

UMA CERTEZA
“Desde que esta crise de saúde começou que temos uma única certeza:
fazer o que for necessário para proteger a saúde e segurança dos
nossos colaboradores e clientes, para que os portugueses continuem
a ter acesso a bens de primeira necessidade. Tínhamos consciência
da urgência em implementar estas medidas e solucionar todos os
obstáculos que íamos encontrando no nosso caminho”. Estas palavras
sintetizam a resposta da Mercadona à situação gerada pela pandemia de
Covid-19. As primeiras medidas neste domínio foram adotadas a 16 de
março e reforçadas logo a 23 com a instalação de divisórias de acrílico
nas caixas de todos os supermercados. Os colaboradores receberam
óculos de proteção e equipamentos de higiene e prevenção, quer para
utilização em loja, quer nos blocos logísticos e armazéns, tendo sido
também aplicados critérios relativamente às distâncias e à lotação dos
espaços.
Da mesma forma, foram reforçados os processos diários de desinfeção
e limpeza das instalações, além da disponibilização, em cada loja, de
gel desinfetante e papel, para que os clientes possam limpar o manípulo
do carrinho, reforçando a sua higiene. São igualmente disponibilizadas
luvas para os clientes, do mesmo tipo das utilizadas na seção de frutas e
legumes, e cujo uso é obrigatório.

O resultado desta intervenção traduz-

mil quilos de chocolates. Esta última

-se na doação de mais de 270 mil qui-

unidade de saúde foi ainda visada

los de bens alimentares, entre janeiro

pela oferta de 545 unidades de cremes

e maio, às entidades com as quais co-

hidratantes, uma oferta justificada

labora, nos distritos do Porto, Braga e

com a necessidade de suavizar a pele

Aveiro. Ao mesmo tempo, reforçou as

desgastada pela utilização prolon-

entregas às dez cantinas sociais de

gada dos equipamentos de proteção

proximidade com as quais colabora

individuais.

diretamente a partir das suas dez lo-

Em abril, a empresa associou-se aos

jas. Esta é uma colaboração diária, de

seis centros de atendimento temporá-

segunda a sexta-feira, que consiste

rio do norte do país, criados para aco-

na entrega de bens, alimentares e não

lher utentes das estruturas residen-

alimentares, todos “em ótimas condi-

ciais para pessoas idosas com casos

ções de consumo”.

de infeção: num primeiro momento,

Desde o início do surto de Covid-19

foram doados mais de 11.500 quilos de

que a Mercadona tem mantido con-

bens de primeira necessidade, mas a

tacto regular com as entidades

Mercadona comprometeu-se a conti-

abrangidas pelo seu plano de respon-

nuar as doações durante todo o tempo

sabilidade social, reforçando o seu

em que se mantiverem em funcio-

compromisso, nomeadamente com o

namento. Foram ainda reforçadas as

Banco Alimentar contra a Fome dos

doações a entidades de proximidade,

três distritos em que está presente,

em particular ao refeitório social da

bem como com a Cruz Vermelha Por-

União de Freguesias do Centro Histó-

tuguesa e com a Cáritas Portuguesa.

rico do Porto e à Associação Novo Fu-

Estas organizações foram visadas, na

turo, em Vila Nova de Gaia, que acolhe

semana da Páscoa, pela ação que vi-

crianças em risco.

sou proporcionar-lhes “um momento

“Na Mercadona continuamos empe-

doce”: juntamente com os profissio-

nhados no compromisso de ajudar

nais de saúde dos hospitais de S. João

a sociedade através das doações de

e das Forças Armadas, receberam 20

bens essenciais. Os pedidos de ajuda
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continuam a crescer e, mesmo apesar
DENTRO DA SUA POLÍTICA
DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL, A MERCADONA ESTÁ
FORTEMENTE COMPROMETIDA
COM A DOAÇÃO DE BENS
ESSENCIAIS ALIMENTARES E NÃO
ALIMENTARES

de só termos dez lojas, fazemos questão de conhecer de perto e in loco as
necessidades de cada instituição e
dar resposta a necessidades espe-

OBRIGADA, VIZINHOS!

cificas que nos chegam todos os dias
através de diversas instituições. Va-

Quando o comércio local reabriu, no final do estado de emergência,

mos continuar a trabalhar para tratar

a Mercadona assinalou esse momento com uma campanha, em que

de, na medida que for possível, mini-

agradeceu aos vizinhos por contribuírem para o regresso à normalidade.

mizar o impacto que esta crise está a

“Seja perto dos nossos escritórios do Porto ou Lisboa, do Centro de

ter na vida dos portugueses”, assegu-

Coinovação de Matosinhos, do Bloco Logístico na Póvoa de Varzim ou

ra o diretor de Comunicação em Por-

das nossas dez lojas nos distritos de Porto, Braga e Aveiro, queremos

tugal, André Silva.

ser sempre bons vizinhos e ultrapassar, juntos e sempre com todos os
cuidados, estes momentos, porque #IstoNÃOtemdePARAR”, enquadra.
A política de boa vizinhança faz parte do compromisso de partilhar com
a sociedade o que dela recebe, tendo em conta as várias preocupações
e necessidades de cada bairro. O primeiro supermercado em Portugal
corresponde ao primeiro projeto de responsabilidade social: fruto do
acordo celebrado com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta
de Freguesia de Canidelo e o Sport Clube de Canidelo, a Mercadona
construiu em 2018 um estádio completamente novo, com melhores
condições para o desenvolvimento da educação desportiva de mais
de 300 crianças e jovens, o que representou um investimento total de
oito milhões de euros. Em Matosinhos, preservou o edifício histórico
da antiga Fábrica de Conservas Vasco da Gama, onde instalou a sua
loja. E, em Ermesinde, recuperou a fachada e a chaminé da Fábrica de
Fiação e Tecidos de Sá, que receberá o próximo supermercado a abrir em
Portugal.
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POR UM FUTURO MELHOR
A intervenção na comunidade “é parte integrante do propósito da Vodafone”.
Quem o diz é a responsável pela área de Sustentabilidade e Fundação
Vodafone Portugal, Ana Mesquita Veríssimo, salientando, porém, que
é em alturas como a atual que o papel das empresas se torna ainda mais
revelante, especialmente na resposta que podem dar ao nível da igualdade
de oportunidades, do suporte à economia e do impacto social.
Clientes, colaboradores e comuni-

posicionamento, afirmando que, “em

NA VODAFONE, LIGAMO-NOS

pela Administração Central do Sistema

dade. Estes foram os três eixos de

tempos de crise como a atual e, con-

POR UM FUTURO MELHOR.

de Saúde, beneficiam de um plafond

intervenção da Vodafone ainda an-

siderando que as Tecnologias de In-

AS TECNOLOGIAS DA

extra de dez mil minutos de voz para

tes de ter sido decretado o Estado de

formação e Comunicação são cruciais

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

redes fixas e móveis nacionais, dez mil

Emergência, em função da pandemia.

a todos os setores, nomeadamente na

TÊM HOJE UM IMPACTO

SMS para redes móveis nacionais, e 10

Nessa primeira quinzena de março, foi

prestação de serviços críticos como

INEGÁVEL NA SOCIEDADE,

GB de dados de Internet. Os mesmos

implementado um modelo de teletra-

seja a saúde, faz sentido unir esfor-

AFETANDO TODAS AS ÁREAS

10GB de dados móveis foram ofere-

balho, ao mesmo que houve a preo-

ços para se reforçar a capacidade do

DA ECONOMIA E SOCIAIS,

cidos pela Vodafone e pelos demais

cupação de garantir a integridade e a

Estado”. E concretiza com o acordo

TRANSFORMANDO

operadores a todos os clientes, a par

continuidade da rede e dos serviços,

de colaboração assinado com o Ga-

A MANEIRA COMO AS PESSOAS

da subscrição dos canais desportivos

“assegurando um bom funcionamento

binete de Resposta Digital e o Mi-

COMUNICAM E COMO

durante a vigência da suspensão da

das comunicações”. Nesse sentido, a

nistério da Saúde, através do qual os

AS EMPRESAS DESENVOLVEM

maioria das competições desportivas

empresa dá conta de que a capaci-

profissionais de saúde, identificados

OS NEGÓCIOS

dade da rede foi sendo reforçada e
dimensionada para suportar horas de
pico e responder ao acréscimo de tráfego que se verificou em todo o País.
Ao mesmo tempo, foram estabelecidos protocolos e parcerias com organizações que, direta ou indiretamente,
foram impactadas pela crise sanitária.
A propósito, a responsável pela área
de Sustentabilidade e Fundação Vodafone Portugal, Ana Mesquita Veríssimo, destaca o “alinhamento completo entre o negócio e as respostas
sociais que têm vindo a ser implementadas para apoio à comunidade”.
“Desde sempre que os princípios que
nos orientam no apoio à comunidade
passam pela disponibilização da nossa tecnologia ao serviço da sociedade, inovando e adaptando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas”,
afirma, acrescentando que a empresa
acolheu os vários pedidos que lhe
chegaram e que, em conjunto com as
várias instituições, foi desenvolvendo
soluções tecnológicas para dar resposta a essas necessidades.
Um dos ângulos da intervenção envolveu a colaboração com outros operadores, bem como com o governo. Ana
Mesquita Veríssimo enquadra este
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DREAMLAB,
UMA APP AO SERVIÇO DA CIÊNCIA
Desenvolvida pela Fundação Vodafone Austrália, há três anos, para
facilitar a investigação contra o cancro, a aplicação DreamLab chega
agora a Portugal e a outros países onde a empresa está presente, para
ajudar no combate à Covid-19. Trata-se de uma ferramenta que junta
inteligência artificial e o poder de processamento dos smartphones,
criando um supercomputador virtual com capacidade para analisar
milhões de dados, enquanto o utilizador dorme.
“A grande mais-valia desta aplicação é a rapidez e a facilidade no
processamento da enorme quantidade de informação que existe na
comunidade científica”, destaca Ana Mesquita Veríssimo. É que, enquanto
um computador ligado 24 horas por dia levaria décadas a processar
estes dados, uma rede de 100 mil smartphones, com a aplicação ativa
durante a noite, consegue realizar o mesmo trabalho em apenas dois
meses.
O algoritmo foi, pois, reprogramado para esta nova missão, cujo primeiro
objetivo passa por identificar medicamentos e moléculas dos alimentos
com propriedades antivirais. Concluída esta recolha, pretende-se
otimizar a combinação entre estes medicamentos e os alimentos, de
forma a melhorar a sua eficácia no tratamento do coronavírus.
Este é um projeto de investigação protagonizado por investigadores do
Imperial College London, que acreditam que, a longo prazo, este trabalho
pode acelerar o acesso a medicamentos eficazes e permitirá tratamentos
personalizados contra esta doença infeciosa.
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MARCAS COM PROPÓSITO
“Como fornecedora de serviços críticos de conectividade e comunicação,
a Vodafone assumiu desde o primeiro momento um papel determinante
no apoio à sociedade e ao governo,
assumindo o compromisso de oferecer um serviço rápido de resposta
à crise”, realça, aqui incluindo o aumento da monitorização e o reforço
da capacidade das redes móvel e fixa,
em especial nas estações que servem
hospitais centrais de norte a sul do
País, no sentido de garantir conectividade onde ela é mais precisa. “A rede
é a parte intangível de um operador de
telecomunicações, mas garantir a sua
eficiência é a única forma de assegurar que os nossos clientes continuam a
ter acesso a um serviço com a qualidade se sempre”, comenta.
É também no eixo da comunidade
que se inscreve o apoio da Fundação
Vodafone a instituições impactadas
pela pandemia, apoio esse que assumiu diversas formas. Por um lado, o já
mencionado reforço da capacidade de
rede, nomeadamente junto a hospitais
e forças de segurança, mas também
de unidades hoteleiras que graciosamente acolhem profissionais de saúde. Por outro lado, a doação de equi-

VIVEMOS O PROPÓSITO DA NOSSA MARCA NO DIA A DIA, NOS PEQUENOS E NOS
GRANDES DESAFIOS DIÁRIOS QUE ENFRENTAMOS, É O QUE NOS MOVE: SABER
QUE A NOSSA REDE E AS NOSSAS EQUIPAS PERMITEM QUE OS SERVIÇOS DE SAÚDE
E DO ESTADO CONTINUAM A FUNCIONAR, QUE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
PODEM CONTINUAR A ACOMPANHAR OS SEUS PACIENTES, UTILIZANDO A NOSSA
TECNOLOGIA, QUE AS PESSOAS CONTINUAM A TRABALHAR A PARTIR DE CASA,
PERMITINDO QUE AS EMPRESAS NÃO PAREM E CONTINUEM A CRIAR VALOR, QUE
QUEM É VÍTIMA DE VIOLÊNCIA E NÃO PODE FALAR POSSA PEDIR AJUDA POR SMS

pamentos de saúde, em concreto dois
ecógrafos destinados às unidades de

usa o poder de computação coletivo

que as empresas têm de assumir na

uma verdadeira trustmark, com foco no

cuidados intensivos dos hospitais D.

dos smartphones para acelerar inves-

recuperação da economia, apoiando

cliente e num propósito que é mais do

Estefânia e S. José, e a doação de 200

tigações na área da saúde (ver caixa).

as pessoas mais vulneráveis e con-

que comercial, é centrado no ser hu-

câmaras de vigilância a dez hospitais,

A responsável de Sustentabilidade e

tribuindo para salvar vidas. As em-

mano e na sociedade, e no que conse-

permitindo aos profissionais de saúde,

Fundação Vodafone Portugal chama

presas como a Vodafone, atendendo

gue fazer por ambos”. E isso – enfatiza

de forma remota e contínua, monitori-

a atenção para o propósito da em-

à sua dimensão, têm um grande im-

– “tornou-se ainda mais claro desde o

zar o estado dos pacientes infetados

presa: a ambição de, através da tec-

pacto na sociedade como criadoras

início desta pandemia”: “Quando colo-

com Covid-19. E ainda a disponibili-

nologia e da conectividade, moldar o

de emprego, riqueza e desenvolvi-

camos toda a nossa paixão, entrega e

zação de uma linha de apoio às vítimas

futuro de uma maneira positiva. “Es-

mento económico e social”.

dedicação numa causa, genuinamen-

de violência doméstica, bem como a

tamos comprometidos em construir

E, neste quadro, afirma-se convicta de

te, a admiração pela marca acaba por

associação ao movimento Portugal

uma sociedade digital que não deixa

que, mais do que valorizar marcas que

surgir”, nota, considerando “igual-

#EntraEmCena, uma colaboração iné-

ninguém para trás e protege nosso

apoiam causas, “os consumidores hoje

mente relevante” o reconhecimento

dita entre artistas, marcas, empresas

planeta. Uma sociedade digital em

não tomam decisões apenas com base

da importância das empresas de te-

públicas e privadas num esforço co-

que a tecnologia melhora a vida das

no bem que estão a comprar, avaliam

lecomunicações neste enquadramento

laborativo de salvaguardar a cultura

pessoas. Promove a inclusão de to-

também o que uma marca diz, o que faz,

e o “papel crítico” que desempenham

e os seus intervenientes, nesta altu-

dos, independentemente de género,

o que significa”. Daí que entenda que um

no bem-estar das pessoas numa si-

ra crítica para o setor. Em linha com

orientação sexual ou idade. Sem im-

dos grandes desafios para as marcas é

tuação adversa como a atual. “Somos

esta intervenção, a fundação aderiu à

pactar negativamente o nosso pla-

conseguirem criar um relacionamento

uma empresa que está na vanguarda

campanha promovida pela SIC e pela

neta”, começa por declarar. E logo

duradouro com os clientes, baseado em

da transformação tecnológica e, nes-

Federação Portuguesa de Futebol

acrescenta: “Para alcançarmos esta

objetivos comuns, onde sintam que as

te mundo de tantas incertezas e que

para angariação de fundos visando a

ambição, temos um plano ambicioso

marcas apoiam genuinamente causas

muda repentinamente de um dia para

compra de equipamento hospitalar e

em curso, que conta com o contributo

em que todos acreditam e que têm “um

o outro, a Vodafone mostrou estar ao

de proteção individual para hospitais

de todas as pessoas, independente-

propósito bem maior do que apenas

lado dos seus clientes e da sociedade

e IPSS. Finalmente, Ana Mesquita Ve-

mente da área onde trabalham. Diria

ganhar dinheiro”.

para, em conjunto, contribuir para a

ríssimo destaca o lançamento da apli-

que hoje, com a crise que estamos a

Essa é, diz, a postura da Vodafone,

construção de um futuro melhor”, con-

cação para telemóvel DreamLab, que

viver, é ainda mais premente o papel

“cada vez mais, percecionada como

clui Ana Mesquita Veríssimo.

34
JUNHO 2020

www.briefing.pt

AS PESSOAS PRIMEIRO
O diretor de Marketing da Volkswagen, Nuno Serra, acredita que
as marcas que mostraram a sua razão de ser de forma transparente
vão ficar na memória dos consumidores. E assegura que a empresa
vai estar na linha da frente sempre que a sociedade precisar.
Pessoas e segurança. Estes são dois

Câmara Municipal de Lisboa e a di-

esquecer a tecnologia que torna a

dos principais valores da Volkswa-

versas juntas de freguesia da cidade,

mobilidade diária cada vez mais eficaz

gen, elenca o diretor de Marketing,

para distribuir alimentos aos mais ne-

e com menor desperdício de tempo e

Nuno Serra, e foram estes valores que

cessitados em tempo de pandemia.

recursos. “Trabalhamos diariamen-

nortearam os programas que a marca

Esta parceria, que contou com as Jun-

te para oferecer soluções práticas e

desenhou para atenuar ao máximo o

tas de Freguesia de Arroios, Santo An-

eficazes, assumindo sempre um com-

impacto da crise sanitária.

tónio, Avenidas Novas e Alvalade, foi

promisso sustentável cada vez mais

Assim, do ponto de vista da atividade

batizada “Juntos da Freguesia”, “epí-

exigente. Daí termos definido metas

propriamente dita, foram criados dois

teto da proximidade” que representa.

que nos tornam altamente responsá-

programas: o “VW à Porta”, que, como

“Estamos permanentemente atentos

veis pelo futuro”, sublinha. E dessas

decorre do nome, permite ao cliente

ao que podemos fazer pela sociedade

metas destaca o investimento de 60

ter o veiculo entregue em casa, com

e teremos sempre as portas abertas,

mil milhões de euros, até 2024, para

o cumprimento dos principios de hi-

como acontece com as várias solicita-

o desenvolvimento de novas soluções,

gienização, e o “VW Seguro”, em que,

ções que recebemos e a que tentamos

que possam assegurar a transição

à normal intervenção pós-venda, foi

dar a melhor resposta”, comenta Nuno

para o patamar elétrico. “Este valor

associado um serviço de desinfeção.

Serra.

é superior a qualquer concorrente”,

Já do ponto de vista da responsabi-

Como marca do retalho automóvel, diz

assegura. Nota ainda que mais de

lidade social, o grupo desenvolveu,

o diretor de Marketing que a Volkswa-

metade desse investimento – 33 mil

a nível interncional, várias ações em

gen tem várias responsabilidades pe-

milhões de euros – será dedicado à

diferentes escalas e em territórios

rante a sociedade: desde a segurança,

mobilidade elétrica e que o restante

distintos. Em Portugal, associou-se à

passando pela sustentabilidade, sem

será canalizado para o desenvolvi-
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mento de soluções híbridas e digita-

quadro realça o posicionamento “As

para isso, pretendemos contar com

confiança, mantendo assim a ligação.

lização. Outra das metas que destaca

Pessoas Primeiro”: “Todas as ativi-

22 milhões de veículos elétricos em 10

E às que não são tão conhecidas dei-

tem como horizonte o ano 2025, até ao

dades devem ser focadas ainda mais

anos e 70 novos modelos”, especifica.

xa o conselho de que devem dar-se a

qual a marca pretende reduzir até 30%

fortemente nos nossos clientes. Além

Neste cenário, Nuno Serra diz acredi-

conhecer de uma forma em que o con-

as emissões de dióxido de carbono

disso, a nossa linguagem está a tor-

tar que o consumidor vai recompensar

sumidor encontre razões suficientes

decorrentes do processo industrial e

nar-se mais poderosa, mais colori-

as marcas que disseram “presente”

para criar essa nova ligação.

reduzir em 30% as emissões médias

da e mais natural. Concentra-se nos

neste momento da vida do País. É que

“É por isso que a Volkswagen pretende

das viaturas que comercializa. “Podia

clientes e na diversidade das suas

– comenta – o consumidor português

estar na linha da frente sempre que

indicar ainda outros exemplos, mas

histórias. Não estamos só preocupa-

não tem memória curta. “As marcas

a sociedade precisar, pois esse

acredito que estes dois são bem elu-

dos com os produtos, mas, sim, com

que abraçaram causas, que ajuda-

sentimento de intervenção e de aju-

cidativos do nosso compromisso para

as pessoas que vivem com os nossos

ram de alguma forma, que mostra-

da faz parte da nossa visão enquanto

o presente e futuro e da responsabili-

produtos”, explica.

ram a sua razão de ser de forma mais

marca. Esta situação marcou-nos a

dade que temos perante a sociedade”,

Na sua opinião, o consumidor já valo-

transparente vão ficar na memória de

todos de alguma forma e é importante

remata.

rizava as marcas que assumem causas

muitos”, afirma. Aconselha as marcas

para nós que continuem a contar com

Nuno Serra não tem dúvidas de que,

e passou a valorizar mais com esta

que o consumidor já conhece a conti-

a Volkswagen, tal como sempre fize-

passe o trocadilho, o propósito deve

nova situação: “O consumidor está

nuarem a transmitir um sentimento de

ram até aqui”, conclui.

ser, cada vez mais, o propósito das

hoje mais consciente e preocupado em

marcas. Declara, mesmo, que essa

associar-se a uma marca responsável,

ideia está subjacente na nova estra-

sustentável e que defenda as causas

tégia do Grupo Volkswagen, “com a

em que acredita”, entende. Assim é

marca a evoluir de uma fabricante

também com o setor automóvel, em

de veículos para uma fornecedora

concreto, com os portugueses cada

UMA NOVA ESTRATÉGIA

de serviços modernos de mobilidade

vez mais atentos às soluções híbridas

Evoluir de um fabricante de veículos para um fornecedor de serviços

e dispositivos inteligentes que tor-

e, sobretudo, elétricas que as marcas

modernos de mobilidade e dispositivos inteligentes que tornarão a vida

narão a vida quotidiana dos clientes

têm vindo a apresentar. “No caso da

quotidiana dos clientes mais fácil e agradável. É este o fio condutor da

mais fácil e agradável”. “Além dis-

Volkswagen, o ID.3 é o exemplo per-

nova estratégia da Volkswagen, já referido pelo diretor de Marketing

so, temos a responsabilidade de ter

feito disso mesmo: está cada vez mais

em Portugal, Nuno Serra. Uma estratégia que, tanto a nível global como

uma atitude sustentável aliada a uma

perto da data de lançamento, mas a

local, está ligada “de forma intrínseca à responsabilidade de ter uma

mobilidade individual mais segura,

curiosidade tem sido imensa, tanto

atitude sustentável aliada a uma mobilidade individual mais segura,

limpa e totalmente conectada. E isso

nas questões que nos fazem chegar,

limpa e totalmente conectada”. E que passa pelo investimento em

é comprovado com as várias me-

como nos tópicos discutidos em fó-

novas soluções, nomeadamente de mobilidade elétrica, mas também

tas ambiciosas que foram traçadas”,

runs e redes sociais, até mesmo pelo

em digitalização. Mas também pela sustentabilidade, com o plano de

acrescenta. E inscreve essa preocu-

número de reservas que tem vindo a

recorrer a energias renováveis para produzir as baterias para os carros

pação na nova era da marca, denomi-

aumentar. E neste campo, até 2025 a

elétricos na Europa, e com a ambição de, até 2025, reduzir as emissões

nada “Uma Nova Volkswagen’. Nesse

VW pretende ser número 1 global e,

de CO2 em 30%, relativamente a 2015.
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BE SMART.
DO SMARKETING.

INÊS TEIXEIRA-BOTELHO
E PATRÍCIA DIAS

São ambas docentes na Universidade Católica Portuguesa
e trabalham também em consultoria de marketing: Inês
Teixeira-Botelho na Weedoo e Patrícia Dias na Why Research.
Escreveram em conjunto um livro em que abordam os
princípios essenciais para uma estratégia de smarketing
bem-sucedida.

Autoras de “Smarketing
– Como o Marketing Mobile
está a mudar Portugal”

Hoje em dia, os consumidores são cada vez mais exigentes. Basta um clique para
se informarem sobre uma marca ou produto. Consultam reviews de outros con-

dades presentes ou antecipar necessidades futuras; no Investigar, onde se faz
benchmarking para se identificar melhores práticas, tendências, convenções

sumidores, comparam preços, e também gostam de partilhar as suas experiên-

e, ou aspetos legais, com o fim de se aprender com as experiências de outros

cias online. Fazem isto tudo, mas não têm tempo, andam sempre apressados. Por

players e antecipar obstáculos mas também para contextualizar, de uma forma

isso, detestam publicidade intrusiva, não suportam interrupções não solicitadas

realista e estratégica, métricas, objetivos, bem como interpretar resultados;

e desinteressantes. Gostam, isso sim, de marcas com as quais se identificam,

no Implementar, onde se materializam os insights obtidos com o research, e

que defendam valores e causas que partilham. E querem ofertas à medida e uma
comunicação personalizada e oportuna. Estes consumidores são smart, e andam
todos com um smartphone no bolso.

se desenvolve a solução em termos de tecnologia, UX e UI alinhada com os

objetivos definidos e a estratégia da marca; na Incubação, onde se apresenta
uma primeira versão da solução ou um MVP, num ambiente restrito ou não, e se

Para compreender profundamente estes consumidores, e conseguir construir
e alimentar relações duradouras com eles, os profissionais de comunicação e
marketing têm de partilhar este mindset e de desenvolver estratégias smarketing. Praticar o smarketing é colocar a compreensão profunda do consumidor

monitoriza e testa para se recolher insights; no Incrementar, que é um never-

-ending process onde se aplica o know-how obtido para constantemente melhorar a solução e acrescentar valor; no Intensificar, que é onde se trabalham

as estratégias e técnicas para criar recorrência no uso e que é fundamental

no centro da estratégia da marca, e recorrer ao smartphone como o principal

para um ciclo de vida de sucesso – não nos podemos esquecer que 70% das

mediador desta relação.

apps nas stores não tiveram um único download e que 25% delas foram apenas

Há muitas marcas portuguesas a praticar smarketing e, a partir do estudo de ca-

abertas e usadas uma vez e, por isso, a recorrência é uma questão fundamen-

sos de sucesso, sistematizámos um roadmap para ajudar outras tantas a desen-

tal!; e na Imersão, onde as soluções mobile se tornam parte de uma experiên-

volver as suas próprias apps e estratégias mobile. O que têm em comum bran-

cia phygital, ou seja de uma realidade e modo de vida que combina, de forma

ded apps tão diversificadas como o Supermercado do El Corte Inglés, a ePark da

imersiva, o offline e o online.

EMEL, a City Points, da Câmara Municipal de Cascais, a Regaleira 4.0, o MB WAY,

Pensar e ser smarketing é mais do que apenas desenvolver uma app móvel di-

a My CUF, a Mobiag, o Observador e a edponline? O seu desenvolvimento seguiu

rigida aos consumidores. Pensar e ser smarketing é adoptar uma estratégia em

uma lógica de ongoing-process que pode ser estruturado em sete princípios ou

constante evolução que implica a humanização das marcas e lhes dá, por isso, a

momentos-chave que não se percorrem obrigatoriamente de modo linear.

capacidade de, unindo a empatia e um conhecimento profundo do consumidor,

Estes 7 Is do smarketing traduzem-se na Ideação, que implica um conheci-

acrescentar valor respondendo a uma pain atual ou antecipando uma necessi-

mento profundo do consumidor e que, por isso, permite identificar necessi-

dade futura.

Praticar o smarketing é colocar a compreensão profunda do consumidor no
centro da estratégia da marca, e recorrer ao smartphone como o principal
mediador desta relação
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A EMMA NÃO DORME
Influenciadores digitais e product placement. É por aqui que passa
a estratégia da Emma – The Sleeping Company para aquele que
é o segundo melhor período do ano em termos de negócio: o verão.
A diretora do mercado da Europa do Sul, Filipa Guimarães, afirma
que esta nova abordagem vai surpreender os portugueses e mostrar
a capacidade de reinvenção da marca.

to o conforto em sua casa”: “Este foi
um momento marcado pela tendência
de fazer remodelações e alterar coisas que nunca tivemos oportunidade
por falta de tempo, pensando mais no
nosso conforto e valorizando o nosso
bem-estar.”
Perante a necessidade de ficar em
casa, com os consumidores arredados das lojas, diz Filipa Guimarães
que a maior preocupação foi manter
a capacidade logística. “Levarmos a
nossa promessa a sério e continuar

“Encaramos aquela que pode vir a ser

gratuita”, enquadra, deixando uma

a entregar o nosso colchão de forma

certeza: “Se havia momento para in-

eficaz e gratuita. O mais importan-

vestir seria este, uma vez que marcas

te para nós era garantir uma entrega

mais tradicionais não estavam pre-

segura para todos os intervenientes”,

paradas para este acontecimento”.

afirma. Para isso, beneficiou de uma

E desenvolve a ideia: “Com a agili-

operação global: “A Emma está pre-

dade que nos representa, mudámos

sente em mais de 22 países e con-

rente da pandemia de Covid-19. “Po-

as nossas criatividades em todos os

tamos com uma equipa de referên-

díamos ter recuado os nossos inves-

canais, garantindo, mais uma vez,

cia na área da logística, produção e

timentos, mas a estrutura e o conceito

confiança numa entrega segura, con-

transporte que accionou um plano de

que nos sustentam conseguem fazer

fortável e simples capaz de mudar

imediato, ativando todos os parceiros

frente às restrições do isolamento

o nosso descanso, num momento

com diversos planos de contigência,

social. As pessoas estavam em casa

em que estamos mais confinados”.

para bem do nosso serviço e de todos

nos seus computadores e nós entre-

A porta-voz da marca acredita que

os colaboradores e parceiros que de-

gamos o colchão em casa de forma

“as pessoas nunca valorizaram tan-

pendem do nosso negócio”, explica.

a maior crise económica dos últimos
anos como uma oportunidade”. A diretora do mercado da Europa do Sul
da Emma, Filipa Guimarães, sintetiza
assim o modo como a “the sleeping
company” encara a situação decor-

O VERÃO REPRESENTA UM
DOS MOMENTOS DE MAIOR
ATIVIDADE DA EMMA, SENDO
O SEGUNDO PERÍODO MAIS
LUCRATIVO, A SEGUIR À BLACK
FRIDAY
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EM 2018, A MARCA
REPORTOU RECEITAS DE 80,5
MILHÕES DE EUROS, NOS
MERCADOS EM QUE ESTÁ
PRESENTE. O ANO PASSADO,
ESTE VALOR SUBIU 86%,
PARA OS 150 MILHÕES

A fase seguinte – acrescenta – envolveu a ativação de “uma comunicação clara e esclarecedora” para todos
aqueles que, na quarentena, visitaram
as plataformas da marca. A tarefa era,
então, garantir “uma resposta segura e capaz”. “Construímos a nossa
estratégia de comunicação sempre
seguida de um acompanhamento dos
nossos investidores, com fortes modelos de atribuição, que nos ajudam

“DON’T WORRY. SLEEP

a optimizar todos os dias as nossas

HAPPY” É O MOTE DA MARCA,

ações”, sublinha a responsável.

QUE PASSOU, RECENTEMENTE,

A estratégia de comunicação voltou

A BARREIRA DO MILHÃO DE

a ser ajustada quando se entrou na

COLCHÕES VENDIDOS

fase de desconfinamento, visando reforçar a presença no mercado. “Mul-

Degree, que a responsável pelo

tiplicámos neste momento a nossa

mercado apelida de “revolucioná-

presença em marketplaces, visto que

rio”, por dissipar continuamente o

os portugueses começaram a ade-

excesso de calor do corpo, e que –

rir a estas plataformas no período de

acredita – vai ser a estrela dos pró-

confinamento”, refere, especificando

ximos meses. Anuncia, a propósito,

que, atualmente, é possível encontrar

que o verão será marcado por ações

Foi em 2017 que a Emma, startup alemã fundada dois anos antes, entrou

os produtos da marca em Worten.pt,

de comunicação “diferenciadas e

em Portugal. Além da marca, trazia o colchão Emma Original, que,

Fnac.pt, Dott.pt, e Kuanto Kusta. E

talvez mais próximas” do consumi-

diz a responsável pelo mercado da Europa do Sul, Filipa Guimarães,

deixando a promessa, sem concre-

dor: as redes sociais e o marketing

representava “um conceito por muitos desconhecido ou associado a

tizar, de que “vai contar com mais

de influência está no horizonte da

colchões de baixa qualidade”, isto é, o colchão enrolado e numa caixa.

uma presença muito familiar e quase

empresa. “Começamos hoje a entrar

A missão foi, então, conquistar o mercado: “Desde então foi imperativo

nostálgica para os portugueses muito

no universo dos social media in-

investir na criação de uma marca de confiança com a capacidade de

brevemente”.

fluencers e no seu enorme potencial

educar, enquanto, em simultâneo, revolucionava a forma como se

Na mesma linha de alargamento da

de conversão perto dos seus públi-

compra um colchão”, afirma, recordando que, para aumentar a confiança

presença, a marca aproveitou esta

cos, dando a conhecer um colchão

do consumidor, são oferecidas 100 noites de teste num colchão, sem

fase para construir novas parcerias,

real, uma experiência de entrega di-

compromisso ou risco.

de norte a sul do País, onde os con-

ferente e o testemunho da utilização

Foi uma missão levada a bom porto, com Filipa Guimarães a apresentar

sumidores vão passar a encontrar o

do mesmo”, adianta. A marca depo-

como provas o facto de a marca ter sido distinguida por organizações

colchão que é o ex-libris da Emma.

sita uma grande expectativa nesta

como a DECO PROTESTE e de, já este ano, a capa protetora e almofada

Foi, afirma Filipa Guimarães, um mo-

nova abordagem: “Esperamos este

terem conquistado o selo Produto do Ano.

vimento positivo: “Acompanhamos de

verão, aos poucos, surpreender os

Do ponto de vista da comunicação, acrescenta que também aí houve

perto as necessidades dos nossos

portugueses em alguns meios me-

uma abordagem diferente: “Inicialmente, rompemos com o que era um

parceiros, que podem agora voltar às

nos usuais, mas muito próximos da

mercado tradicional com uma presença digital forte, conquistando os

suas atividades, dando o voto de con-

nossa cultura, como product place-

primeiros lugares em muitas pesquisas em motores de busca. Mais tarde,

fiança Emma, um parceiro de negócio

ment em programas conhecidos por

a Emma virou-se para investimentos em televisão, publicidade exterior,

nos bons e maus momentos”.

muitos”, continua, rematando: “Isto

rádio e imprensa, sedimentando o seu lugar junto dos consumidores.

Este regresso é acompanhado de

vem provar a nossa capacidade de

Hoje, já somos uma marca reconhecida por muitos e uma opção válida

um lançamento: o Colchão Diamond

reinvenção”.

por entre marcas mais tradicionais no mercado.”
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a
O propósito das marcas ganhou novos contornos face
à situação desencadeada pela pandemia de Covid-19.
Mas, nesta matéria, não basta parecer – é preciso
mesmo ser. É nisto que acreditam mais duas “marcas
com propósito” a que a Briefing dá voz – a dreamMedia
e a Henkel. Atuam em áreas muito distintas da esfera
económica, mas une-as a convicção de que as marcas
têm de estar lado a lado com a sociedade. Não obstante
operar no segmento B2B, a empresa de publicidade
exterior não teve dúvidas em colocar os seus suportes ao
serviço de mensagens de sensibilização da população.
Afinal, diz o CEO, Ricardo Bastos, a comunicação é uma
ferramenta poderosa. De que, por sua vez, a empresa
de bens de grande consumo faz uso para partilhar a
sua visão de proximidade e pertença, em linha com um
posicionamento que passa por crescer com propósito.

12
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UMA APOSTA NO CRESCIMENTO
COM PROPÓSITO
O novo enquadramento estratégico da Henkel foca-se no crescimento com propósito, em que que o
consumidor e o cliente, a sustentabilidade e o capital
humano são os principais pilares, quer a nível global,
como local. Daí que a diretora-geral de Laundry & Home
Care em Portugal, Luísa Oliveira, afirme que “está
mais atual do que nunca”.

“A sociedade lembrar-se-á
das empresas que melhoraram o propósito das suas
ações face à situação que
invadiu tudo e todos.” É nisto
que acredita a diretora-geral
de Laundry & Home Care da
Henkel Portugal, Luísa Oliveira. Mas acredita também que,
no regresso à normalidade,
será necessário um reordenamento de prioridades,
“como nunca visto”. Adverte,
porém que, falar não significa
necessariamente um impacto
positivo e, por isso, defende
que é preciso que “as empresas identifiquem a mensagem certa e que, dentro da
incerteza geral, ouçam todas
as partes interessadas na
sua estrutura antes de tomar
qualquer tipo de decisões”.
Isto para que as ações implementadas sejam o reflexo dos valores da marca.

sentimento de que a marca

“Agora, mais do que nunca, tanto colaboradores, como a socie-

está com as pessoas. Nestas

dade em geral, esperam que as empresas sejam conscientes e

circunstâncias excecionais, foi

interventivas face aos problemas que nos preocupam”, afirma,

necessário um grande esfor-

considerando que a pandemia enfatizou a importância do com-

ço das nossas equipas para

promisso social para criar confiança nas empresas e no suces-

estarmos mais próximos dos

so a longo prazo. Assim, entende que cada marca deve ter um

nossos clientes e consumi-

propósito e colocar as pessoas no centro de cada uma das suas

dores, sublinhando que so-

ações e iniciativas: obter, analisar e dar sentido aos dados reco-

mos parte integrante das suas

lhidos para conhecer ao detalhe os seus clientes e ter a capa-

vidas e que partilhamos um

cidade de transmitir os valores com os quais eles se identificam

propósito comum”, enquadra.

como empresa.

No que respeita à Henkel,

“Acreditamos que, agora, as marcas necessitam estar lado a

Luísa Oliveira declara que o

lado com a sociedade. As nossas marcas continuaram a investir

compromisso social é, “des-

em comunicação, como foco especial na criação de conteúdos

de sempre”, uma parte fun-

relevantes para o consumidor neste momento, especialmente

damental da empresa e está

nos meios digitais, assegurando uma maior proximidade e real

completamente integrado nos
13
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AS EMPRESAS DEVEM
TER UMA VISÃO CLARA
E OS SEUS VALORES
CORPORATIVOS
SEMPRE PRESENTES,
EIXOS ESSENCIAIS
PARA A GESTÃO
NO DIA A DIA,
E IMPRESCINDÍVEIS
FACE A UMA SITUAÇÃO
DE CRISE COMO
A QUE ENFRENTAMOS
ATUALMENTE
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rante a sociedade é, por um lado, continuar a fornecer os nossos
clientes para que produtos de limpeza e higiene pessoal, bem
como adesivos para a indústria de primeira necessidade, cheguem às famílias portuguesas, como habitualmente, e, por outro lado, continuar a apoiar as comunidades em que operamos.
Durante o período de confinamento, dispararam as vendas de
diversos produtos de grande consumo, principalmente produtos
de limpeza de marcas como Sonasol, e foi necessário um esforço
adicional para, mantendo todas as nossas equipas em segurança, assegurar a produção e o abastecimento destes produtos
nos pontos de venda habituais, para que nada faltasse às famílias em Portugal”, desenvolve.
Na ótica da Henkel, os hábitos dos consumidores mudaram devido à crise sanitária e isso terá forte influência no consumo no
futuro. O que leva Luísa Oliveira a afirmar que “marcas fortes e
com um posicionamento claro relativamente à sustentabilidade,
à responsabilidade social e, também, ao seu desempenho a nível económico, e com uma ligação genuína às pessoas, terão um
papel ainda mais importante no futuro”. É que – diz – “as marcas sustentáveis, transparentes, humanas e alinhadas com os
seus valores estão entre as prioridades dos consumidores. Cita,

TER UMA VISÃO QUE SE ADAPTA
ÀS NECESSIDADES E AOS DESAFIOS GLOBAIS
E LOCAIS NOS DIFERENTES MOMENTOS É VITAL
E PERMITE ANALISAR A SITUAÇÃO
EM PERSPETIVA E A LONGO PRAZO

manter as operações a fun-

a propósito, um estudo da IBM, em colaboração com a Natio-

cionar numa situação exce-

nal Retail Federation (NRF), que analisou as tendências globais

cional”, sublinha, deixando

de consumo em 28 países e identificou que um terço dos con-

um elogio: “O sentido de

sumidores deixaria de comprar os seus produtos preferidos se

responsabilidade das nossas

perdessem a confiança na marca. Chama a atenção que alguns

equipas foi, e continua a ser,

desses consumidores afirmaram que deixaram de comprar al-

exemplar, e é, para mim, um

gumas dessas marcas favoritas por esse mesmo motivo e que

orgulho liderar a unidade de

estão dispostos a pagar mais, ou até mesmo a mudar os seus

negócios de Laundry & Home

hábitos de consumo, com base nos seus valores pessoais ou

Care em Portugal e fazer parte

para produtos mais alinhados com esses mesmos valores. “Es-

valores corporativos. E faz no-

gurança dos colaboradores

da Henkel.” “Nesta situação

tes indicadores sublinham, de forma muito evidente, que temos

tar que, juntamente com cola-

e parceiros: “Antes do con-

sem precedentes, a nossa

de trabalhar para e com as pessoas, onde o propósito comum é

boradores, ex-colaboradores,

finamento decretado pelas

principal responsabilidade pe-

parte fundamental desta equação”, remata.

clientes e consumidores, a

autoridades, estabelecemos

Henkel e a Fritz Henkel Stiftung

protocolos e implementámos

apoiam diversos projetos so-

medidas restritivas a nível

ciais sustentáveis em todo o

interno e ao longo da nos-

mundo, prestando suporte a

sa cadeia de valor como, por

atividades nas áreas das ca-

exemplo, a utilização de ma-

rências sociais, educação e

terial de proteção individual

ciência, bem-estar e saúde,

como máscaras e luvas, con-

artes e cultura, e meio ambien-

trolo de temperatura antes de

te. No caso concreto do desa-

entrar nos centros de traba-

fio sem precedentes colocado

lho, aumento da frequência de

pela pandemia de Covid-19, a

limpeza e desinfeção de todas

empresa lançou um programa

as áreas, alterações nas for-

global de solidariedade, que

mas de trabalhar para evitar

inclui

financeiras,

ao máximo o contacto entre

doações de produtos, pro-

pessoas, redução ao máximo

dução de desinfetantes para

a presença física de pessoas

as mãos nas fábricas, bem

em todos os cargos que foi

como a implementação de

possível, entre outras”.

medidas de segurança con-

Prioritário foi também as-

tinuas para os funcionários,

segurar a continuidade dos

entre outras medidas.

negócios. “Foi necessário um

Recorda que a prioridade foi,

esforço adicional por par-

precisamente, a saúde e a se-

te das nossas equipas para

doações

PROGRAMA GLOBAL, AÇÕES LOCAIS
Do ponto de vista da responsabilidade social, a Henkel respondeu à crise sanitária com um
programa global declinado localmente. No que toca à Henkel Ibérica, doou cerca de 225 mil doses
de detergente para máquina de roupa, 2.100 litros de detergente para limpeza do lar e 3.350
blocos sanitários para ajudar famílias carenciadas. Uma ajuda que contou com o envolvimento
de três Organizações não governamentais em Portugal: Cruz Vermelha, Re-food Alvalade e Casa
da Alegria. Além disso, também através da Cruz Vermelha, doou 2.280 unidades de gel de banho,
2.100 de champô e 1.140 de pasta dentífrica.
E integrou a iniciativa de solidariedade da Centromarca, a associação portuguesa de
fabricantes, para ajudar a colmatar a necessidade de Salas de Pressão Negativa no SNS.
Equipamentos num valor total de cerca de 50 mil euros foram, assim, doados a três hospitais, em
Lisboa, Porto e Coimbra.
Na esfera global, a intervenção passou por medidas como a doação de dois milhões de euros
ao fundo da Fundação OMS/ONU, bem como a outras organizações; a doação de cinco milhões
de unidades de produtos de higiene pessoal e doméstica; e a mudança nas instalações de
produção para produzir desinfetantes, tendo sido doados 50 mil litros. Envolveu ainda a
disponibilização de melhores condições de pagamento para pequenos e médios cabeleireiros
profissionais, afetados pela crise.
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SEM PROPÓSITO,
NÃO HÁ MARCAS
A dreamMedia colocou a “ferramenta poderosa”
que tem em mãos – a comunicação – ao serviço
da responsabilidade social. O CEO da empresa
de Out of Home, Ricardo Bastos, acredita que
as marcas que encontrarem um sentido nesta crise
são as que vão ficar na atenção e na preferência
dos consumidores.

as campanhas que montam,
assentes na responsabilidade
social, afirmando que nunca vira costas a campanhas
sociais, para os bombeiros
voluntários, para associações
humanitárias, para IPSS, de
promoção de cultura, de promoção gastronómica... “Faz
parte da nossa missão enquanto empresa”, enfatiza.
Daí o envolvimento do esforço social de resposta à pandemia de Covid-19. “Arrisco
dizer que, na dreamMedia’,
sentimos necessidade de intervir ainda nem sabíamos
bem a dimensão que o vírus
iria tomar. Aliás, fomos a primeira empresa de publicidade
exterior a lançar uma campanha de sensibilização, de
forma totalmente autónoma,
em meados de março, antes

“Se não houver propósito, não há marcas”. A certeza é do CEO da

passa pelos nossos suportes

dreamMedia, Ricardo Bastos, a pretexto da intervenção das em-

não nos consegue ‘ignorar’”.

presas em tempo de crise sanitária e social. Concede que “haver

É por ter “esta consciência”,

até há, mas serão marcas ‘pouco marcantes’”: “Esta pandemia

de que ocupa “um espaço que

serviu também para nos mostrar isso. Os consumidores são cada

é de todos”, que a empresa de

vez mais atentos e exigentes. Não basta transmitir segurança, há

Vila Nova de Gaia sente que

que criar proximidade e ligação. Não é por acaso que as campa-

tem de “retribuir”, criando

nhas são cada vez mais afetivas, irreverentes e criativas. E quan-

“soluções de verdadeira uti-

do as marcas são ocas no que toca a sentido, rapidamente são

lidade pública”, independen-

substituídas ou esquecidas.”

temente do momento. Ricardo

Acredita, pois, que os consumidores valorizam “cada vez

Bastos elenca algumas des-

mais” as marcas que assumem causas, mesmo quando ope-

sas soluções: suportes que

ram no setor B2B, como a sua, vocacionada para a publici-

oferecem mais-valias aos ci-

dade exterior: “Somos vistos por todos”, resume. E faz notar:

dadãos, com free wifi, bancos

“Repare que somos um meio que ocupa a via pública e com

de jardim, dispensadores de

o qual o público em geral se cruza. Uma das características

água, parques para bicicle-

únicas do OOH é o facto de não poder ser ‘bloqueado’, quem

ta. E inclui nessa intervenção
16
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UMA MARCA, QUANDO GENUÍNA E COM UM
PROPÓSITO, CONSEGUE TRANSMITIR ESSES
VALORES AO SEU CONSUMIDOR. FAZ COM QUE
HAJA IDENTIFICAÇÃO E COM QUE A MARCA SEJA
MUITO MAIS DO QUE UM MERO PRESTADOR
DE SERVIÇOS. CRIAMOS UMA RELAÇÃO DE
PROXIMIDADE E FAMILIARIDADE. E ESSA
CONFIANÇA É UM ELEMENTO CHAVE NA HORA
DE TOMADA DE DECISÃO
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ABRAÇOS
A campanha #VamosTodosAbraçarPortugal viveu numa
plataforma dedicada, em que os visitantes eram desafiados a
partilharem os abraços dados, e nas páginas das redes sociais
também criadas para o efeito, bem como em 200 suportes de
norte a sul do país, entre outdoors estáticos e digitais, mupis,
abrigos e pórticos.
Com, segundo o CEO da dreamMedia’, “um sucesso enorme”.
Ao fim de um mês, tinha alcançado mais de um milhão de
pessoas em todos os canais online, com mais de 11 mil visitas
em todas as plataformas, quase 25 mil interações nas redes
sociais, e mais de 26 mil visualizações do vídeo. “É um resultado
que excede as nossas expectativas iniciais, mas que vem
provar aquilo que há muito defendemos: a publicidade out
of home é um excelente canal drive to online”, realça Ricardo
Bastos. “O sucesso comprovado por estes números e a forte
adesão dos portugueses ao ‘abraço conjunto’ deixa-nos com
um sentimento de dever cumprido no que respeita ao eco que
fizemos das várias iniciativas, de quem se conseguiu reinventar
e adaptar a sua atividade aos constrangimentos gerados pela
Covid-19”, conclui.

ao futuro, a dreamMedia optou por criar uma ‘onda de positividade’”, partilha Ricardo Bastos, adiantando que foi essa a ideia
subjacente ao movimento #VamosTodosAbraçarPortugal. Que
justifica assim: “Somos um país de afetos, de saudade e de toque. Nada mais genuíno que um abraço. E todos sabemos a falta
que eles nos fizeram nesta altura! E houve muito abraços dados
nesta altura, mas não na sua forma física”.
Este movimento norteou-se por dois propósitos: primeiro, celebrar todas as marcas que, de alguma forma, permaneceram do
lado dos portugueses durante a pandemia, sendo por donativos,
ações de sensibilização, adaptação do negócio ou por, simplesmente, se manterem ativas porque o país e os seus serviços não
podiam parar; segundo, salientar que, para que o país não estagne e para que os efeitos da crise não sejam ainda mais fortes, é necessário agir e reativar a economia. “Óbvio que uma das
formas de nos mantermos ativos é continuando a comunicar. Não
seria muito estranho um dia sairmos à rua e percebermos que
de o estado de emergência

lançada para afirmar que, com ela, a dreamMedia assumiu o

todas as marcas deixaram de comunicar?”, questiona.

ser decretado”, recorda. E

papel de agente de saúde pública, passando duas mensagens

E remata: “Embora afastados, por força das circunstâncias, es-

porquê? Porque – responde

distintas: uma com as medidas de proteção e de etiqueta res-

tamos hoje mais unidos do que nunca, e isso deve-se, em gran-

– é uma empresa com “uma

piratória e outra que apelava ao recolhimento social. Na mes-

de parte, às empresas e entidades que, durante este período

ferramenta muito podero-

ma linha, e porque mantém “boas relações institucionais” com

particularmente difícil, conseguiram reinventar-se e adaptar a

sa em mão”: a comunicação.

os municípios onde tem suportes instalados, a empresa sentiu

sua atividade aos constrangimentos gerados pela Covid-19. É

“Enquanto mass media, este

que poderia ter também um poder fundamental na ação lo-

por isso mesmo que essas empresas e instituições, sejam elas

‘poder’ torna-se ‘obrigação’.

cal. Assim, disponibilizou suportes – entre outdoors e meios

autarquias, grandes empresas, negócios locais, ou outros, me-

Obrigação moral, social e

móveis – para que pudessem sensibilizar os seus munícipes.

recem ser reconhecidas e as iniciativas e medidas que desen-

de cidadania”, sustenta. Re-

A situação evoluiu, entretanto, mas a intervenção não cessou:

volveram têm de ser dadas a conhecer”. É algo inspirador que

toma a primeira campanha

“No meio de uma nuvem tão negra e em clima de indecisão face

merece um país inteiro a agradecer.”
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UMA OPORTUNIDADE,
COM PROPÓSITO
“Cuidar da saúde das pessoas”. Este é o propósito
de sempre da AdvanceCare, enfatizado com
a pandemia de Covid-19, como partilha a diretora
de Marketing, Ester Leotte, dando conta de como,
sem perder esse foco, os desafios foram convertidos
em oportunidades.

“Cuidar da saúde das pessoas”. É este o propósito – “único e

a que todos os que a conhe-

claro” – da AdvanceCare, partilhado pelas diferentes empresas

cem enquanto marca pudes-

e negócios do grupo nascido em 1998. Quem o diz é a diretora

sem ter acesso a informação

de Marketing, Ester Leotte, concretizando: “Quem trabalha na

sobre o tema – redigida e

AdvanceCare sabe que o seu contributo diário ajuda a melhorar

validada por um conselho

a saúde de todos e isso não é indiferente a ninguém”. “Traba-

científico – de forma “clara,

lhar com propósito é trabalhar com uma paixão e energia con-

transparente e segura”. E é

tagiante”, afirma. Uma paixão que, entende, é sustentada nos

por isso que, há vários anos,

testemunhos dos colaboradores, e que se reflete não só no que

investe numa biblioteca de

a nível mundial. “O contexto atual obrigou a que a empresa,

fazem, mas no que alcançam juntos, enquanto equipa.

saúde que toca em diversos

como todos nós, repensasse e reorganizasse a sua forma de

Com a pandemia de Covid-19, o propósito saiu reforçado e

temas, desde a prevenção ao

viver e trabalhar, adaptando as soluções à realidade semana

foi sentido “ainda com mais força”. “A AdvanceCare sabe que

tratamento e acompanha-

após semana, nunca perdendo o foco no que é o seu core –

tem uma responsabilidade acrescida, por ter a expertise clí-

mento da doença. O propó-

a saúde, a prevenção e a proteção de todos: colaboradores,

nica e os meios para dar informação credível às pessoas, tão

sito foi, aliás, uma constante

clientes e prestadores de cuidados de saúde”.

importante nesta fase”, nota, defendendo a importância do

a guiar o rumo neste con-

A marca descortinou, pois, logo no início, oportunidades: tanto

aumento da literacia de saúde para que haja uma maior pro-

texto de pandemia, em que

de criar novos serviços para responder a novas necessidades,

teção. Criou, assim, Boletins Clínicos Informativos, de modo

as mudanças foram muitas

que começaram a emergir nos seus clientes, como de amplificar
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aberta a todos”. “O nosso local de trabalho é único e fundamental
para desenvolvermos a nossa cultura organizacional, reforçar as
relações e convivermos juntos”, refere a diretora de Marketing,
após um período de confinamento em que o teletrabalho foi estreado por algumas equipas, apesar de já ser uma realidade, há
alguns anos, em algumas das áreas operacionais.
Em consequência dos bons resultados, em janeiro, o grupo tinha atualizado a política de smart working de forma a alargar
o teletrabalho a outras áreas, embora com algumas condicionantes. “A experiência “forçada” que todos viveram fez com que
alguns dogmas caíssem por terra e que todos se habituassem a
trabalhar com novas ferramentas, menos papel e outras rotinas.
E os resultados foram muito interessantes”, comenta, sustentando que ficou também “claro” que há processos e questões
que beneficiam se forem tratados presencialmente. Em setembro, a empresa quer, nessa medida, retomar um equilíbrio entre
o teletrabalho e a presença física, que “potencie o melhor desses dois mundos e crie um “novo normal”.
E sobre o futuro? Ester Leotte não tem dúvidas de que este é
e será, “com certeza”, um ano atípico. A empresa está, ainda
assim, “preparada em termos de caminho, pessoas e vontade, e tem tudo para conseguir alcançar os seus objetivos
e concretizar o seu propósito”. São vários os projetos que
estão em fase final de implementação, todos com o objetivo
de cuidar ainda mais e melhor da saúde das pessoas.
“Além do mais, a aquisição no início do ano pelo Grupo Generali
trará também novos desafios além-fronteiras, que potenciarão o
alguns serviços já existentes muito focados no digital. É o caso

Fundamental para continuar a

desenvolvimento e crescimento da AdvanceCare e dos seus co-

da solução “médico online”, disponível desde 2017 e que, com o

executar o propósito da mar-

laboradores. E potencia ainda mais a capacidade de satisfazer as

confinamento, teve um “crescimento exponencial”. Trata-se de

ca num momento de retorno

necessidades dos seus clientes”, diz. Sempre na prossecução de

um serviço que permite a assistência médica sem a necessida-

ao escritório é ter a “empresa

entregar o seu propósito: “Cuidar da saúde das pessoas”.

de de se deslocar fisicamente aos serviços de saúde, incluindo,
por exemplo, a prescrição de medicamentos enviada através de
SMS ou email. Além disso, salienta, é também um “meio útil” de
sinalização e encaminhamento (para os canais e circuitos definidos pelas autoridades de saúde) de casos suspeitos de Covid-19. Adicionalmente, a marca lançou a plataforma AdvanceCare Link. O objetivo? Ligar profissionais de saúde e pacientes,
de “forma simples e segura”, durante a fase pandémica.
Além da ativação da telemedicina, a empresa compreendeu que
os clientes estavam à procura de orientação para aspetos mais
fundamentais da vida, como o bem-estar físico e psicológico.
Surgiu, assim, revela, a ideia de desenvolver programas de nutrição e psicologia completamente online, que lançou em abril.
A empresa conseguiu, deste modo, “continuar a prestar os serviços que os seus clientes necessitavam, tudo de forma remota”.
Porque o objetivo, seja presencialmente seja online, é sempre o
mesmo: “Cuidar da saúde das pessoas”.

O CONTEXTO ATUAL OBRIGOU A QUE
A EMPRESA, COMO TODOS NÓS,
REPENSASSE E REORGANIZASSE A
SUA FORMA DE VIVER E TRABALHAR,
ADAPTANDO AS SOLUÇÕES
À REALIDADE SEMANA APÓS SEMANA
14
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RETRIBUIR É UMA OBRIGAÇÃO
Oferta de refeições a pessoas carenciadas,
contribuir para criar um espaço de lazer para a
terceira idade ou sensibilizar para a necessidade
de salvar os coalas. Estas foram algumas das
causas a que a Baixa62 já se associou. Porque,
segundo o diretor-geral, Pedro Valido, retribuir
à sociedade é quase uma obrigação. “Faz parte
de nós”, diz.

Marcas sem propósito? Para o diretor-geral da Baixa62, não
fazem sentido. Pedro Valido entende que o propósito é fundamental para qualquer marca e que deve mesmo fazer parte
do seu ADN. “É quase a justificação da existência”, comenta, sustentando que o consumidor valoriza mais as marcas
e empresas que assumem causas. “São sensíveis às causas
e identificam-se com elas, gerando goodwill para a marca”,
nota. Como as recompensa? “Ficando no top of mind através
da empatia criada”. “No momento da decisão da compra não
é determinante, mas ajuda bastante”, adianta.
A empresa de comunicação e marketing com experiência em
produção e ativação de marca sempre teve – diz – a preocu-

O objetivo, esse, é sempre o

nização não governamental

nente, no fim do ano passa-

pação de se aliar a causas, ao longo dos 27 anos que já leva de

mesmo: ajudar. “Entendemos

que presta apoio a animais.

do até o início de 2020, e que

existência. “Associamo-nos a diversas causas que na altura,

que quem lucra com a sua

“Perante os fogos florestais

mataram ou desabrigaram

por uma questão de oportunidade, nos parecem relevantes

atividade tem a obrigação de

que lavraram naquele conti-

muitos milhões de animais,

e através das quais poderíamos, de alguma forma, contri-

canalizar uma parte desses

buir para ajudar”. Foi o caso da oferta de refeições a pessoas

lucros para ajudar alguém.

carenciadas, voluntariado social e até da transformação de

É essa a nossa forma de es-

“uma velha cave num espaço de lazer para a terceira idade”.

tar”, partilha.

“E, neste caso, o engraçado, foi a forma como todos juntos

Foi precisamente com o fim

nos envolvemos numa espécie de “Querido mudei a casa”

de ajudar que a agência se

[programa de decoração e design da TVI] independentemen-

juntou, no início deste ano,

te da nossa função na empresa. No final, o sorriso daqueles

ao ilustrador Kepa para criar

idosos deu-nos muito mais do que nós tínhamos conseguido

posters cuja venda revertia

dar”, conta.
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Leia o QR Code e ajude-nos a ajudar a WWF Australia!

Pedro Valido vê a retribuição à sociedade quase como uma
“obrigação”. “Quem consegue ter sucesso pode partilhar uma
pequena parte com os outros. É um princípio de vida”, justifica
o CEO da agência que encara a valorização do que é nacional
A Baixa 62 juntou-se ao ilustrador Kepa para alertar consciências
para a diminuição drástica da população de Koalas como
consequência dos gravíssimos incêndios que assolam a Austrália.

como um desígnio da empresa 100% nacional. “Valorizamos
muito o que é nosso”, diz. E é através do know-how acumula-

Infelizmente não podemos mudar o que aconteceu, mas
podemos contribuir para tentar salvar esta espécie ameaçada.
baixa.62

baixa62

aka.kepa

donate.wwf.org.au

do ao longo dos últimos 27 anos e do “profissionalismo” que
dedicam aos projetos que lhe são confiados pode também

www.jotagrafe.com

ajudar os seus clientes a assumirem causas. Porque – declara: “As causas são a nossa paixão”.
O entusiasmo pelo propósito continua o mesmo, pese embora
o contexto tenha mudado com o aparecimento da Covid-19.
entre eles coalas, e as imagens que víamos nos meios
de comunicação sentimos
de podíamos fazer alguma
coisa”, revela. “Desafiamos

ENTENDEMOS QUE QUEM LUCRA COM A SUA
ATIVIDADE TEM A OBRIGAÇÃO DE CANALIZAR
UMA PARTE DESSES LUCROS PARA AJUDAR
ALGUÉM. É ESSA A NOSSA FORMA DE ESTAR

o Kepa a produzir uma ilus-

“Os valores e a missão da agência não mudam”, sustenta. Pedro Valido admite que a pandemia interferiu “de forma brutal”
nos objetivos da empresa para este ano. “Fomos todos apanhados de surpresa num ano que tinha começado bastante
bem e que de repente vimos tudo cancelado”, conta. Tiveram,
pois, que ajustar a estratégia. E ainda que o contexto mude

tração e assinar 1200 posters

– e este ano mudou radicalmente – a ambição é sempre a

que enviámos para clientes,

saiba que frutos gerou a ação para a agência – uma vez que

mesma. Qual? Tornar-se uma referência nos eventos digitais.

parceiros, amigos e até algu-

pouco depois “rebentou a pandemia e as prioridades muda-

“Estamos a crescer dentro do digital, construímos um estúdio

mas figuras públicas, procu-

ram” – a consciência está tranquila. “De qualquer forma, algu-

chroma, fizemos uma parceria com uma produtora que ocupa

rando sensibilizá-los a entrar

ma coisa fizemos e temos a convicção que poderemos ter aju-

agora esse espaço e assinamos um contrato de parceria com

no site da WWF Australia e

dado a salvar algumas dezenas de animais”, observa, adian-

uma empresa de desenvolvimento de software para ativações.

contribuírem diretamente para

tando que nos planos da agência voltar a associar-se a outras

Reforçamos também o departamento criativo e tornamo-nos

esta causa”. E ainda que não

causas no futuro. “Faz parte de nós”, justifica.

autossuficientes para os eventos digitais”, remata.
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COVID-19 PODE SER A VACINA QUE O MARKETING
E AS MARCAS EM PORTUGAL PRECISAVAM

DUARTE ROQUETTE
Diretor de Estratégia
da BAR Ogilvy

Que desafios colocou a pandemia às marcas? Muitos,
responde o autor deste artigo, à luz de um estudo
desenvolvido em parceria com a Ipsos APEME. Começa,
porém, por elencar as fragilidades que vieram ao de cima.
E que também não foram poucas…

Há um ditado que diz que “Há males que vêm por bem”. A Covid-19 é uma tragédia,

por demorar dois meses a aprovar… Algo que se provou incompatível com o ritmo

mas não há dúvida de que sairão mais fortes as marcas que conseguirem reagir.

frenético da Era Covid.

A realidade que vivemos está a ser trágica para muitas marcas, mas está cheia de

Tudo isto seria mais fácil se as marcas tivessem posicionamentos. Mas a falta de

oportunidades se olharmos para ela deste ponto de vista: Imaginem as marcas

posicionamentos ficou claríssima em dois momentos: quando as marcas conge-

como um organismo em que foi administrada uma vacina chamada Covid. Esta

laram os investimentos, porque não sabiam o que haviam de dizer, e quando as

vacina veio estimular a sua capacidade de resposta em cinco pontos vitais que

marcas decidiram dizer todas a mesma coisa.

até agora estavam fracos e vulneráveis: Foco no Consumidor, Tomada de Decisão,

Fiquem em casa... lavem as mãos... etc, etc... Foram refrões cantados a várias vozes

Posicionamento, Relevância e Capacidade de Inovação.

que ilustram bem a falta de posicionamento das marcas, porque um posiciona-

Começando pelo Foco no Consumidor. O coração da maioria das empresas

mento é como um ponto de vista e quando se tem um ponto de vista tem-se sem-

portuguesas está no produto/serviço e na área comercial, não está no mar-

pre alguma coisa interessante e diferente para dizer.

keting. O marketing em muitas empresas é visto como um centro de custos e

O que nos leva à quarta fragilidade: Relevância. Se, antes da pandemia, lançar uma

a única coisa que gere é o “P” da comunicação. Ou seja, o foco destas marcas

campanha absolutamente umbilical era algo que passava despercebido, com a

não está no consumidor.

pandemia passou a ser visivelmente disparatado comunicar fosse o que fosse que

Se as marcas estivessem verdadeiramente focadas no consumidor investiriam em

não fosse relevante.

estudos de mercado e seria o marketing, partindo das necessidades do consumi-

Mas se é relativamente fácil dar a volta a esta fragilidade, não é tão fácil dar a

dor, a orientar os outros Ps. A Covid trouxe isto ao de cima de uma forma gritante,

volta à 5.ª fragilidade: Inovação. A Era Covid pede inovação e inovação atempada

porque a mudança brusca nas necessidades, bem como a quebra no consumo de

e relevante. Inovação que responda a necessidades reais e que seja implemen-

muitos produtos e serviços, deixou a maioria das empresas sem saber como reagir.

tada rapidamente.

Paralelamente, o vírus trouxe ao de cima uma segunda fragilidade: a complexidade

Inovação no produto, nos processos, nos canais, na comunicação. Mas a ino-

dos processos de tomada de decisão em Portugal. Do meu ponto de vista, no nos-

vação é dos processos mais exigentes para uma empresa e para inovar é pre-

so País, um marketeer precisa, acima de tudo, de ser um bom político. Isto porque,

ciso que as marcas consigam transformar em forças as quatro fragilidades

para além da falta de peso institucional do marketing em Portugal, gere-se muito

apontadas anteriormente.

numa lógica de responsabilidades partilhadas. Ou seja, qualquer mudança ou in-

A Covid trouxe ao de cima as grandes fragilidades da maioria das marcas em Por-

vestimento de marketing tem de passar por mil e um boards e ter o aval de todos

tugal, mas as marcas que conseguirem reagir irão conseguir sobreviver e, muito

os “influencers” da organização. É por isso que uma campanha “urgente” acaba

provavelmente, sair mais fortes desta pandemia.

Se as marcas estivessem verdadeiramente focadas no consumidor investiriam
em estudos de mercado e seria o marketing, partindo das necessidades
do consumidor, a orientar os outros Ps
18
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QUANDO O PROPÓSITO É AJUDAR
OS CLIENTES A COMUNICAREM
O SEU PROPÓSITO
Não são uma marca de “modas”. O que melhor
os define na BDR | Bandeiras e Mastros é,
“sem dúvida, a essência”. A administradora e
diretora comercial da empresa de suportes de
comunicação, Bárbara Magalhães, fala no plural
para explicar como são unidos e como arregaçam
as mangas lado a lado com os clientes. Afinal,
o propósito “começa nas pessoas”.

“Não nos podemos esquecer que as marcas são verdadeiras
influenciadoras de comportamentos na sociedade e catalisadoras de mudanças”. Começa por lembrar a administradora e diretora comercial da BDR, Bárbara Magalhães, para
defender, a seguir, que o papel que elas desempenham nos
seus setores e na sociedade é “demasiado importante para
ser negligenciado”. Essa função sempre foi relevante nas estratégias de marketing e tem evoluído com o tempo, face a
mudanças internas e externas, e acelerada com a pandemia
por Covid-19.
Na BDR, definem o propósito como algo “genuíno, a essência
de uma marca, uma característica de dentro para fora. E começa nas pessoas, porque os negócios e as relações são de
pessoas para pessoas”. E acreditam que comunicá-lo passou a
ser uma missão das insígnias e que todas elas devem ter oportunidade de comunicar – ou não fosse ela uma empresa que
produz suportes de comunicação.
É por isso que o seu propósito

vo de, como empresa 100% portuguesa e orgulhosa do seu País,

é “servir o mercado com solu-

poder contribuir para a dinamização e divulgação do programa,

ções de comunicação susten-

ajudando a defender o que de melhor se faz e a consciencializar

táveis, que agreguem valor ao

os consumidores que o que é “nacional é bom e recomenda-se”.

cliente e à sociedade e sejam

A administradora da BDR considera que “os portugueses estão

acessíveis a todos”, aliando a

mais sensibilizados para comprar produtos nacionais, unidos

A marca assume uma causa e o consumidor valoriza isso.

capacidade de adaptação da

pela consciência que essa escolha fará o País progredir” e afir-

Bárbara Magalhães refere que são vários os estudos que

empresa às necessidades de

ma – no plural – que, na empresa, se sentem orgulhosos por

mostram que, no momento de optar por determinada

cada cliente, para que tam-

conseguirem reunir todas as condições necessárias para baixar

empresa ou produto, é “frequente” o cliente ter esse fator em

bém eles possam transmitir

os preços das bandeiras, o produto core e o mais vendido. “E

consideração, especialmente em públicos mais jovens. “Mas

o seu propósito, em qualquer

não, não foi uma jogada comercial”. Foi, sim, algo que tem vindo

é uma tendência que tende a ser generalizada”, defende.

circunstância.

a ser trabalhado e, com os desafios que a pandemia trouxe para

O mundo mudou e o consumidor também. Este valoriza cada

A marca apoia ativamente en-

as marcas, decidiram que era o “timing perfeito” para o fazer,

vez mais as marcas que apoiam causas e que assumem um

tidades e iniciativas sociais,

certo cuidado para com a sociedade. “O preço continua a ser

como: Paramédicos de Ca-

um fator importante, mas já não é tão determinante, pois o lado

tástrofe Internacional, Coração

mais emocional, mais humano e de responsabilidade social

na Rua, Artistas Pintores Com

tem assumido, cada vez mais, um peso decisivo”, defende,

a Boca e o Pé, Quercus, entre

recordando que, atualmente, as marcas dirigem-se a um

outras. Além disso, aderiu ao

público cada vez mais “exigente, evoluído e informado”;

“Portugal Sou Eu” – ainda no

e, ao mesmo tempo, que distingue “com facilidade o que

tempo em que era “Compro o

é verdadeiro daquilo que não é”.

que é Nosso” – com o objeti-

CAUSA-EFEITO
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“ajudando, assim, as empre-

transporte mais pequenos.

No que respeita à sua essên-

inspirada por um propósito sentido e enraizado”, até porque

sas a não deixarem de comu-

Desta forma, o facto de serem

cia, a BDR diz mover-se pe-

num setor “em que todos parecem iguais ou muito idênticos é

nicar, com custos mais baixos,

mais duradouros permite que

los valores que formam cada

preciso primar pela diferença”.

e continuassem também elas

sejam utilizados mais vezes

momento dos seus 13 anos de

na luta pelo seu propósito”.

e que, no final do seu tempo

história. É uma “marca sim-

Também ao meio ambiente

útil de vida, possam ser re-

ples e genuína, em evolução,

têm uma palavra a dizer: “sa-

ciclados. A empresa não só

com valores próprios, senti-

bia que o tecido da bandeira

ajuda na redução de custos de

mentos e atitudes, no que faz,

não é composto por plástico?”.

transporte e na aplicação dos

comunica e defende”. Valori-

A BDR dá primazia a materiais

produtos em muitas situa-

za a proximidade com todos

certificados, leves, mais re-

ções, como, de forma indireta,

os seus clientes, diariamente.

sistentes, com diversas apli-

contribui para que haja menos

A administradora acrescenta

cações e que exijam meios de

emissão de CO2.

que “uma reputação sólida é

O QUE FAZEMOS E A COMUNICAÇÃO
QUE TEMOS SÃO, TAMBÉM, UMA FORMA
DE INSPIRAR E DEMONSTRAR
A IMPORTÂNCIA QUE TODOS PODEM
TER PARA MELHORAR A SOCIEDADE
EM QUE VIVEMOS

AGARRAR A OPORTUNIDADE
“Gerir marcas em alturas de crise não é fácil, existem vários fatores a ter em conta, sendo o maior
construir ou reforçar relações com um propósito muito claro”, defende Bárbara Magalhães.
A adaptação contínua e a reinvenção, motivadas pela mudança de comportamentos e pela
aceleração que está a acontecer nos meios digitais, é – na opinião da administradora da BDR – o
que deve ser feito pelas marcas depois da pandemia.
“É tempo de eliminar da equação a postura mais comercial e, mais do que nunca, adaptar as
suas estratégias de marketing para dialogar e criar relações com os seus clientes”. Até porque as
empresas têm, agora, a oportunidade de encontrar a “fusão perfeita” entre os seus objetivos e
as necessidades sociais, bem como atrair o seu público para os impactar de uma forma positiva.
“Claro, sempre com coerência e consistência”.
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21
SETEMBRO 2020

MARCAS COM PROPÓSITO
OPINIÃO

www.briefing.pt

OS NOVOS HORIZONTES
DO MARKETING DIGITAL

ANTÓNIO ALEGRE

Quais são as tendências que estão a moldar o marketing
digital? É a esta pergunta que o autor deste artigo procura
responder, a partir da evolução dos comportamentos
do consumidor.

CEO da Páginas Amarelas

Independentemente do setor, do serviço ou do produto, o Marketing Digital está

integrado de gestão, conseguirem gerir o online e o offline de forma centralizada.

presente e é hoje parte integrante de todos os negócios. Até há alguns anos,

Por outro lado, a necessidade de concentrar informação e de agilizar processos

criar uma página comercial no Facebook era suficiente para a maior parte das

de compra vai levar ao aparecimento progressivo de marketplaces verticalizados,

empresas reforçarem mensagens junto dos seus territórios, mas as plataformas

com produtos e serviços de uma só categoria, passíveis de serem pesquisados e

sociais desmultiplicaram-se e as marcas perceberam que vários perfis signifi-

escolhidos através do preço, proximidade geográfica ou nível de recomendação.

cavam mais pontos de contacto e de reconhecimento. Agora, enquanto se di-

Esta tendência vai estender-se a negócios de todos os setores, com marketplaces

gerem algumas lições trazidas pela pandemia ao consumo online, projeta-se

que centralizam todas as empresas que vendem aquele produto.

o futuro do Marketing Digital e antecipam-se as tendências que vão moldar o

Porque conceitos como o de fidelidade a uma marca vão dissipar-se e tornar-

comportamento e o consumo.

-se cada vez menos aplicáveis aos perfis de consumo, o Marketing Digital vai

Embora a realidade da loja física não esteja, para já, condenada a desaparecer, os

ajustar-se para trabalhar em ciclo e criar uma experiência unificada. Significa

indicadores apontam para um aumento significativo das vendas online ano após

isto que as marcas vão investir em nutrir os processos de venda com conteúdo

ano, potenciadas não só pelas experiências excecionais de compra que, cada vez

diferenciado ao longo de todo o ciclo de vida do cliente e integrar toda a gama

mais, as marcas fornecem aos clientes online (por via das plataformas de acom-

de canais e experiências de comunicação de marketing para oferecer suporte e

panhamento da compra, das entregas e levantamentos em pontos de acesso fácil,

permanecerem relevantes.

da garantia de devolução gratuita), como pela alternativa de contacto zero que

Outra das tendências que vamos ver ganhar uma robustez crescente é a da mar-

constituem para todos quantos permanecem a trabalhar, a estudar e a gerir as

tech, ou tecnologia de marketing, que, por via de processos de automação e de

suas rotinas maioritariamente a partir de casa.

análise de dados angariados pelas ferramentas do Marketing Digital, vai oferecer

Também resultado da evolução dramática das orientações de saúde e segurança

uma vantagem competitiva aos negócios, desde que se dirigem aos clientes, até

aplicadas ao consumo, a pesquisa por voz evoluirá mais rapidamente e a adoção

que os envolvem, incentivam e convertem.

da voz na otimização dos negócios andará de mãos dadas com a eficiência da co-

No futuro, será crucial as marcas conseguirem viver o seu próprio processo

municação e dos esforços do Marketing Digital – algo com um potencial, ao dia de

de transformação contínua no digital, a partir de um roteiro que afine as suas

hoje, ainda pouco explorado.

capacidades ao mesmo tempo que as implementam em tempo real. Espera-se

Dentro dos negócios que, tendencialmente, vão estar cada vez mais presentes no

que mais e mais marcas assumam o Marketing Digital como um aliado que as

digital e que irão recorrer ao online para fortalecer a sua posição estão as ‘pop-

ajudará a vencer o desafio do longo prazo, a partir de conteúdo autêntico, útil

-up stores’, ou pequenas cadeias de lojas, com a facilidade de com um modelo

e positivo.

Embora a realidade da loja física não esteja, para já, condenada a desaparecer,
os indicadores apontam para um aumento significativo das vendas online,
potenciadas pelas experiências excecionais de compra que as marcas fornecem
aos clientes online, como pela alternativa de contacto zero
22
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USAR A VOZ DAS MARCAS PARA
DAR VOZ À COMUNIDADE
Representa mais de 40 marcas no País e a voz delas
é utilizada em prol da comunidade. A multinacional
de bens de consumo Procter & Gamble (P&G)
associa-se a iniciativas e aposta na comunicação
para impactar a sociedade e o planeta. A diretora
de Marketing em Portugal, Carolina Veiga, fala de
como usam as ferramentas de comunicação para
passar a mensagem certa.
É incontável o número de
pessoas que usam, diariamente, em todo o mundo, as
marcas da P&G. O que talvez
se justifique por a empresa
fazer diferença na vida delas de inúmeras formas, não
só por oferecer produtos de
“qualidade superior”, mas,
também, porque tem na sua
estratégia um conjunto de
políticas, valores e princípios que “visam impactar
positivamente a comunidade e o planeta”.

OS TEMPOS
QUE VIVEMOS
ACELERARAM
O AUMENTO
DO SENTIDO DE
RESPONSABILIDADE
E DE SOLIDARIEDADE,
QUE SE ESTENDE À
HORA DE ESCOLHER
AS MARCAS E OS
PRODUTOS
23
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A diretora de Marketing da P&G Portugal, Carolina Veiga, acredita que sim – é esse o propósito – e defende que “a escolha
do consumidor não se baseia apenas em fatores como a performance e o preço dos produtos, há uma preocupação crescente em conhecer as marcas, as empresas e as suas políticas
sociais e ambientais”.

MARCAS COM PROPÓSITO

A multinacional posiciona-se como “A force for good and a force for growth”, isto é, uma força para o bem e uma força para
o crescimento. A sua atuação materializa-se em cinco áreas:
ética e responsabilidade empresarial, impacto na comunidade, diversidade e inclusão, igualdade de género, e sustentabilidade ambiental. E os seus princípios estão integrados nas
políticas internas e em toda a estratégia, desde a produção dos
produtos até à sua distribuição e comunicação. Quanto a esta
última, a responsável considera que “as marcas têm um grande

www.briefing.pt

OS
CONSUMIDORES
ESTÃO CADA VEZ
MAIS ATENTOS E
PROCURAM SABER
MAIS SOBRE
O IMPACTO DAS
MARCAS

Alimentar, dos quais 50 mil foram um donativo direto da marca
da P&G.
No que respeita à promoção da igualdade de género, a insígnia
Evax lançou a campanha “InspirA-te”, com o intuito de inspirar raparigas a serem o que quiserem, contando as histórias de
várias mulheres portuguesas com profissões tipicamente masculinas. Ademais, criou uma plataforma online de concretização
de sonhos.
Com o ambiente compromete-se a proteger a natureza e a

poder e as suas ferramentas devem ser usadas para passar a

acelerar o combate às alterações climáticas. A companhia quer

mensagem certa”.

ultrapassar as metas já definidas, isto é, além dos objetivos re-

E na P&G têm “tantas formas de o fazer”. As mensagens no di-

conhecidos pela iniciativa “Science Based Target” – que passa

gital, na televisão e em loja têm um “alcance enorme”, por isso,

por reduzir a emissão de gases com efeito de estufa em 50% –,

usa essas ferramentas para promover os temas que estão rela-

vai avançar com um conjunto de medidas de compensação de

cionados com as suas áreas de atuação.

Outro exemplo foi a operação

emissões ao longo da próxima década, tornando as suas ope-

Em Portugal – onde está há 31 anos, com escritórios em Lisboa

solidária “A ajuda não pode

rações neutras em carbono durante esse período.

e no Porto e nos quais emprega cerca de 130 colaboradores

parar”, que juntou a Fairy, a

Carolina Veiga refere que, com “a pandemia e a consequente

–, as suas marcas dão voz a várias iniciativas que têm impacto

TVI e a Rádio Comercial, para

quarentena”, as preocupações sociais e ambientais aumen-

positivo na comunidade. É o caso da associação ao movimento

ajudar os portugueses que

taram. “Por um lado, temos uma maior consciência do nosso

“#EuAjudoQuemAjuda”, promovido pela Cruz Vermelha Portu-

passam dificuldades e que

impacto ambiental, da quantidade de resíduos que geramos, e

guesa, que apoia profissionais de saúde e unidades hospitala-

viram a sua situação piorar

de energia e água que consumimos. Por outro lado, sabemos

res para aliviar os efeitos da Covid-19. A divisão portuguesa da

por causa da pandemia. A

que há mais situações de carência social, como resultado da

multinacional contribuiu com mais de 250 mil euros, doou mais

iniciativa angariou, através de

redução ou mesmo corte dos rendimentos em muitas famílias”.

de 38 mil produtos de algumas das suas marcas, e ofereceu

programas de televisão e de

O propósito da P&G, consubstanciado nos seus valores e prin-

espaço publicitário para promover a campanha de sensibiliza-

rádio, mais de 200 mil euros

cípios, é o motor que conduz o trabalho da companhia. E, com

ção da organização humanitária.

para a Rede de Emergência

os tempos que se vivem, ainda mais.
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SEM PROPÓSITO, UMA MARCA
NÃO MARCA NINGUÉM
Sem propósito, uma marca torna-se finita na sua
oferta e materializa-se apenas nos seus produtos
ou serviços. Por isso, o propósito é hoje vital
na definição estratégica das marcas, garante
a diretora de Marketing da Bom Petisco,
Catarina Ferraz, sublinhando que se uma marca
não tiver propósito não marca ninguém.

“O propósito é aquilo que melhor nos define. É o que norteia as
nossas ações e nos dá uma personalidade única. Nos tempos que
correm, em que tudo acontece de uma forma tão rápida, em que as
relações são cada vez menos pessoais e em que todos os dias surgem novas marcas e novos produtos, torna-se fundamental percebermos qual é a essência de cada empresa ou de cada marca – o
que a move, o que a faz estar presente e dedicar-se aos consumidores”, afirma a diretora de Marketing da Bom Petisco. Para Catarina Ferraz, a marca não deve ser vista como um ativo apenas para a
empresa que a detém, mas também para os consumidores que lhe
são fiéis. “Cada vez mais, o consumidor não olha apenas para aquilo
que compõe um determinado produto ou uma marca, mas para o
que esse produto ou essa marca lhe transmitem e acrescentam à
sua vida”, daí que, “se não tiver propósito, uma marca não marca
ninguém”, refere. Diz ainda que, hoje em dia, o consumidor valoriza
causas, mas, acima de tudo, valoriza autenticidade, pelo que é muito
importante que as marcas se mantenham fiéis ao seu propósito e à

o peixe, para colocar ao dispor

sua missão em todo o seu percurso. “De nada vale a uma marca as-

de todos o melhor dos petiscos

sumir uma causa, se depois o consumidor não vir essa relação como

– as nossas conservas. É esta a

verdadeira. Por isso, diria que os consumidores valorizam mais as

essência da nossa marca: ofe-

marcas cujos propósitos são visíveis e credíveis”, adianta.

recer aos portugueses o saber

Catarina Ferraz sublinha, igualmente, que há já vários anos que a

e o sabor da melhor tradição

Bom Petisco assumiu o seu maior propósito expresso na assinatura

conserveira”, declara.

de marca: “Bom Petisco, Conserva o que é bom”. “Ao assumirmos

res como o líder inconforma-

teve um cariz solidário e o nos-

A diretora de Marketing da

este propósito, estamos a afirmar que pretendemos conservar e va-

do, que procura sempre trazer

so patrocínio materializou-se

Bom Petisco salienta, por outro

lorizar tudo o que está intrinsecamente ligado às nossas conservas:

mais valor e mais sabor para

na dinâmica 1 inscrição = 1 lata

lado, a relação intrínseca es-

o enaltecer da cultura portuguesa; a tradição da indústria conser-

esta categoria tão acarinhada

doada. No final, entregámos

tabelecida desde sempre en-

veira; a preservação das espécies e dos oceanos e a promoção de

pelos portugueses. Seja por

5.000 latas à Sta. Casa da Mise-

tre o mar e a marca. “O mar é a

um estilo de vida saudável”, destaca. Neste âmbito, declara que a

via de novos produtos ou pelo

ricórdia de Oeiras.”, especifica.

nossa origem e o nosso maior

Bom Petisco procura associar-se a parceiros e eventos que es-

lançamento de novas recei-

Diz também que é sob o pro-

bem. Por isso, a sustentabi-

tejam diretamente relacionados com o mar e a promoção de um

tas, a Bom Petisco tem como

pósito de “Conservar o que é

lidade das pescas é uma das

estilo de vida saudável e equilibrado, direcionando investimentos

objetivo máximo mostrar que

bom” que há mais de 50 anos

nossas maiores preocupações.

de comunicação para o surf e a corrida, por exemplo. Além disso,

as conservas são uma opção

que na Bom Petisco se trabalha

Toda a matéria-prima que uti-

refere, a marca assume-se perante os clientes e os consumido-

muito versátil, divertida e nu-

para valorizar a cultura portu-

lizamos é rigorosamente se-

tritiva para qualquer refeição,

guesa e a tradição conservei-

lecionada para garantir que a

em qualquer idade.

ra. “A portugalidade é um dos

sua captura foi feita tendo em

Garante, entretanto, que retri-

maiores atributos da marca e

conta a proteção do ecossis-

buir à sociedade é uma cons-

que mais valorizamos em to-

tema marinho e a preservação

tante. “É algo que faz parte do

das as comunicações. Temos

das espécies”, esclarece.

nosso dia a dia, sendo a parte

orgulho no nosso caminho, nos

Tendo em conta a pandemia

mais visível os donativos em

nossos produtos, nas nossas

de Covid-19, Catarina Ferraz

produto que fazemos a várias

pessoas. A nossa história é fei-

esclarece que foram revis-

instituições (como o Banco Ali-

ta pelas mãos de mais de 300

tos procedimentos internos

mentar, Refood, etc.). Este ano,

colaboradoras, que, todos os

e dinâmicas das equipas,

por exemplo, a Corrida do Tejo

dias, trabalham manualmente

para que fosse possível im-

A RECOMPENSA PODE SURGIR SOB VÁRIAS
FORMAS, SENDO QUE O ESSENCIAL É QUE
O CONSUMIDOR ESTABELEÇA COM A MARCA
UMA RELAÇÃO DE LONGO PRAZO COM BASE
NA CONFIANÇA, QUE, CORRENDO TUDO BEM,
SE TRADUZIRÁ NUM DOS MAIORES ATIVOS QUE
AS MARCAS PODEM TER: A LEALDADE
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COM AS NOTÍCIAS SOBRE
A POSSIBILIDADE DE UM CONTEXTO
PANDÉMICO EM PORTUGAL, HOUVE
NECESSIDADE DE TOMAR MEDIDAS
PREVENTIVAS, POR FORMA A
SALVAGUARDAR A SAÚDE E A PROTEÇÃO
DOS NOSSOS COLABORADORES

C

M

Y

CM

MY

CY

plementar uma gestão ainda

necessidade de alterar a es-

do sucesso do lançamento

mais criteriosa e rigorosa dos

tratégia de inovação que ti-

das Sardinhas Bom Petisco

recursos. “Só assim foi pos-

nham planeada para este ano.

em 2019, este ano já alargá-

sível garantir que os nossos

“Apesar de estarmos a viver

mos a gama com uma refe-

produtos continuavam a che-

tempos de incerteza, não nos

rência premium: Sardinha sem

gar, em segurança, às casas

podemos esquecer que, en-

Pele e Sem Espinhas em Azei-

de todos os portugueses”,

quanto líderes, temos como

te Virgem Extra”, afirma. Além

avança, salvaguardando, no

missão valorizar e dinamizar

disso, adianta, está neste

entanto, não terem sentido

este mercado. Assim, depois

momento a ser lançada uma

CMY

K

gama de quatro referências
Bom Petisco mais ligadas à
sustentabilidade e ao consumo consciente – a gama Bom
Petisco Bio, composta por

O GANHO MAIS VISÍVEL QUE TEMOS COM ESTA
ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO DAS CONSERVAS
É O FACTO DE CONTINUARMOS A LIDERAR A
CATEGORIA, COM GANHOS DE QUOTA E COM
UMA NOTORIEDADE CADA VEZ MAIS ELEVADA.
NO ENTANTO, PENSANDO A LONGO PRAZO, O
NOSSO MAIOR GANHO SERÁ CONSEGUIRMOS
QUE BOM PETISCO SE TORNE NUMA MARCA
VERDADEIRAMENTE INTERGERACIONAL,
ACOMPANHANDO OS CONSUMIDORES DO
FUTURO NAS SUAS ESCOLHAS PARA UMA
ALIMENTAÇÃO RICA E COMPLETA

atum e sardinhas em azeite

INOVAR PARA CRESCER

e tomate biológicos. Quanto

Sobre as expetativas da marca para este ano, e não sendo

ao futuro, Catarina Ferraz as-

possível prever o panorama de saúde pública para os

segura que a maior ambição

próximos meses, a performance que a categoria tem

da Bom Petisco é continuar

vindo a registar nesta “nova normalidade” faz acreditar

a trazer valor à alimentação

que o crescimento versus 2019 se poderá manter, afirma

dos portugueses. “É poder

Catarina Ferraz. Porém, sublinha que o pico de vendas

continuar a surpreender com

registado em março e abril dificilmente se voltará a repetir,

produtos e receitas cheios de

mas declara estarem muito confiantes nas inovações

sabor e de ´saúde´. É ser uma

que trouxeram para o mercado este ano e na preferência

marca reconhecida como pa-

que os consumidores têm dados aos produtos da

trimónio da gastronomia por-

marca. “Acreditamos que vamos continuar a contribuir

tuguesa, aliando da melhor

para a dinamização de uma categoria tão tradicional e

forma a tradição e a inovação.

acarinhada pelos portugueses”, conclui.
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UMA NOVA PROMESSA, A VISÃO
DE SEMPRE
Em 2020, os canais AXN foram marcados por um
reposicionamento com o objetivo e o compromisso
de estarem mais próximos dos portugueses. Pela
primeira vez, foi criada uma equipa de marketing
local e “Cria o Teu momento” emergiu, então,
como uma nova promessa e um novo desafio,
mas com a visão de sempre: trazer conteúdos de
qualidade a nível mundial para as televisões dos
portugueses, até porque o AXN foi o primeiro
canal exclusivamente dedicado a séries e filmes
a apostar no mercado nacional. A marketing
manager dos canais AXN em Portugal, Marta
Trigoso, conta esta história de renovação e explica
por que é que o AXN, AXN White e o AXN Movies
são canais feitos de pessoas, para pessoas.

Durante este ano atípico, os

mudança de paradigma na forma com que as pessoas se relacio-

nal, o “For Life”, por ser inspirado numa história real que versa

canais

assumiram-se

nam com os conteúdos e é nossa visão que cada série pode ser

sobre direito penal, o AXN levou a estreia do filme ao auditório

como um verdadeiro alia-

muito mais do que um conteúdo ou ritual que vemos no dia “d”,

único da Abreu Advogados, numa sessão comentada por espe-

do dos portugueses, muito

à hora “h”. Pode e deve ser um ponto de partida para impulsionar

cialistas da área de prática, tudo para oferecer uma experiência

pelo entretenimento que têm

uma reflexão, uma causa, uma experiência ou apenas uma emo-

concertada e de reflexão dos conteúdos que emite.

conduzido a todas as casas,

ção, seja de gargalhada ou de comoção. Este é o nosso ponto de

com uma maior proximidade

partida, pois, quando falamos de histórias, falamos de pessoas.”

temporal entre datas de lan-

Com esta visão e a missão de “criar momentos”, tendo sem-

çamento mundial versus local,

pre como pano de fundo os lançamentos e os conteúdos dos

mas também pela procura

canais, o AXN partiu literalmente para a ação. Enquanto foi

permanente de extrair expe-

possível ajuntamentos sociais, criou experiências e sessões

riências ou reflexões a cada

exclusivas para comunidades e fãs dos canais. Se a série “Lin-

lançamento

AXN

A

coln Rhyme: Caça ao Colecionador de Ossos” arranca com um

marketing manager, Marta Tri-

assassinato no underground do metro de Nova Iorque, o AXN

goso, reforça a este propósito:

criou um pré-lançamento em pleno metro de Lisboa, para uma

“Hoje vivemos uma autêntica

experiência imersiva. A pretexto de um dos grandes hits do ca-

estratégico.
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SE O NOSSO PROPÓSITO E RAZÃO
DE EXISTIR É OFERECER CONTEÚDOS
DE QUALIDADE AOS PORTUGUESES,
A NOSSA CAUSA É APROFUNDAR A
MENSAGEM DE ALGUNS DOS NOSSOS
CONTEÚDOS, TRANSFORMANDO-OS EM
MAIS DO QUE UMA SÉRIE
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marketing manager do canal.
Sobre o impacto da pandemia, o AXN não esconde que
o ano foi desafiante. Por um
lado, as pessoas veem mais
televisão nestas circunstâncias, o que se traduziu em
audiências mais elevadas nos
últimos nove meses, mas, por
outro, as produções foram
afetadas em todo o mundo e
foi necessário reajustar estreias e temporadas. Ainda
assim, o AXN tem atingido
“feitos extraordinários” nos
últimos meses: em novembro,
conta com cinco novos conteúdos, depois de dois meses
em que foram asseguradas
também quatro estreias entre
o AXN e o AXN White.
Os conteúdos entre os canais
são de grande diversidade,

2020 ESTÁ
A SER UM ANO
DESAFIANTE. MAS,
POR OUTRO LADO,
TEM-NOS INCITADO
À CRIATIVIDADE,
AO CONTEÚDO E À
MENSAGEM QUE
QUEREMOS PASSAR,
SEMPRE COM FOCO
NAS PESSOAS

com séries e filmes de ação,
ficção, comédia, romance,
época, entre muitos outros,
chegando assim a um perfil
de audiência abrangente. O
ano de 2020 trouxe também
conteúdos europeus de muita qualidade, sendo “DOC” e
“The Head”, a produção espanhola que conta com nomes como Álvaro Morte, John
Lynch e Alexandre Willaume,
duas das grandes hit series
do momento.
“Sem dúvida, 2020 está a ser
um ano desafiante. Mas, por
outro lado, tem-nos incitado
à criatividade, ao conteúdo e

Já o lançamento de “DOC”, uma série inspirada na história real

foi mais do que um novo con-

gótipo com o ícone do laço

à mensagem que queremos

de um médico italiano impactado por amnésia a longo prazo,

teúdo de qualidade: foi um

e lançou a campanha “Pen-

passar, sempre com foco nas

foi acompanhado da campanha “Memórias”, uma produção

amplificador da sensibiliza-

sa Rosa”, oferecendo o seu

pessoas, na sua vida e no como

portuguesa que mostra à audiência casos reais de portugue-

ção para os desafios das ví-

tempo de antena para o re-

as podemos inspirar, mesmo

ses que vivem nas mesmas circunstâncias que o protagonista

timas de traumatismo crânio

forço de mensagens de apoio

em confinamento parcial ou

da série. Com melhores resultados na estreia deste ano, “DOC”

encefálico e de homenagem

e esperança a todos os que

total. Nesse sentido, lançámos

à ação da Associação Nova-

lidam com esta doença. “Há

recentemente uma campanha

mente, que apoia estas víti-

lutas que merecem todo o

que promove o recolhimento,

mas e os seus familiares.

destaque possível e isso

os bons momentos em casa,

Já o AXN White, um canal que

foi reconhecido por muitos

em especial no sofá, um lo-

tem no seu ADN a inspiração

dos nossos seguidores, que

cal almejado por todos nós ao

e é visto maioritariamente

aplaudiram a iniciativa, ge-

final do dia. ‘Sofa so good’ é

por mulheres, vestiu-se no

rando empatia. Outras ini-

a nossa aposta para a reta fi-

mês de outubro com a cor

ciativas certamente surgirão,

nal e é também uma forma de

que simboliza a luta contra

pois o AXN White versa, aci-

celebração destes 18 anos de

o cancro da mama, mudou

ma de tudo, sobre a vida das

sucesso em Portugal”, conclui

temporariamente o seu lo-

pessoas”, acrescenta ainda a

Marta Trigoso.

CADA SÉRIE PODE E DEVE SER UM
PONTO DE PARTIDA PARA IMPULSIONAR
UMA REFLEXÃO, UMA CAUSA, UMA
EXPERIÊNCIA OU APENAS UMA EMOÇÃO,
SEJA DE GARGALHADA OU DE COMOÇÃO
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“SOMOS MUITO ATIVOS,
DE FORMA SILENCIOSA”
As marcas não podem alhear-se do seu papel
social, mas devem fazê-lo de forma transparente
e sem objetivos comerciais. Esta é a visão da
Director of Sales da Vorwerk Premium, Lda,
Laura Galhardo Simões, que adianta que a missão
da empresa, em particular da equipa Bimby®,
é fazer com que as pessoas voltem a acreditar
na cozinha.

Pessoas verdadeiramente apaixonadas (comunidade de agentes, clientes e colaboradores), venda direta e produtos e serviços de excelência são os valores que guiam a Vorwerk, empresa
que há 20 anos entrou no mercado português, afirma Laura Galhardo Simões, Director of Sales da Vorwerk Premium, Lda.
“Em Portugal, esta paixão, aliada à determinação de fazer mais
e melhor, assegurando que os nossos clientes veem sempre o
retorno do seu investimento na Bimby®, leva a que sejam eles
próprios os nossos principais promotores. Estes são os ingredientes de sucesso da marca no mercado nacional”, sublinha. A
propósito do robot que revolucionou a forma de estar na cozinha, Laura Galhardo Simões diz que é sinónimo de mais tempo
livre, qualidade, robustez do produto e também qualidade da
alimentação. “Com a Bimby® é mais fácil cozinhar de raiz e fazer
em casa o que muitas vezes se compra no supermercado. Permite menor consumo de processados, menos desperdício de
alimentos e mais poupança no orçamento familiar. Ter uma Bimby® em casa significa também partilhar, estar à volta da mesa
em família e trazer de volta receitas e sabores de gerações mais
antigas”, declara, salientando que o ato de cozinhar torna-se
mais leve e divertido. “Há pessoas com determinadas opções

A responsabilidade social é

buição a pessoas carenciadas e de apoio a organizações com

ou condicionantes alimentares que puderam, mais facilmente,

uma preocupação constan-

esse propósito. “Já apoiámos a Comunidade Vida e Paz, a Liga

criar os seus próprios alimentos (bebidas vegetais, farinhas al-

te da Vorwerk Portugal: “Se,

dos Bombeiros, a ReFood, a Liga Portuguesa Contra o Cancro,

ternativas…). E há até quem tenha descoberto na Bimby® novos

por um lado, levamos muito

a Novo Futuro, a Coração Amarelo e várias outras instituições”,

negócios, como empresas de bolos ou de pronto-a-comer. A

a sério as oportunidades que

especifica. Declara, ainda, que a pandemia que se vive não sus-

Bimby® é sinónimo de tudo isto e de tantas outras coisas que

damos a quem nos procu-

citou alteração na forma como trabalham a nível de responsa-

cada um vai descobrindo com a própria experiência”, declara.

ra para trabalhar connos-

bilidade social. “Levamos a política de responsabilidade social

Laura Galhardo Simões diz ainda: “Com a Bimby®, voltamos a

co fazendo parte da rede de

juntar a família à mesa, reunindo modernidade e tecnologia

vendas, por outro lado temos

com a tradição das receitas dos nossos avós”. A propósito dis-

noção de que a Bimby® é uma

to, prossegue, o testemunho de Maria de Lurdes Modesto no

ferramenta importante para

livro “Do convento para a Bimby®” é uma prova desta fusão dos

inúmeras organizações, ra-

tempos e costumes que, no fundo, se resume a mais facilidade

zão pela qual continuamos a

na cozinha com a mesma tradição e sabor de sempre. “Acredi-

apoiar lares, centros de dia,

tamos que revolucionámos a forma de estar na cozinha porque

associações de apoio social,

oferecemos soluções distintas para cada família e, com isso,

unidades hospitalares, esco-

damos a liberdade de cozinhar sem complicações. Esta revolu-

las e unidades de multidefi-

ção começa logo no planeamento, com a possibilidade de criar

ciência, entre tantas outras”.

menus no Cookidoo® – a nossa plataforma digital de receitas

Laura Galhardo Simões afir-

– e de elaborar listas de compras automaticamente. Depois, a

ma, também, que sempre que

própria confeção das receitas que, quer sejam mais tradicio-

possível, realizam ações de

nais ou mais inovadoras, são igualmente acessíveis e fáceis de

recolha de fundos e confe-

preparar”, explica.
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É IMPORTANTE QUE AS MARCAS ADOTEM
CAUSAS. AS EMPRESAS TÊM TAMBÉM UM
PAPEL E UMA RESPONSABILIDADE SOCIAL.
ALÉM DE GERAREM RIQUEZA, CONTRIBUEM
PARA O EMPREGO E MELHORIA DA
VIDA DOS SEUS COLABORADORES E
DAS SUAS FAMÍLIAS. MAS, HÁ MAIS
FORMAS DE AJUDAR E DE SENSIBILIZAR
COLABORADORES, FORNECEDORES E
CLIENTES PARA OS PROBLEMAS QUE AS
NOSSAS COMUNIDADES ENFRENTAM

www.briefing.pt

muito a sério e somos muito

alimentação, para uma IPSS

da. O difícil, a maior parte das

ativos de forma silenciosa

pode ser importante para a

vezes, é escolher, porque, in-

com inúmeras organizações e

sensibilização e fornecimen-

felizmente, não conseguimos

associações de apoio social,

to de uma alimentação mais

responder a todos os pedidos

unidades hospitalares, esco-

saudável, como ajuda na pro-

que nos chegam”, afirma.

las e unidades de multidefi-

dução de bens para vender e

Na opinião de Laura Galhardo

ciência, entre tantas organi-

gerar fundos complementares

Simões, a pandemia contri-

zações com esse propósito”,

ou até para a capacitação dos

buiu para aproximar as mar-

refere, adiantando que têm

utentes em termos de forma-

cas do consumidor no sentido

recebido um maior número de

ção profissional”, destaca.

de melhor satisfazer as suas

pedidos de apoio de institui-

Em relação aos critérios neste

necessidades e proporcio-

ções a que tentam responder

âmbito, diz ser crucial conhe-

nar-lhe

conforme as possibilidades.

cer a real necessidade das

“No nosso caso, sem dúvi-

Concretamente sobre o apoio

instituições ou dos projetos,

da. As pessoas ficaram em

prestado a hospitais e IPSS,

o que, no caso da Vorwerk,

casa, e a procura por marcas

Laura Galhardo Simões escla-

com lojas e equipas em todo

e produtos que simplificas-

rece que, por norma, consiste

o país, é relativamente fácil.

sem as suas tarefas e trou-

na oferta de equipamentos e

“Aliás, muitas vezes, são os

xessem ânimo aos seus dias

acessórios Bimby®. “Se, para

nossos agentes que nos fa-

aumentou, e, claro, sentimos

os hospitais é importante a

zem chegar relatos de insti-

um aumento da procura e da

trituração para as sondas de

tuições que precisam de aju-

utilização da Bimby®”, frisa.

maior

bem-estar.
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MARCAS COM PROPÓSITO
POR NORMA, OS CONSUMIDORES FIXAM
MARCAS QUE SE LIGAM A CAUSAS QUE
LHES SÃO SENSÍVEIS E APRECIAM MARCAS
E EMPRESAS QUE SE ORGULHAM DO SEU
ENVOLVIMENTO SOCIAL E, SOBRETUDO, QUE
FAZEM DESSA UMA PARTE IMPORTANTE DO
SEU PROPÓSITO
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pessoas voltem a acreditar na
cozinha, que voltem a descobrir como é bom partilhar
uma refeição, porque são momentos como esses que fazem
parte das nossas memórias.
Sabemos que o valor de uma
boa refeição é muito mais do
que simplesmente comer. E
essa é a nossa maior missão!

Adianta que registaram um

É com esta missão sempre

aumento dos acessos, parti-

presente que toda a equi-

lhas e interações com os seus

pa trabalha e a nossa rede de

canais digitais e, sobretudo,

vendas entra presencialmente

dos acessos ao Cookidoo®

e online na casa das famílias

– a plataforma digital de

portuguesas”.

receitas. “Muitos dos nossos

No que se refere à even-

clientes aventuram-se a fa-

tualidade de marcas que se

zer em casa, em vez de com-

alheiem dos problemas da

prar refeições já preparadas,

sociedade correrem o risco de

algo que nunca tinham feito.

serem penalizadas, a Direc-

Assistimos a um verdadeiro

tor of Sales da Vorwerk Pre-

fenómeno com o pão, que foi

mium garante que os clientes

claramente uma das receitas

são cada vez mais (e melhor!)

mais cozinhadas durante o

informados, fazem cada vez

confinamento. A procura de

menos compras por impul-

receitas, colocação de dúvi-

so e pesquisam bem as suas

mentar, ao consumo de alimentos da época, ao prazer de uma co-

das sobre fermentação, mas-

escolhas antes de investirem.

zinha autêntica, verdadeira e saborosa e ao dar e receber presentes

sa-mãe etc. disparou e houve

“Por esta razão, acreditamos

feitos em casa. E com a Bimby® é mesmo mais fácil!”, conclui.

quem ficasse rendido, criando

que as marcas não podem

novos hábitos e rituais na sua

alhear-se do seu papel social,

cozinha”,

acrescen-

mas acreditamos que o devem

tando que a rede de vendas

frisa,

fazer de forma transparente

teve um papel crucial, mudou

e sem objetivos comerciais.”

a forma de trabalhar do dia

Acrescenta que uma marca

para a noite e passou a fazer

pode, inclusive, assumir-se

um acompanhamento online

como a imagem de uma causa,

A Bimby® do Futuro será a que cresce e evolui

muito próximo dos clientes.

desde que adequada aos seus

acompanhando um mundo em constante mudança,

Laura Galhardo Simões subli-

produtos e ao seu propósito.

onde novas tecnologias continuarão a surgir e onde o

nha ainda que a equipa Bim-

“No nosso caso, causas como

presente tornar-se-á passado, afirma Laura Galhardo

by® trabalha com a missão

o desperdício alimentar, a ali-

Simões. “Ser a melhor receita para o estilo de vida

diária de partilhar, mostrar e

mentação saudável, a redução

de cada um dos nós, exige um esforço constante dos

inspirar a viver a gastronomia

e reutilização de embalagens,

nossos engenheiros, designers e programadores, que

de um modo surpreendente

etc., são muito importantes”,

sucessivamente trabalham para melhorar o produto

em todas as ocasiões. “A nos-

frisa. Quanto ao marco diferen-

e as suas capacidades”, destaca. A nova geração da

sa maior causa e visão é ser a

ciador que em termos de sus-

Bimby®, prossegue, trouxe uma experiência culinária mais

melhor receita para o estilo de

tentabilidade, e considerando

personalizada e novos modos automáticos de cozinhar

vida de cada cliente, tenha ele

o atual panorama pandémico, a

como a Alta Temperatura, Sous-vide, Fermentação e

uma família grande ou peque-

Vorwerk, uma empresa familiar

Slow Cooking. Acrescenta que a nova Bimby® atualiza-

na, viva na cidade ou no cam-

com mais de 135 anos, gostaria

se automaticamente sempre que há melhoramentos em

po, tenha a idade e a opção

de ver implementado com a sua

receitas, funções, modos de cozinhar ou software. “É por

alimentar e de vida que tiver, a

assinatura, Laura Galhardo Si-

isso que ter uma Bimby® TM6 é ter também todas as suas

Bimby® fará parte da sua vida

mões identifica dois: o sanitário

atualizações futuras, como sucedeu com o lançamento

e estará lá para ele, evoluindo,

e o ambiental. “Para nós, faz

dos novos modos de cozinhar – Modo Arroz, Modo Ovos,

também, à sua medida”, de-

todo o sentido reforçar apelos

a função ver vídeos no ecrã, entre outros, que surgiram

clara. Garante, ainda: “Temos

àquilo que é feito em casa, ao

depois do produto lançado. Podemos assim dizer que esta

um sonho, queremos que as

combate ao desperdício ali-

Bimby® é já uma Bimby® do futuro”, afirma.
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BIMBY® DO FUTURO

MARCAS
COM PROPÓSITO
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“VESTIR A CAMISOLA” É MAIS
VERDADE DO QUE NUNCA
“São as pessoas que fazem a diferença”. É nisto
que acredita a Marketing and Communications
Director da Randstad, Inês Veloso, entendendo
que a pandemia permitiu reconhecer a importância
das pessoas para a continuidade do negócio,
quer pela criatividade, quer pela capacidade
de adaptação e agilização.

A Randstad é especialista em soluções de recursos humanos,

permitindo a gestão de esca-

nomeadamente soluções de trabalho flexível, recrutamento e se-

las e definição de turnos.

leção, gestão de experiência de cliente (customer support), con-

“O perfil do nosso colabo-

sultoria, outplacement e outsourcing. “A nossa especialização está

rador é o de alguém que se

na humanização das empresas através do talento, da gestão de

conhecendo a importância da

humana a acrescentar valor.

identifica com o propósito

clientes e da tecnologia suportada pelas melhores pessoas, ga-

tecnologia em todas as tare-

A título de exemplo referiu a

da nossa organização e se

rantindo a experiência do cliente, candidato e colaborador”, afirma

fas de suporte e repetitivas e

solução de video interview

revê nos nossos valores e

Inês Veloso, Marketing and Communications Director.

o papel das pessoas na cria-

completamente online, que

missão. Este perfil permite-

“O propósito da Randstad para os clientes e candidatos é su-

ção de valor. Esta estratégia

tem em conta a proteção de

-nos abraçar a diversidade

portar pessoas e organizações na realização do seu verdadeiro

concretizou-se no boost de

dados pessoais e garante uma

e a inclusão, fundamentais

potencial. Este desígnio é vivido pelos colaboradores na ex-

investimento tecnológico da

boa experiência do candidato,

para o sucesso da empre-

pressão, difícil de traduzir para português, ´making work mea-

empresa, quer interno, quer

e a solução YouPlan, utiliza-

sa, para a criatividade e até

ningful´”, diz, identificando como propósito maior “moldar o

em soluções externas, mas

da para gestão de espaços

para a felicidade das pes-

mundo do trabalho”, com base nos valores da empresa. A mar-

sempre com a componente

e desfasamento de horários,

soas”, destaca.

ca, prossegue, incorpora esta identidade, através de um visual

Sobre os requisitos asso-

muito humano e próximo das pessoas, e do tom de voz caloroso

ciados ao sucesso de uma

e próximo. “O tagline ´human forward´, apresentado em 2017, é

empresa de recrutamento,

também um reflexo do nosso propósito, o que nos move, o que
justifica a nossa existência e carateriza, quem somos e o que
fazemos”, refere. Para a Randstad, são as pessoas que a diferenciam, acrescentando valor em tudo o que fazem. Inês Veloso
recorda, a propósito, que, em 2015, apresentaram a nível mundial a estratégia tech&touch, que reflete esta humanização, re-

A RANDSTAD PARTILHA ESTUDOS, COM OS
CLIENTES E A SOCIEDADE, QUE PERMITEM
AUMENTAR O CONHECIMENTO SOBRE
O VALOR DAS PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES
E O IMPACTO DAS MESMAS
17
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Inês Veloso sublinha que o
fator de diferenciação reside
nas pessoas, porque não são
replicáveis. “Temos um portefólio inovador e um profundo
conhecimento do mercado,

MARCAS COM PROPÓSITO

www.briefing.pt

TOCAR A VIDA
DE 500 MILHÕES
A Randstad tem como ambição tocar a vida profissional
de 500 milhões de pessoas em 2030 e, para atingir
este objetivo, vai continuar a cumprir o seu propósito,
trabalhando para clientes, colaboradores e candidatos,
garante Inês Veloso. “O propósito será cumprido através
de um portefólio de soluções que responda às reais
necessidades da sociedade, da partilha de valor e
conhecimento”, afirma.

ção, têm menos medo de ar-

esta coerência (…) só assim

riscar, exigem mais e procuram

nos transformamos em ´love

o propósito e a identificação.

brands”, adianta.

“Toda esta combinação alte-

Ainda sobre esta questão,

rou o mundo do trabalho que

Inês Veloso sublinha, no en-

continua em profunda trans-

tanto, que a pandemia permi-

formação, que acreditamos

tiu reconhecer a importância

mas o que realmente marca a diferença é a forma como as nossas

Recorda que, em 2016, quan-

ser no sentido da humaniza-

das pessoas para a continui-

pessoas entregam os serviços e gerem a relação com os candi-

do apresentaram o estudo

ção das empresas e reforço da

dade do negócio, quer pela

datos e trabalhadores que estão nos clientes e como acompa-

Randstad Employer Brand Re-

relação entre empresas e can-

criatividade, capacidade de

nham os nossos clientes”, referiu. Além de seguir uma estratégia

search em Portugal, tiveram de

didatos/colaboradores”, frisa.

adaptação e agilização. “As

de conteúdos na primeira pessoa, em que os colaboradores são

explicar a que se referia e es-

Quanto ao “peso” do capital

pessoas foram extraordiná-

a voz da experiência, a Randstad possui um programa “muito

clarecer que não se tratava de

humano na criação de marcas

rias e as lições de humani-

forte” de treino de competências, especialmente na área da lide-

um estudo sobre a satisfação

superiores e reconhecíveis,

dade repetiram-se um pou-

rança, comunicação e criatividade, que permite aos colaborado-

dos colaboradores, mas sobre

Inês Veloso diz que a supe-

co por toda a parte. Pessoas

res crescer com a empresa.

a importância da marca para

rioridade e o reconhecimento

que garantiram a experiência

“A nossa estratégia passa, também, por suportar os candida-

atração e retenção de talento,

configuram um caminho ape-

dos clientes, que permitiram

tos garantindo a aproximação com as empresas, quer através

algo que não estava depen-

nas possível de trilhar quando

que alguns ficassem em casa

de artigos e newsletters, quer adotando novos formatos para

dente da estratégia de consu-

há um propósito, reconhecido

e que o país reagisse e se

chegar junto dos mais jovens, de que é exemplo o podcast

mo, mas da empresa enquanto

pela sociedade, quando se re-

reinventasse”, declara. Esta

#EverydayHero, animado por dois consultores Randstad”, expli-

entidade empregadora. “Na

solve um problema, quando se

capacidade, prossegue, foi

ca. Na opinião de Inês Veloso, as empresas passaram a valorizar

altura, o tema era novo e havia

acrescenta valor. “Depois são

também implementada in-

mais o capital humano e o modo como olham os colaboradores.

poucas empresas a trabalhar

as pessoas que fazem a dife-

ternamente, ao mesmo tempo

a área. Hoje esta realidade é

rença na forma como se tra-

que foram adotadas soluções

completamente diferente, são

balha a marca, como a vivem e

para as novas necessidades

muitas as pessoas que apenas

transpiram para a sociedade. A

do mercado, que ajudassem

trabalham employer branding,

velha expressão ´vestir a cami-

as empresas a responder à

e a maioria das empresas re-

sola´ nunca foi tão verdade, em

pandemia. Nesse sentido foi

conhece a importância desta

especial se percebermos que

lançada uma campanha de

dimensão, ligada ao valor das

hoje o influenciador pode não

comunicação para reforçar

pessoas nas organizações”,

ser o presidente da empresa

a proximidade – #Estamo-

declara, salientando que a

ou um diretor. Há vozes mais

sAqui –, acompanhada por

crise pandémica que se vive

ouvidas, que chegam a mui-

uma estratégia de produto, o

demonstrou, também, a im-

to mais gente, o que aumenta

kit digital. Em suma, “a nossa

portância das pessoas na ex-

o desafio da marca de existir

estratégia não mudou, o que

periência dos clientes. Reco-

a uma só voz, que não é feita

mudou foi o contexto, e, por

nhece, ainda, que as gerações

apenas com o brandbook, mas

isso, adaptámos soluções e

millennial e Z são mais exigen-

com a experiência de todos os

criámos outras para respon-

tes nos porquês e na valoriza-

colaboradores para que haja

der ao mercado”, conclui.

A PANDEMIA AFETOU BASTANTE
O NOSSO NEGÓCIO, EM ESPECIAL SE
RECONHECERMOS QUE LEVOU AO
AUMENTO DA TAXA DE DESEMPREGO
E SUSPENDEU MUITOS DOS PLANOS
ESTRATÉGICOS DAS EMPRESAS.
DA MESMA FORMA, OS COLABORADORES
PASSARAM A SER O MAIOR RISCO
PARA A CONTINUIDADE DO NEGÓCIO
SE PENSARMOS NAS MEDIDAS DE
SEGURANÇA E PLANOS DE CONTINGÊNCIA
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a sua empresa
está preparada
para a black friday?

não deixe os seus clientes em espera

Randstad,
o lado humano do seu e-commerce
randstad@randstad.pt
www.randstad.pt

