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FOMENTAR
A POUPANÇA E A
SUSTENTABILIDADE

“Queremos promover a
No que se refere ao cliente, Miguel
sustentabilidade a todos os níveis e, por
Rodriguez Checa garante que se mostra
isso, a nossa oferta de eletricidade 100%
também mais preocupado com a
verde não está vinculada a nenhuma oferta
sustentabilidade. “Sem dúvida que sim.
comercial. Temos eletricidade renovável para
As pessoas, hoje em dia, dão uma grande
todos os clientes, sem qualquer distinção”. O
importância à sustentabilidade e não só
enquadramento é do CEO da Goldenergy,
à sustentabilidade ambiental. Nos
que alega, a propósito, que a
contactos diários que temos
empresa pratica “os preços
com os nossos clientes
mais justos do mercado”.
e do conhecimento
Miguel Rodriguez
que temos do
ELETRICIDADE LIMPA
Checa sublinha que
consumidor, é fácil
A eletricidade 100% verde é a
toda a eletricidade
perceber como
verdadeiramente limpa, ou seja, a que é
comercializada
no seu dia a
produzida por fontes renováveis, e é isso que a
pela Goldenergy
dia escolhem
Goldenergy garante aos clientes. “Mas, sejamos
provem de
produtos e
honestos, o sistema de distribuição de
fontes 100%
serviços que
energia é um conjunto de cabos misturados
verdes, ou
garantam ser
e não podemos diferenciar os kWh que o
distribuidor transporta e os kWh que as
seja, fontes
defensores
pessoas recebem em suas casas”, admite
exclusivamente
do ambiente,
Miguel Rodriguez Checa. Mesmo assim,
renováveis, que
mas que
prossegue, o compromisso assumido para
têm como base
sejam
com o meio ambiente faz com que toda a
o sol, o vento
igualmente
energia que compram (todos os dias, a todas
ou a água. Mas
sustentáveis do
as horas) seja proveniente de produtores de
as fontes podem
energia 100% renovável.
ser diversas em cada
período, esclarece,
indicando que, em 2021,
por exemplo, a energia eólica
foi a que teve mais peso.
Entretanto, quando questionado
missão
sobre de que modo a Goldenergy fomenta o
crescimento económico sustentável a nível
local, explica que a empresa, já de âmbito
nacional, continua, no entanto, a manter
a sua sede em Vila Real, onde fomenta o
emprego e onde assume um lugar cimeiro
no ranking das empresas de Trás-os-Montes,
destacando-se como a segunda das 500
maiores empresas da região e a primeira no
ranking das maiores empresas do Distrito de
Vila Real. “Além disso, investe noutras regiões
de Portugal – estamos a aumentar a rede
de lojas a nível nacional – com o objetivo de
promover cada localidade como um ponto
estratégico para a operação comercial da
empresa”, adianta.
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Fomentar a poupança das famílias e,
em simultâneo, defender o ambiente
são objetivos da Goldenergy, empresa
comercializadora de eletricidade 100%
verde, que, deste modo, procura contribuir
para a sustentabilidade dos portugueses e
do País. É assim, nas palavras do seu CEO,
Miguel Rodriguez Checa.

valores cultura
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futuro
posicionamento

ESCOLHA DO CONSUMIDOR
A empresa voltou, este ano, a ser a marca
número 1 da Escolha do Consumidor na
categoria Energias 100% Renováveis. “Para nós,
esta distinção significa que estamos no bom
caminho e a cumprir os objetivos a que nos
propomos no nosso trabalho diário: ser a escolha
dos portugueses por sermos a melhor empresa
que fornece eletricidade proveniente de fontes
100% renováveis, o que nos torna uma das mais
sustentáveis do País. Fomos em 2021 e agora em
2022. Ser conhecida como a marca com este
posicionamento mostra que estamos a passar
bem a mensagem, que somos uma empresa
que cumpre o seu propósito, mas que também
oferece o melhor serviço aos clientes”,
conclui o CEO.

ponto de vista económico e social”, afirma,
reconhecendo que há uma maior relação
com as marcas que têm esta missão por se
identificarem com os mesmos valores. Ainda
neste âmbito diz que, atualmente, qualquer
negócio, qualquer marca ou empresa deverá
ter em conta que vencer num mercado
competitivo, implica colocar em prática os
valores da defesa ambiental. É isto que os
consumidores procuram cada vez mais.
“Por isso, contribuir para a defesa ambiental
do planeta é meio caminho andado para
qualquer empresa manter e captar clientes.
Contudo, nada é possível sem a aposta num
bom serviço ao cliente, numa relação próxima
em que ele se sinta apoiado e esclarecido
sempre que precisar e tenha acesso a todas
as ferramentas para gerir de forma autónoma
e fácil o seu contrato. Este investimento no
cliente é um complemento à energia que o
cliente procura”, frisa.
Miguel Rodriguez Checa diz,
ainda, que em termos de conselhos sobre
sustentabilidade, a Goldenergy promove,
junto de cada pessoa, que é possível consegui-la através da escolha individual sobre a
origem da eletricidade que se consome. Agir
local é pensar global. Com base nesta linha
de pensamento, a empresa tem vindo a fazer
um trabalho de promoção da eletricidade de
origem 100% verde. “É um objetivo essencial
para a proteção do ambiente: chegarmos ao
ponto em que a energia consumida tem por
base a produção de eletricidade totalmente
renovável. Este é o caminho que seguimos. É

este o humilde contributo que queremos
dar ao planeta e contamos com os
consumidores portugueses para o colocar em
prática, através da escolha acertada com uma
ação tão simples, mas com muito impacto
para todos”, refere. A propósito, o gestor
sublinha que a sustentabilidade é um garante
em termos de futuro para a Goldenergy.
“É aí que nos posicionamos, na defesa da
sustentabilidade através dos nossos produtos
e serviços. Porque a sustentabilidade é o
presente e o futuro, e o que os consumidores
procuram cada vez mais, principalmente
as novas gerações”, garante. Nota também
para o facto de, no dia a dia, na relação direta
com clientes, colaboradores, fornecedores,
entidades institucionais e outras empresas, a
Goldenergy assumir em permanência 7 dos 17
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU, a saber: Energias Renováveis,
Cidades e Comunidades Sustentáveis,
Produção e Consumo Sustentáveis, Combate
às Alterações Climáticas, Ecossistemas
Terrestres e Biodiversidade, Trabalho Digno
e Crescimento Económico, e Igualdade
do Género. “Focamo-nos nestes objetivos
concretos porque acreditamos que todas as
pequenas mudanças de comportamento no
nosso dia a dia ajudam a chegar ao objetivo
final que é ter um mundo melhor, mais
sustentável, onde as pessoas percebam que
a Terra e a Natureza não são recursos que o
Homem tem apenas para explorar em seu
benefício, mas que o meio ambiente deve
ser onde o Homem deve estar integrado,
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conviver com o mesmo e garantir que
deixa um mundo melhor para as próximas
gerações”, frisa. Neste âmbito, Miguel
Rodriguez Checa relembra que a origem da
eletricidade comercializada pela Goldenergy,
a aposta em painéis solares fotovoltaicos e na
mobilidade elétrica, o facto de mais de 50%
dos colaboradores serem do género feminino,
e os benefícios e a cultura organizacional da
empresa lhe permitirem ser um great place
to work, são exemplos práticos de como
reflete os ODS em tudo o que faz. De acordo
com a política de sustentabilidade seguida,
a empresa decidiu, no plano do desporto,
apoiar a prática de surf, decisão justificada
da seguinte forma: “Encontrámos no surf um
desporto completamente em linha com a
nossa visão de respeito pelo ambiente, uma
vez que este desporto é conhecido pela sua
componente ecológica em que os praticantes
demonstram uma enorme preocupação
com a Natureza.” A Goldenergy, prossegue,
identifica-se com esta linha de pensamento
e com a relação da água como uma fonte de
energia (hídrica). Além do mais, no âmbito
do surf, a empresa apoia alguns projetos
de responsabilidade social, promovidos por
cada parceiro, o que permite ter a melhor
combinação.

Estamos no ano 2008 AV
(Antes da Eletricidade Verde).
Toda a Lusitânia está ocupada
por energias poluentes…

Toda?
Não! Uma aldeia
povoada por irredutíveis
lusos resiste...

persiste e não
desiste, enquanto
cada vez mais cidades
se unem à sua luta.
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A SUSTENTABILIDADE
NA REPUTAÇÃO DAS MARCAS

ISABEL AUGUSTO

Diretora-geral da Green Media
Fundadora do Programa de
Sustentabilidade para Empresas
e Instituições

A autora defende que o compromisso para com
a sustentabilidade tem a ver com a consciência que
o consumidor green tem do seu contributo como agente
que reforça a urgência para a mudança.

Vivemos numa era de transição de conceito enquanto humanidade.

some e também reage em conformidade, reconhecendo a autenticidade de uma

Uma transformação que não espera, nem se suspende, com a vivência do dia a dia.

imagem green, avaliando-a na sua tomando de decisão, como um novo valor adi-

Não para, por causa de uma pandemia mundial, não espera por causa de um conflito

cional na balança.

de alta tensão internacional... Este countdown já começou há muito tempo, mesmo

Há, inclusive, já uma geração de consumidores que nem se presta à exposição a ca-

quando pouco era feito, para evitar que hoje tivéssemos um sério problema a en-

deias de compra que não cumpram este requisito. Toma as suas decisões e desen-

frentar – o confronto no limite pela sobrevivência na era do impacto das alterações

cadeia o seu processo de compra, renovável, optando por zelar criteriosamente nas

climáticas. A natureza cumprirá o seu ciclo de uma forma lógica e consequente. De-

decisões de consumo, fiel às suas próprias convicções, defendendo e reforçando a

pende do homem, realmente, o que fazer para mudar, travar ou alterar o processo

sua própria imagem, como consumidor, leal e regular aos produtos e serviços que

que está em curso.

reconhece de acordo com o seu padrão de comportamento.

A rota para a sustentabilidade das empresas e das indústrias não é, portanto, um cri-

Este compromisso para com a sustentabilidade tem também a ver com a cons-

tério condicional “se”, mas temporal “quando”. Todos nós, enquanto cidadãos, con-

ciência que o consumidor green tem do seu contributo como agente que reforça

sumidores, empresários, temos consciente esta necessidade (que para uns é mais

a urgência para a mudança e a sua decisão de consumo ser vista como um motivo

prioritária do que para outros), mas que, mais tarde ou mais cedo, é um processo que

para acelerar (ou não) a transição para a sustentabilidade. E esta simples recusa

tem de ser feito.

em fazer parte do processo global existente, com o qual não concorda e que, fre-

A informação existe. Os alertas também e nos últimos dez anos foram recorrentes os

quentemente, alega ser lento precisamente pela logística e profunda transforma-

debates internacionais, causas e consequências, que a todos importa e que juntos já

ção que precisaria para se adequar. Fiel às suas convicções, o consumidor sabe

observámos acontecer.

que cada unidade conta e esta visão tem cada vez mais um profundo impacto no

O capital green na reputação de uma marca é, por isso, e em conformidade, um pe-

seu comportamento, na forma como reage às campanhas de publicidade, na re-

queno grande indício dessa consciência e um sinal sobre se este processo já teve início

putação que considera às marcas que comunicam e na capacidade que têm ou não

ou não, naquela empresa, naquele setor.

de o influenciar.

Este sinal coloca na balança produtos, serviços e preços numa nova equação, tendo

Esta imagem é profundamente exposta e colocada em causa quando o capital green

a componente de sustentabilidade um peso cada vez maior na ótica do consumidor,

não coincide com o valor reconhecido à empresa/marca nesse processo. No passado

cidadão consciente e decisor.

discutiam-se técnicas de fidelização que não fossem permeáveis ao preço baixo – o

Importa, pois, que as marcas saibam o caminho que estão a percorrer e que sinais

capital green é dos mais valiosos a ter em consideração no mercado.

estão a transmitir. O WALK THE TALK é, na era mais digital de sempre, um conceito

Há ainda que distinguir que a sustentabilidade não é apenas o ambiente. São 17 os

sólido que confirme regularmente este processo e por isso não basta ter um logo-

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável! Para simplificar, costumo dizer que se

tipo na embalagem, nem fazer uma alteração ao produto. O caminho para a sus-

agrupam facilmente em apenas três principais conceitos a considerar – o ambiente,

tentabilidade é evolutivo e constante e, por isso, não deve ser difícil de comunicar. A

as pessoas e a nova economia – numa nova perspetiva de respeito, proteção e pre-

partilha dos passos dados, na base da ética e da transparência – os valores da nova

servação da conduta da humanidade para o futuro e de criar, em cada indústria, em

economia circular – e que devem confirmar uma evolução genuína e sustentável.

cada setor, um modelo de sustentabilidade completo, eficiente e verdadeiro.

O cliente sabe, recebe e processa toda a informação das marcas/produtos que con-

Go Green, Think Green, Be Green.

O WALK THE TALK é, na era mais digital de sempre, um conceito sólido que confirme
regularmente este processo e por isso não basta ter um logotipo na embalagem,
nem fazer uma alteração ao produto
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MUNDO MELHOR
E MAIS
SUSTENTÁVEL

o desenvolvimento de uma forma inclusiva,
enfrentando os principais desafios da
humanidade, alterações climáticas, proteção
de recursos e a luta contra a desigualdade.
O nosso propósito é um incentivo à ação.
Estimula-nos a inovar abertamente, com
a ambição sempre renovada de unir a
humanidade e a natureza para o bem
comum”, sublinha. A escuta, o diálogo, a
bondade, a solidariedade, a confiança e o
respeito pela diferença são pontos centrais do
compromisso. “A ambição profunda do nosso
propósito é agir, todos os dias, para tornar o
mundo um lugar melhor e sustentável para
se viver”, frisa.
Quanto ao cliente, Rita Bastos
afirma ser notória a pretensão de soluções
mais sustentáveis, uma preocupação que
começam a sentir de forma transversal, seja
nas soluções, na aplicação, no impacto das
mesmas no edifício, ou ao longo de
toda a cadeia de valor no setor
da construção. Acrescenta
que o cliente quer soluções
NO TOP DA INOVAÇÃO
sustentáveis também
A Saint-Gobain Portugal tem apostado
economicamente e
fortemente na inovação como pilar
mais transparência
fundamental da sua liderança. Prova
sobre o que é a
disso é a integração da Saint-Gobain na
lista das 100 empresas mais inovadoras
do mundo, nomeada pela 10.ª vez
consecutiva em 2021 no ranking Clarivate

transparência
inovação

“Atualmente toda a nossa atividade é
sustentada pelos pilares da Ética Corporativa,
envolvimento dos colaboradores e diversidade,
e Saúde e Segurança ao longo de toda a
cadeia de valor, suportados em três grandes
áreas de atuação: Alterações Climáticas,
Economia Circular e Crescimento Inclusivo”,
enquadra a diretora de Marketing da Saint-Gobain Portugal S.A. – ISOVER, Placo® e
Weber, Rita Bastos, recordando que, em 2019,
o Grupo assinou o Pacto Global das Nações
Unidas, comprometendo-se a alcançar zero
emissões de carbono até 2050. Para garantir o
cumprimento deste objetivo, em 2020 iniciou
o desenvolvimento de um Roadmap de
Sustentabilidade assente em vários domínios,
nos quais está incluído um Roadmap de CO2.
Questionada, entretanto, sobre o
desígnio do Grupo no sentido de se “afirmar
como líder global em construção sustentável
e como pretende fazer jus ao propósito
“Making the world a better home”, Rita Bastos
diz que o processo passa pela consolidação
do trabalho realizado nos últimos anos,
reforçando alguns dos pontos e incorporando
de forma mais intensa o impacto no planeta.
“Os nossos 350 anos de história, a nossa
força coletiva e a nossa liderança permitem

Ser eco-friendly significa pensar
toda a atividade da Saint-Gobain
de uma forma sustentável, algo
há muito incutido na cultura do
Grupo e reforçado nos últimos
anos. “Mais do que uma tendência,
a sustentabilidade afigura-se como
uma responsabilidade, cabendo-nos
garantir que as nossas ações não
comprometem a geração futura”,
sustenta a diretora de Marketing
da Saint-Gobain Portugal S.A.
– ISOVER, Placo® e Weber,
Rita Bastos.

Top 100 Global Innovator, sendo este
um motivo de orgulho. De salientar a
existência em Portugal de um Centro de
Inovação e Desenvolvimento, em Aveiro.
Trata-se, concretamente, de um centro
de competências no desenvolvimento de
argamassas, à escala internacional.

“sustentabilidade”. “Neste sentido, estamos a
trabalhar para criar soluções que respondam
a todas as preocupações, inclusive educar e
comunicar melhor a sustentabilidade efetiva
dos nossos produtos, de forma a que seja de
fácil compreensão por todos”, refere.
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PRIORIDADES
Prioridades da Saint-Gobain Portugal: design e
arquitetura consciente, através da conceção de edifícios
energeticamente eficientes, saudáveis e confortáveis (a
nível térmico, acústico, visual e qualidade do ar interior);
digitalização do setor, nomeadamente através da utilização
do BIM, que tem vantagens para toda a cadeia de valor,
desde a criação à manutenção do edifício; a visão integral
do projeto ainda antes da sua conceção permite a redução
e o controlo de custos, aumento de produtividade
e redução do impacto ambiental; produtos e sistemas
mais sustentáveis, que se tornarão realidade através de
matérias-primas provenientes de economia circular,
sinergias industriais e novas formas de construir; construção
leve e sustentável, que responde aos desafios de
descarbonização (ganhos de tempo e produtividade) e da
escassez de recursos (redução até 50% no uso de matérias-primas versus métodos de construção tradicionais), e traz

ação

benefícios de bem-estar e conforto para quem constrói
e para os utilizadores do espaço.

construção

propósito

A diretora de Marketing adianta,
por outro lado, que a Saint-Gobain possui
novos produtos que foram ou estão para
ser lançados no seguimento da política
eco-friendly, começando por destacar o
webercol flex lev, um cimento-cola lançado
no ano passado com metade do peso
para o mesmo rendimento, e com 30% de
matéria-prima reciclada, que mereceu uma
menção honrosa no Prémio Nacional de
Sustentabilidade, Prémio Cinco Estrelas e
Escolha do Profissional. Na área do gesso,
salienta a tecnologia Placo® Activ’Air®, que
melhora a qualidade do ar interior das casas e
que têm tentado incorporar em cada vez mais
produtos e sistemas. No que diz respeito ao
isolamento, toda a lã de vidro da ISOVER inclui
50% de matéria-prima reciclada, o que – diz –
reflete o compromisso da Saint-Gobain com
a economia circular. Sobre a sensibilização
interna, salienta que se trata de um dos
pilares do Roadmap de Sustentabilidade,
acrescentando que tem sido trabalhada
através de várias ações, dentro de um plano
definido. Quanto ao Fundo de Carbono
Interno, surgiu com a premissa de incentivar

todos os colaboradores a participarem no
caminho para a neutralidade de carbono até
2050 e de contribuir para a meta da redução
de emissões de CO2 para 2030.
Em matéria de investimentos,
destaca que os projetos têm incidido na
sustentabilidade, na digitalização e na
produtividade. Nesse sentido, salienta a
conclusão da nova linha de pastas em
Aveiro, que permitiu alargar a gama de
produtos e ter uma oferta mais sustentável,
e o novo armazém do Carregado, que
possibilitou melhorar a experiência ao
cliente. Adicionalmente, refere o lançamento
do novo website construir.saint-gobain.pt,
que consolida a integração das três marcas
ISOVER, Placo® e Weber e que se traduz
também numa melhor experiência para
o cliente. “Este ano, temos alguns projetos
previstos, que estão alinhados com as
áreas referidas e vão contribuir para nos
posicionarmos como líderes na Construção
Sustentável”, afirma.
Concretamente sobre o
posicionamento da Saint-Gobain no
mercado português, Rita Bastos reconhece
que tem evoluído de forma muito positiva
e que, apesar da pandemia, o mercado
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da Construção manteve-se muito forte
e o contexto imobiliário em alta. “Houve
constrangimentos relacionados com a subida
dos preços, matérias-primas e supply chain
que acabaram por ter impacto no setor e
que tentámos gerir da melhor forma possível
e dentro do que esteve ao nosso alcance,
com o mínimo impacto para os nossos
clientes. Para o futuro, queremos consolidar
a integração das atividades de isolamento,
gesso e argamassas – marcas ISOVER, Placo®
e Weber, respetivamente, oferecendo uma
proposta de valor cada vez mais integrada e
sustentável no setor da construção”, especifica.
A terminar, recorda que a construção é
responsável pelo consumo de 40% das
matérias-primas à escala global, os recursos
naturais não são utilizados de maneira
eficiente, cerca de 40% dos resíduos sólidos
urbanos são remanescentes de construções e
demolições, e que a envolvente de um edifício
pode registar perdas de energia até 40% se
não for desenhado de forma eficiente. “Assim,
ao olharmos para o contexto da construção,
devemos ter a consciência do impacto de
um edifício ao longo de toda a cadeia de
valor, desde o design, aos materiais utilizados,
construção e manutenção”, adverte.

MELHOR PARA AS PESSOAS,
MELHOR PARA O PLANETA…
Soluções para construção sustentável

Soluções em argamassas
industriais para diferentes
aplicações em construção.
Soluções de construção à
base de gesso para edifícios
novos ou em reabilitação.
Soluções em lã mineral para
isolamento térmico, acústico
e proteção contra o fogo.

construir.saint-gobain.pt
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AS MARCAS E O PODER DO CONSUMIDOR

PEDRO NORTON
DE MATOS

O autor reflete sobre o peso dos atributos da sustentabilidade
para as marcas e empresas, destacando os critérios de compra
dos consumidores e o papel da tecnologia nos processos de
transformação.

Fundador do Greenfest e do Bluefest
Portugal

A sustentabilidade, entendida nos seus três pilares, ambiental, social e eco-

tiva surge como resposta ao desafio de reduzir o enorme desperdício que o

nómico, está na ordem do dia. Depois de muitos anos remetida à categoria de

modelo linear (ainda vigente) provoca. De facto, o modelo da extração-pro-

nicho, passou definitivamente para o “mainstream”, tornando-se incontorná-

dução-consumo e lixo gera profundas assimetrias. A nossa ambição coletiva

vel. Para as empresas e marcas, traduz-se numa estratégia de posicionamento

deverá passar pela emulação dos princípios da natureza, cuja lei Lavoisier

ESG – Environment, Social, Governance ou “triple bottom line”.

bem exprimiu: “Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transfor-

Com efeito, as marcas que não fizerem um eficaz alinhamento da sua visão,

ma”. Parece utopia, mas uma economia de zero desperdício é não só desejá-

missão e valores com os atributos da sustentabilidade correm sérios riscos de

vel, como possível... e temos grande margem de melhoria tais as ineficiências

viabilidade. Os produtos e serviços deverão (terão de) incorporar esses atri-

do sistema.

butos e os consumidores, cada vez mais exigentes, avaliarão a autenticidade

Vivemos uma época de enormes desafios civilizacionais, de que destaco, até

da oferta. Em cada compra ou rejeição, o consumidor vota. E as marcas ouvem...

pela sua íntima relação, a transição energética e a transição digital que a todos

O “green” ou “social washing” serão cada vez mais penalizados.

nos convocam pelo profundo impacto que têm nas pessoas e nas organizações.

Os consumidores, sobretudo os que representam as novas gerações, inte-

A tecnologia como facilitadora de processos de transformação tem um decisivo

gram cada vez mais nos seus critérios de compra os valores da sustentabili-

contributo, nomeadamente em relação às energias renováveis. No caminho para

dade e “obrigam” as marcas a ter capacidade de resposta nos seus produtos

a descarbonização (podemos agradecer às energias fósseis que nos trouxeram

e serviços. É certo, também, que muitas empresas que lideram a transforma-

até aqui), o “mix” das renováveis terá progressivamente maior peso e as tec-

ção “educam” os seus clientes e repercutem os valores da sustentabilidade

nologias de armazenamento e transporte conhecerão decisivas evoluções que

em toda a cadeia de valor e junto dos seus stakeholders. Estas duas forças

permitirão aproveitar toda a energia intermitente gerada. O abundante hidrogé-

conjugadas, clientes e empresas, são o motor da transformação e ajudam

nio, sobretudo o verde, contribuirá também para uma autêntica revolução ener-

na criação de nova legislação, regulação, bem como na promoção de uma

gética que mudará muitas geografias. Portugal tem condições muito favoráveis

fiscalidade mais verde. A transição para uma economia circular e regenera-

para fazer parte desse futuro.

A nossa ambição coletiva deverá passar pela emulação dos princípios da natureza,
cuja lei Lavoisier bem exprimiu: “Na natureza, nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma”
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NO CAMINHO
CERTO

Ambiente, social e governance. É
nestes três pilares, em articulação com
o desempenho económico, que assenta
a política de sustentabilidade da SECIL.
Também a inovação e a segurança assumem,
na política de sustentabilidade da cimenteira,
um papel relevante.
Diz o CEO do Grupo SECIL, Otmar
Hübscher, que a SECIL está comprometida
com a sustentabilidade, procurando
compatibilizar o seu desempenho económico
com o respeito ambiental e a cidadania
responsável. A resposta às alterações climáticas
globais passa pela diminuição da intensidade
carbónica da produção, pela economia circular
e pela promoção da biodiversidade. São
desafios que a empresa aceita e afirma que
irá vencer, “com continuada criação de valor
económico em contexto de globalização”.
“Nas comunidades em que operamos,
visamos superar e integrar as expetativas
dos nossos stakeholders. A SECIL integra
instituições e parcerias internacionais que
assumem também este mesmo compromisso,
concretizável através dos objetivos do
desenvolvimento sustentável”, adianta.
A sustentabilidade está integrada
em todos os níveis de gestão e processos
produtivos da empresa. Ambientalmente,

ambiente

“Mais do que uma tendência, a
sustentabilidade é, com certeza, o
caminho certo para a SECIL”, afirma o
CEO do Grupo SECIL, Otmar Hübscher.
Uma rota iniciada há mais de duas décadas
e que tem sofrido uma aceleração nos
últimos anos, em virtude dos objetivos de
descarbonização resultantes do Acordo de
Paris e dos roteiros para a descarbonização
da indústria cimenteira mundial.

encara como prioritário descarbonizar a
produção de cimento, betão e demais
materiais de construção, aumentar a
circularidade económica dos processos,
melhorar a eficiência energética e promover
a biodiversidade. No plano social, o foco é na
atração e retenção de talento, na criação de
uma cultura de segurança e na concretização
de uma prática de responsabilidade social. Já
na área de governance, “a SECIL empenha-se
em prosseguir boas práticas de governação,
reporte e transparência”.
A sustentabilidade é uma abordagem
estratégica para garantir a competitividade da
empresa e, nessa medida, posiciona a marca,
mas não é uma estratégia de marca, garante.
É – nota – uma estratégia transversal e de
longo prazo da empresa: “O posicionamento
sustentável das marcas SECIL é uma
consequência da sua estratégia”.
Há duas décadas que a empresa
investe em proteção ambiental, um esforço
que está a ser acelerado nos últimos anos,
em função dos objetivos de descarbonização
resultantes do Acordo de Paris e dos
roteiros para a descarbonização da indústria
cimenteira mundial, europeia e nacional.
Otmar Hübscher salienta a elevada
taxa de utilização de combustíveis alternativos

em substituição de combustíveis fósseis,
o aumento da eficiência energética das
instalações produtivas e, sobretudo, “o grande
investimento que a SECIL está a efetuar
na modernização da Fábrica SECIL Outão,
através do seu programa CCL que abolirá
o uso de combustíveis fósseis, reduzirá

governance
REDUZIR EMISSÕES
O setor declarou a neutralidade carbónica da
cadeia de valor do cimento e betão em 2050.
“No caso de Portugal, as metas, já para 2030,
atingem 48% de redução através da produção
de clínquer de baixo carbono (incorporando
menos clínquer no cimento) e da diminuição da
incorporação de cimento no betão, usando outros
materiais alternativos”, explica Otmar Hübscher.
“É crucial aumentar a quantidade de combustíveis
alternativos e aumentar a circularidade de
materiais no processo, tal como fazemos, por
exemplo, com a produção de betão com cortiça,
em que resíduos de cortiça substituem parte dos
agregados”, acrescenta.
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a emissão de CO2 em 20%, aumentará a
eficiência energética em 20% e permitirá a
produção de 30% de energia própria através
recuperação de energia atualmente perdida
no processo”.
Nos últimos cinco anos, afirma, a
empresa reduziu as suas emissões brutas de
CO2 em virtude da utilização de combustíveis
alternativos, da melhoria da eficiência
energética e da produção de cimentos
compostos, com menor incorporação
clínquer. “É um esforço de adaptação às
limitações impostas pelo sistema europeu de
direitos de emissão, que se vai acentuar nos
próximos anos”, prossegue. “Outra vertente
em que a SECIL atua na redução global de
emissões de CO2 em toda a cadeia de valor
é através da prioridade dada ao transporte
marítimo e ferroviário, face ao rodoviário, que
tem maior pegada carbónica”, observa.
Sobre a resposta dos consumidores
aos avanços da marca em termos de
sustentabilidade, entende que “estão cada vez
mais exigentes, conscientes e criteriosos nas
suas escolhas e são os primeiros a revindicar
soluções sustentáveis na construção”.
Sustenta que, mesmo com a crescente
consciência ambiental, nem sempre possuem
a informação dos reais impactos dos vários
materiais ao seu dispor. “Daí a importância
que um prescritor tem ao comparar todas
as soluções de construção que existem no
mercado e garantir que o ciclo de vida destas
está medido corretamente”, diz.
O CEO do Grupo SECIL garante que o
betão é o produto de construção “com menor

pegada ambiental ao longo de todo o ciclo
de vida e isso não é evidente para muitos
consumidores”. Por isso, considera que cabe à
SECIL passar esta informação, apresentando,
cada vez mais, soluções de construção
sustentáveis, eficientes energeticamente,
resistentes e duradouras. “Uma das formas
de reduzir o impacto ambiental é investir,
por exemplo, na reabilitação dos edifícios já
existentes e apostar no isolamento térmico,
uma das soluções SECIL mais diretas e
eficazes para melhorar a eficiência energética
das casas”, concretiza.
Além de “ser fundamental investir
nas condições habitacionais de milhares
de portugueses”, comenta que esta aposta
vai ao encontro do Plano de Recuperação
e Resiliência (PRR) aprovado pela União
Europeia para Portugal, e na correta aplicação
dos fundos destinados ao programa de
Eficiência Energética em edifícios residenciais
(300 milhões de euros).
Mas o que vale a sustentabilidade
enquanto argumento de comunicação
e marketing para o setor? Para Otmar
Hübscher, a sustentabilidade deve ser
comunicada como um atributo, tal e
qual como acontece com a qualidade. “É
importante ‘ser verde’, mas temos de o
fazer em consciência, com transparência e
rigor, não por razões de natureza comercial”,
declara, salientando que o consumidor está
atento e, cada vez mais, informado, pelo que
“comunicar sem verdade é inaceitável”.
“A clareza e a consistência dos
argumentos são fundamentais e toda a nossa
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comunicação assenta
num conhecimento
técnico e científico
acumulado ao longo
dos últimos 20 anos,
validado e certificado
por algumas das mais
prestigiadas e credíveis
entidades do setor”,
assegura.
“Na SECIL,
consideramos que
todos os projetos de sustentabilidade, dos
maiores aos mais pequenos, devem ser
comunicados, convidando, por vezes, os
consumidores a assumirem, tal como nós, a
sua responsabilidade ambiental e a mudar
hábitos do dia a dia, atingindo um modo de
vida mais sustentável”.
A título de exemplo, aponta o facto de
a empresa ter voltado “a inovar no mercado
do cimento, tornando os novos sacos mais
amigos do ambiente”. O plástico foi retirado do
seu interior, o que – diz – irá permitir a redução
de 96.000 kg de plástico todos os anos. “Um
pequeno gesto capaz de gerar grandes
mudanças, sem descurar a qualidade do
produto, aquilo que garante a confiança dos
nossos clientes”, assevera. “Mais do que uma
tendência, a sustentabilidade é, com certeza, o
caminho certo para a SECIL”, remata.

REDUZIR EMISSÕES
O setor declarou a neutralidade carbónica da
cadeia de valor do cimento e betão em 2050.
“No caso de Portugal, as metas, já para 2030,
atingem 48% de redução através da produção
de clínquer de baixo carbono (incorporando
menos clínquer no cimento) e da diminuição da
incorporação de cimento no betão, usando outros
materiais alternativos”, explica Otmar Hübscher.
“É crucial aumentar a quantidade de combustíveis
alternativos e aumentar a circularidade de
materiais no processo, tal como fazemos, por
exemplo, com a produção de betão com cortiça,
em que resíduos de cortiça substituem parte dos
agregados”, acrescenta.
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ECOMMERCE E REALIDADE AUMENTADA: A ERA
DOS SHOWROOMS DINÂMICOS

CAROLINA AFONSO
Diretora de Marketing & Digital
Gato Preto

A autora explora, neste artigo, as vantagens da Realidade
Aumentada para as marcas, entre elas proporcionar uma
melhor experiência ao consumidor. Este é um tema em foco
no curso executivo de eCommerce Managament do ISEG
Executive Education, de que é cocoordenadora.

Com o “boom” do eCommerce, há tecnologias que estão também em alta, dado

Experiência de compra personalizada

o seu potencial para transformar as compras online em experiências sensoriais,

Os consumidores pretendem interagir com os produtos antes de comprar e

aproximando a experiência digital de uma ida à loja.

pretendem uma experiência que mimetize a experiência in-store.

Uma dessas tecnologias é a Realidade Aumentada. Com a evolução do eCom-

A Realidade Aumentada permite criar experiências que contribuem para um

merce tornaram-se evidentes alguns obstáculos à compra, que são a dificulda-

aumento do envolvimento e, consequentemente, para a fidelização dos con-

de na visualização dos artigos, a experimentação e a componente sensorial. Es-

sumidores com as marcas. Sendo a realidade aumentada uma tecnologia que

tas barreiras fazem com que as devoluções aumentem substancialmente, assim

permite interagir, envolver e criar conexões emocionais como, por exemplo,

como os custos de operação que a logística inversa implica.

através da integração de chatbots que auxiliam na compra e que funcionam

Um eCommerce não tem de ser um conjunto de páginas estáticas, com vídeos e

como “virtual salesperson”. Um dos exemplos é o chatbot da Rayban, que

fotografias do produto. Através de Realidade Aumentada podem tornar-se sho-

integra também Realidade Aumentada.

wrooms dinâmicos.
São diversas as vantagens da realidade aumentada aplicada ao eCommerce,

Visualização diferentes ângulos

contudo gostaria de destacar as seguintes:

Através da inclusão de modelos 3D nas páginas de produto, incentiva-se o
cliente à interação em múltiplos ângulos, aumentando a confiança na com-

Experimentação – Try & Buy

pra. Por exemplo, a marca de puericultura Bumbleride, com a implementação

A Realidade Aumentada permite eliminar a barreira existente entre os mun-

modelos 3D na loja online, aumentou em 33% a conversão e em 21% o tempo

dos físico e online, disponibilizando ao consumidor a possibilidade de experi-

de permanência no site.

mentar virtualmente o produto pretendido, quer em si mesmo ou num espaço

Concluindo, entramos na era do eCommerce e dos showrooms dinâmicos,

físico. Um dos exemplos é a app de AR da L’Óreal Make up Genius, que faci-

em que o cliente consegue obter uma simulação cada vez real da experiência

lita ao cliente a experimentação virtual de produtos de maquilhagem e assim

em loja. Não sendo ainda possível tocar, podemos de alguma forma apro-

aumentar os níveis de confiança e satisfação com os produtos e com a marca.

ximarmo-nos do “sentir” o produto e assim aumentar taxas de conversão e

Uma vez que é possível obter uma imagem muito próxima daquilo que será o

fidelização do cliente.

resultado final desejado, mesmo antes de adquirir o produto, permitirá ainda
mitigar riscos inerentes à compra online.

Um eCommerce não tem de ser um conjunto de páginas estáticas, com vídeos
e fotografias do produto. Através de Realidade Aumentada podem tornar-se
showrooms dinâmicos
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CAMINHAR
PARA UM MUNDO
MELHOR

“A sustentabilidade não é uma
para zero impacto; Social – um caminho
agenda paralela, mas, sim, um caminho
para uma empresa e um mundo mais
iniciado há uma década, que nos levou
inclusivo, justo e equitativo; e do Consumo
a uma estratégia claramente imbuída e
Responsável – um caminho para um
integrada nas atividades do negócio”. As
consumo moderado e responsável. O
palavras são da responsável pelo Programa
primeiro pretende reduzir as emissões
de Sustentabilidade da SCC,
de carbono provenientes da atividade, e
Sandra Peixoto, para
promover a circularidade e proteger
explicar que, nesta
os recursos hídricos. O segundo
jornada, através de
tenciona ter um impacto positivo
Diretamente, enquanto
uma abordagem
nas comunidades, bem como
Central de Cervejas, somos
que define
promover uma cultura de
signatários das metas e
compromissos
inclusão e diversidade, e um
da promoção dos valores
ao longo de
ambiente de trabalho justo
assumidos no Compromisso
toda a cadeia
e seguro. O terceiro defende
Lisboa Capital Verde
de valor, a
um consumo moderado
Europeia 2020 – Ação
empresa procura
e responsável de bebidas
Climática Lisboa 2030
melhorar o
alcoólicas ao mesmo tempo que
impacto ambiental
proporciona alternativas de bebidas
e social das suas
mais saudáveis e sem álcool.
atividades, assumindo
Sandra Peixoto reitera que a
compromissos definidos no
redução do consumo energético e das
programa “Brew a Better World – Produzir um
emissões de CO2 é, realmente, um dos focos
Mundo Melhor”.
da agenda de sustentabilidade, a qual passa
Esta é uma estratégia alinhada
por uma aposta em energias renováveis,
globalmente, ao nível do Grupo HEINEKEN,
que contribui para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações
caminho
Unidas, promovendo o respeito pelas pessoas
e pelo planeta, bem como estimulando a
prosperidade. Os compromissos são, assim,
transversais a todas as marcas, no entanto,
cada uma delas vai agregando iniciativas, “de
forma natural e coerente”, tendo em conta os
seus propósitos e posicionamentos.
“Sabemos que entrámos numa
década em que o mundo apresenta
desafios ainda mais complexos”, afirma. É
por isso que a nova visão do programa de
sustentabilidade, até 2030, eleva a fasquia
e pretende atingir um progresso mais
rápido, através da definição de novos e mais
ambiciosos compromissos, com o ambiente,
a sustentabilidade social e o consumo
responsável “rumo a um mundo com
emissões zero, mais justo e mais saudável”.
A atuação da empresa desenvolve-se
em três pilares: Ambiental – um caminho
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Com uma estratégia global e compromissos
transversais a todas as marcas no que
respeita à sustentabilidade, a Sociedade
Central de Cervejas e Bebidas (SCC)
apresenta uma nova visão do seu programa
“Brew a Better World – Produzir um
Mundo Melhor”. A responsável pelo
mesmo, Sandra Peixoto, conta que foi
elevada a fasquia, de modo a conseguir
um progresso mais rápido. Este caminho
faz-se até 2030.

inclusão

visão
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envolvimento

propósito

ENVOLVIMENTO SUSTENTADO
Os compromissos do programa de

mas, também, pela definição de indicadores
nessa matéria para as áreas de produção e
de distribuição, para os equipamentos de
refrigeração e de embalagem.
Na logística, também a empresa tem
vindo a desenvolver vários projetos, tanto na
distribuição primária como na
secundária, no sentido de
uma transição para
processos que
reduzam os níveis
As preocupações e os
de emissões
compromissos com as matérias
de carbono.
saber que causas, valores e
de sustentabilidade deixaram
No que diz
legados representam esses
de ser agendas paralelas, para
passarem a ser cruciais para
respeito à
artigos e as marcas. “Apesar
a sustentabilidade do próprio
frota de
de ser maioritariamente
negócio. Na SCC, os compromissos
distribuição
intangível, a reputação
nesta área são estabelecidos
primária,
de uma marca é um dos
ao longo de toda a cadeia de
além da
maiores ativos e revelamvalor e uma prioridade imbuída
otimização de
-se na preferência de bons
na estratégia do negócio e não
rotas e cargas
profissionais para trabalhar na
isolados da mesma
marca/empresa, na preferência
e da utilização
dos consumidores pela marca
de veículos mais
em detrimento da concorrência,
eficientes, investiu em
e no envolvimento positivo com as
duas viaturas movidas a
comunidades e entidades com quem
gás natural. “Na nossa empresa
interagimos”, defende.
de distribuição Novadis, destacamos a
Afinal, vive-se hoje – considera –
utilização do primeiro veículo comercial
“numa sociedade cada vez mais atenta aos
pesado de mercadorias, 100% elétrico e
impactos causados por más condutas sociais,
produzido em Portugal, para entrega aos
ambientais e de governação, em que as
nossos clientes”, exemplifica.
empresas são, também elas, desafiadas a
Com as medidas adotadas, ganha
definirem os seus propósitos além do lucro,
o ambiente e ganha a SCC. Na visão da
responsável, atualmente, os consumidores não integrando e concretizando objetivos de
compram só um produto, querem também
desenvolvimento sustentável”.
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sustentabilidade “Brew a Better World – Produzir
um Mundo Melhor” traduzem-se em investimentos
e medidas na atividade da SCC. Sandra Peixoto
elenca alguns deles, como a proteção dos recursos
hídricos, através da defesa e manutenção do
sistema aquífero da Água Mineral Natural de
Luso, na Serra do Buçaco, ou a preocupação
com o ecodesign e a utilização de materiais nas
embalagens que minimizem o impacto ambiental.
“Disponibilizamos aos nossos consumidores e
clientes garrafas de vidro reutilizáveis, em linha
com uma economia circular, e, desde 2005,
os projetos contínuos de redução de peso nas
garrafas PET representam um total de cerca
900 toneladas PET/ano”, conta, acrescentando
que também adotam rótulos ambientalmente
sustentáveis produzidos em papel FSC – Forest
Stewardship Council.
No que respeita à redução das emissões de CO2,
rumo ao objetivo global da neutralidade carbónica,
a empresa investiu em energias renováveis, com
a implantação de 6300 painéis fotovoltaicos para
autoconsumo, na cervejeira de Vialonga e na
unidade de engarrafamento de Água de Luso. Estes
permitiram uma redução de consumo previsto
de 5% e 20% em cada uma, respetivamente, bem
como uma diminuição de cerca de 1200 toneladas/
ano em emissões de CO2 – o equivalente à captação
anual de CO2 por 53 mil árvores.
São outros exemplos de medidas a obtenção de
matérias-primas de fontes sustentáveis e, sempre
que possível, localmente; a promoção do consumo
responsável; a aposta em locais de trabalho, onde a
saúde e segurança dos colaboradores é prioritária;
e o investimento nas comunidades envolventes.
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QUANDO O “EU” SE TRANSFORMA EM “NÓS”

MARTA BICHO

A autora defende que, para serem efetivamente
transformadoras, as marcas devem ter um propósito claro
e que este não pode ser um mero acessório do marketing.
Entende ainda que a sustentabilidade deve fazer parte
dessa atitude.

Diretora do IPAM Lisboa

“É preciso mudar a economia de hoje e dar alma à economia de amanhã” são as pa-

Por sua vez, o posicionamento das marcas com propósito não é nem “com”, nem

lavras do Papa Francisco, para incentivar os jovens na criação de uma nova economia.

“por” uma causa. As marcas com propósito são “a causa”. E, ser a causa é ga-

Nesta nova economia existe a integração de todas as dinâmicas da existência huma-

rantir que o propósito da marca não é um “acessório” do negócio ou de mar-

na e dar alma a uma nova economia está nas mãos de todos: empresários, investi-

keting, mas sim, a “raison d’être” da sua existência, que se traduz na filosofia e

dores, gestores, líderes, colaboradores, consumidores.

essência de vida da marca.

É preciso olhar para os erros do passado e aprender com eles, para construir

A marcas com propósito são sustentáveis como estratégia e vantagem competi-

uma estratégia com alma, no presente e no futuro. E o papel das marcas na

tiva, alinhando a sua visão, missão, valores e oferta e criando um valor adicional

construção deste presente e futuro é crucial.

para as suas empresas.

As marcas têm o poder de transformar e de unir, porque as marcas são feitas por

O sucesso e resultado das marcas com propósito está mapeado. Estas são mais

e para pessoas. No entanto, para que as marcas tenham este poder, têm de ter

bem-sucedidas a adquirir e a reter clientes, pois o propósito ajuda as empresas

um propósito claro.

no compromisso e atração dos melhores colaboradores e parceiros de negócio;

Uma marca com propósito deixar de agir somente em prol do “EU”, ou seja, me-

os negócios que integram o propósito crescem mais e mais depressa do que os

ramente focada nos seus objetivos de negócio, para se transformar numa marca

dos concorrentes; e os investidores estão atentos a este movimento.

onde existe o “NÓS”, em que os objetivos da marca convergem com os objetivos

Para se construírem marcas com propósito, o mundo precisa de mentes e líderes

de uma economia, ambiente e sociedade melhor, ou seja, sustentável.

que tenham a coragem de fazer esta transformação, pois esta exige, numa pri-

As marcas com propósito oferecem uma proposta económica valiosa, avançam

meira fase e num período de transição, maior investimento e recursos.

com a sociedade e criam disrupção entre o que já não faz sentido e não é bené-

Contudo, a essência e as ações das marcas com propósito têm o poder de dar

fico, e o que cria valor.

alma a uma nova economia e impactar a transformação no mundo e a melhoria

Propósito, ou ir ao encontro da sustentabilidade, não é sinónimo de pôr de lado o

substancial da sociedade em que vivemos.

lucro nem a qualidade, é, sim, sinónimo de uma estratégia competitiva em que se
coloca em prisma e equação as várias dinâmicas da existência humana.

As marcas com propósito oferecem uma proposta económica valiosa, avançam
com a sociedade e criam disrupção entre o que já não faz sentido e não é benéfico,
e o que cria valor
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CRIAR VALOR
COM EQUILÍBRIO
E SATISFAÇÃO

valor

para cada uma das áreas que consideram
“Contribuir para um mundo mais
relevantes, sejam elas ambientais ou
sustentável, criando valor com equilíbrio e
sociais, “como as embalagens, a energia, as
satisfação. Nutrir, hidratar e proporcionar
matérias-primas, a água, os consumidores, a
bem-estar, através dos frutos, dos vegetais
comunidade e, obviamente, os colaboradores”.
e da água e satisfazer consumidores e
Paula Ribeiro afirma que com a
clientes pelas marcas únicas, inovadoras e
pandemia o contexto mudou, expondo “ainda
com sabores excelentes, desenvolvidas com
mais as vulnerabilidades do mundo global e
ciência e arte” é, como explica a responsável
criando um sentido de emergência climática
de Sustentabilidade e Comunicação Externa,
e social ainda maior”. “Esse contexto levouPaula Ribeiro, a ambição da Sumol + Compal.
-nos a priorizar algumas das nossas ações,
Além de expandir o negócio e criar valor
maximizando o contributo da Sumol + Compal
económico, a marca pretende transformar
nestas matérias”, assume.
“positivamente a vida das pessoas”, quer sejam
Assim, foram estabelecidas quatro
clientes, consumidores, fornecedores, ou até
prioridades de ação. A primeira é minimizar
mesmo as comunidades locais mais próximas
a pegada de carbono, reduzindo o impacto
das instalações.
no clima; a segunda é contribuir para
O objetivo da empresa é que os
uma economia cada vez mais circular,
produtos que coloca à venda “contribuam
nomeadamente nas embalagens,
para uma sociedade mais sustentável e com
minimizando o consumo de recursos do
futuro”. “Tudo o que temos feito ao logo dos
planeta e reduzindo o desperdício. Em
anos é consistente com este nosso
terceiro lugar, promover ativamente
propósito”, assume a porta-voz.
a nutrição e o bem-estar na
A Sumol + Compal
sociedade, incentivando
afirma orgulhar-se de
a adoção de hábitos
contribuir diariamente
alimentares equilibrados;
para um mundo mais
Tudo o que fazemos
tem de assegurar que
e, por fim, reter e atrair
sustentável e a revela que
deixamos um mundo
talento, assumindo a
a sua estratégia enquanto
melhor para as gerações
importância das pessoas
empresa é suportada
futuras
(trabalhadores) no
por ações concretas. “Em
desenvolvimento sustentável
2018, decidimos que era
da empresa.
muito importante criar uma
Apesar de haver um
agenda de sustentabilidade
plano já traçado no âmbito da
que sistematizasse essas ações,
sustentabilidade, que mudanças
mas que, sobretudo, orientasse o nosso
caminho e permitisse alinhar todas as áreas da
empresa”, explica a titular do pelouro.
Diz, ainda, estar consciente de que o
caminho
sucesso da companhia é interdependente do
progresso social e da regeneração ambiental,
destacando que a agenda concilia o caminho
de criação de valor e crescimento económico
do negócio com um modelo de gestão “cada
vez mais equilibrado”.
Além de ter uma agenda própria,
a marca está alinhada com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
definidos pelas Nações Unidas, contribuindo
para nove dos 17 ODS, tornando a visão
relativamente à sustentabilidade “ainda mais
evidente e consistente”.
A agenda de sustentabilidade
apresenta um plano de ação concreto
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“É da Nossa Natureza”: eis o claim
da Sumol + Compal. “Criar valor
com equilíbrio e satisfação” é,
nas palavras da responsável de
Sustentabilidade e Comunicação
Externa, o propósito da marca.
Paula Ribeiro destaca, ainda, que
querem fazer mais do que “crescer”
e “criar valor económico”.

esperam introduzir a curto prazo e de que
forma os portugueses poderão senti-las? “Ao definirmos as nossas prioridades,
estabelecemos planos de ações concretos
para o curto prazo”, comenta. Conta,
ainda, que para este ano estão pensados
“projetos muito relevantes” no que toca ao
tema das energias verdes, ou seja, energias
provenientes de fontes renováveis.
“Desde janeiro todas as nossas
instalações, em Vila Flor, em Gouveia, em
Almeirim, em Pombal e em Carnaxide,
consomem apenas energia que é
produzida por fontes 100% renováveis.
Ainda em 2022, vamos construir um
parque fotovoltaico em Almeirim para
apoiar a produção na fábrica onde
produzimos Compal, Essencial e Um
Bongo”, acrescenta.
Além de reduzir a pegada
ambiental, um dos objetivos passa
por apoiar o desenvolvimento das
comunidades em que se insere. Assim,
a marca tem desenvolvido projetos
de parceria com estas comunidades,
seja para apoio às populações com
maiores carências, seja para promover
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os recursos de amanhã”. É nas embalagens onde
se encontra grande parte da pegada ambiental
e onde se consomem mais recursos do planeta.
O foco da marca está na redução de incorporação
de matéria-prima virgem nas embalagens, usando
cada vez mais material reciclado.
Em 2021, lançaram na marca Água Serra da
Estrela o primeiro garrafão de 6L em Portugal feito
apenas com plástico reciclado (rPET) e mudaram
a embalagem de Compal Essencial que passou
a ser 100% rPET.
Em paralelo, o grupo pretende continuar a
apostar nas garrafas de vidro retornável. Desde
2014 que Água Serra da Estrela só tem garrafas
de vidro retornável e o ano passado reforçaram
também a quantidade deste tipo de embalagens
para produzir Pepsi e 7up. Em 2022, todos
os refrigerantes com gás produzidos pela
Sumol+Compal terão garrafas de vidro que serão
“recolhidas, lavadas adequadamente e reintegradas
na produção”, contribuindo para um menor uso de
recursos do planeta.

reciclagem
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FAZER CIRCULAR A ECONOMIA
Para a Sumol + Compal, “os resíduos de hoje são

sensibilização

a interação comunidade/empresa com
ações educativas em temas como a nutrição
saudável ou a sustentabilidade.
Mas, Paula Ribeiro sublinha que a
responsabilidade social “vai para além disso”:
“Assumimo-la no que se refere também ao
desenvolvimento da fruticultura nacional, em
que temos colocado um grande foco.”
A marca tem centrado as suas
atenções no desenvolvimento da fruticultura
nacional. Neste momento, 93% da fruta
que processam em fábrica é de origem
nacional e o objetivo é continuar a apostar
neste caminho. Em 2021 lançaram a Gama
Origens, que revela o investimento da marca
neste âmbito. Em 2022, segundo a porta-voz,
também surgirão novidades.
A par da fruticultura nacional, também
o trabalho na melhoria nutricional do portefólio
de produtos tem sido uma prioridade. É notado
através de gamas sem açucares adicionados e
reduzindo os teores de açúcar adicionado em
algumas bebidas já existentes.
Este caminho do desenvolvimento
sustentável é “um caminho que está
sempre em construção”. “Quando atingimos
consistência
determinada meta, temos de olhar para a
comunidades
frente e perceber como podemos chegar
mais longe ainda”, admite. Para ajudar nesta
organização, o grupo definiu um plano de
ações concreto até 2025, mas está também
a construir o “road map” para “uma ambição
num horizonte mais alargado”.
As ações de sensibilização são também
uma prática comum para a marca. que,
ainda recentemente, se juntou à TetraPak
para colocar uma embalagem gigante de
Compal na Avenida da Républica, em Lisboa.
A mensagem “Embalagens Vazias da Tetra
Pack vão para o ecoponto amarelo” servia
para ajudar os consumidores a saber o
ecoponto certo para colocar a embalagem
do sumo. Assim, um dos propósitos é “ajudar
a aumentar a literacia sobre o tema” e, com
isso, contribuir para que a circularidade seja
uma realidade nas embalagens das marcas
do grupo.
Para materializar
todas estas metas a que
a se propõe, a Sumol +
Compal lançou este
ano uma linha de
Pretendemos também ser um ator
mesmo tempo,
mobiliário com
relevante na dinamização de uma
reduzir o impacto
o objetivo de
economia mais circular, onde os
da sua atividade,
incentivar e inspirar
resíduos de hoje são os recursos
minimizando o
a economia
de amanhã. E sabemos que é nas
consumo de matériascircular através
embalagens onde se encontra
-primas virgens e
da reutilização de
grande parte da nossa pegada
reutilizando materiais.
ambiental e onde consumimos mais
materiais.
recursos do planeta
A par destas
Em
iniciativas, está também
colaboração com
a ser construída, nas
a Sociedade Ponto
instalações de Almeirim,
Verde, reutilizou grades
uma Academia de Reciclagem.
de plástico, garrafas de vidro
O intuito é fazer visitas ao espaço e
e bidons de polpa de fruta para
perceber como funciona todo o processo,
decorar pontos de venda.
existindo, ainda, uma mini fábrica de
O projeto permite apresentar a
reciclagem a funcionar.
marca de uma forma diferenciadora e, ao

“Estas iniciativas não têm como objetivo
construir notoriedade, mas sim sensibilizar
as pessoas para a economia circular, dar o
exemplo e acima de tudo criar cidadãos mais
bem informados e comprometidos com o
planeta”, remata a porta-voz.
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A IMPORTÂNCIA DE UM ESTUDO (DE MERCADO)

CARLOS MOCHO

O que valem os estudos, sejam de mercado, sejam sondagens
políticas? É a esta questão que o autor procura responder neste
artigo, à luz da sua experiência de 30 anos e do conhecimento
que tem do setor enquanto presidente da respetiva associação.

Presidente da APODEMO

Os estudos de mercado, quantitativos ou qualitativos, de opinião ou de sonda-

no processo de tomada de decisão, ou as “imprecisões” deste tipo de estudos

gens fazem parte do quotidiano da vida de empresas de diferentes setores de

desencadeiam, sistematicamente, conclusões erradas?

atividade e são utilizados pelos partidos políticos, há vários anos. Constituem

A resposta é sim quanto à sua utilidade e, obviamente, os “erros” não são sis-

um excelente instrumento de apoio à tomada de decisão e podem promover

temáticos. O que haverá a corrigir é o tempo que medeia entre a data em que foi

ações específicas e estratégicas. Tal significa aceder a informação tratada e tra-

efetuada a sondagem e, em particular, a sondagem política e a sua divulgação,

balhada estatisticamente. Trabalho feito por empresas especializadas, munidas

sendo este intervalo de tempo, por vezes, superior a quinze dias.

das técnicas e das competências adequadas. Geralmente, a nível mundial, estas

Ora, o tempo é um facto de extrema importância quando estamos perante inten-

empresas pertencem às associações que as representam. O pertencer a essas

ções de voto, por exemplo, podendo haver alterações do sentido de voto, a qual-

associações, por norma, garante que as empresas cumprem os códigos deon-

quer momento, por uma ou outra razão. Este aspeto relevante nem sempre é tido

tológicos e estão certificadas para a realização deste tipo de trabalho. Assim, os

em conta, uma vez que o público, ao ter conhecimento dos resultados das son-

resultados gerados por estes estudos constituem uma ferramenta de que, quem

dagens e em particular das políticas, assume que a informação respeita àquele

os usa, já não abdica.

momento. Se fosse feita uma outra sondagem no mesmo dia em que determinada

Contudo, de quando em vez, estes resultados são questionados. Questões como:

sondagem é divulgada, a probabilidade de o resultado ser diferente seria grande.

Porque é que o meu market share decresceu, se eu vendi mais?

Outro fator, não menos importante, é a divulgação clara e objetiva da respetiva ficha

Como é possível a tendência de mercado ser de crescimento e a minha de decréscimo?

técnica da sondagem realizada. Acrescente-se, também, que os indecisos deverão

Como é possível, há um mês, alguém estar mais bem posicionado do que outro e

ser, sempre, tidos em conta nos resultados de qualquer sondagem e, em particular,

agora a situação ser a inversa?

na sondagem política. Isto porque, frequentemente, são eles que ao deixarem de o ser

A resposta a estas perguntas, aqui exemplificadas, surge muitas vezes de for-

(o que só poderá observar-se em sondagens posteriores), contribuirão para que o

ma fácil (e simplista). Ou é porque a amostra está mal desenhada, ou porque

resultado final de uma sondagem seja, seguramente, mais próximo do resultado real.

o questionário está mal elaborado, ou porque algo falhou no controlo de qua-

Termino como comecei, ou seja, os estudos de mercado, nas suas diversas for-

lidade, etc..

mas, constituem uma mais-valia no processo de tomada de decisão de quem os

Todavia, salvo raras exceções, os resultados dos estudos de mercado estão cor-

utiliza; aqui e em todo o Mundo. A evidência da evolução constante dos meios

retos, agradando ou não, a quem os recebe e interpreta.

tecnológicos, ao dispor dos especialistas em estudos de mercado, conduz à ne-

Os mais de 30 anos de experiência na área permitem-me procurar responder ao

cessidade de que todos os envolvidos neste processo acompanhem esta dinâ-

último tópico a abordar neste artigo: sondagens. Estas são uma ferramenta útil

mica. Só não vê quem não quer, ou quem não pode.

Os estudos constituem um excelente instrumento de apoio à tomada de decisão
e podem promover ações específicas e estratégicas. Tal significa aceder
a informação tratada e trabalhada estatisticamente
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DE BRAÇO
DADO COM A
SUSTENTABILIDADE

“Há hoje uma exigência, cada vez
maior, imposta pelo próprio consumidor e
pelas novas gerações. Para uma marca, já não
chega desenvolver ações ou fazer campanhas
isoladas na área da sustentabilidade,
é preciso repensar toda a estratégia,
medindo impactos, repensando o negócio
e comprometendo todas as áreas e todos os
colaboradores da empresa numa perspetiva
de sustentabilidade”. É esta a convicção da
CEO da agência Winicio, Catarina Byscaia,
para quem as grandes marcas, aquelas que
são verdadeiros pilares económicos e sociais
e que querem realmente fazer a diferença,
operam no mercado de braço dado com a
sustentabilidade. “O maior desafio de uma
marca nos nossos dias é ser relevante por
contribuir ativamente para o papel que cada
um desempenha no mundo.
A comunicação é o resultado disso, o
fim da linha, o storytelling que a marca cria
para apresentar no mercado o seu propósito
para inspirar e provocar mudanças”, sendo
que o digital ainda expõe mais as marcas
nesse sentido, para o bem e para o mal,
porque não é só a marca que é responsável
pela sua comunicação, mas também todas as
suas comunidades de seguidores.
O que é, então, para a Winicio, uma
“boa ideia” quando se trata de comunicar
sustentabilidade? Catarina Byscaia aponta
três referências: ter impacto, ser relevante e
contribuir para a construção da marca no
médio e longo prazo. Costuma-se dizer que a
publicidade é a arte do resumo e do impacto,
que tem de ser relevante para o destinatário
e partir de um bom conceito, alinhado
com a estratégia da marca. Mas, no que se
refere à sustentabilidade, uma boa ideia
tem ainda de ser verdadeira e consciente.
“Na Winicio, a verdade é um dos valores que
mais procuramos assumir e que mais nos
caracteriza. Tentamos sempre comunicar e
agir de forma verdadeira, mesmo que muitas
vezes esse não seja o caminho mais fácil, e
de forma consciente, porque sabemos que
a comunicação daquela ideia vai influenciar
dezenas, centenas ou milhares de pessoas.
O nosso produto final, na publicidade, são as
boas ideias, e, tal como os produtos, também

“A crescente sensibilização quanto ao futuro
do planeta aumentou a preocupação sobreo
nosso impacto no mundo e o papel de cada
um como parte da solução, uma verdade
transversal a pessoas, marcas e nações”. Para
a CEO da agência de comunicação Winicio,
Catarina Byscaia, é impensável, hoje, uma
marca não ter a sustentabilidade como um
dos vetores estratégicos.

estas têm que ter um propósito”, sublinha.
Mas haverá formas diferentes de
comunicar sustentabilidade, por exemplo
quando se trata de saúde ou de reciclagem?
Catarina Byscaia esclarece que não é tão
diferente assim: atualmente, tal como
as marcas, as pessoas que querem ser
verdadeiramente relevantes e contribuir
para um mundo melhor já não fazem
apenas ações na ótica da sustentabilidade;
tentam mudar toda a sua forma de ser,
de lidar com aqueles que as rodeiam e de
estar no mundo pensando no seu
impacto e no seu papel. E
exemplifica a propósito:
as pessoas tornam-se vegetarianas
ESCOLHA NATURAL
porque esse é o
Uma marca, em qualquer área em que atue, tem
contributo que
sempre de fazer o exercício de refletir de que
forma pode ajudar as pessoas a desempenharem o
querem deixar
seu papel. “A Sociedade Ponto Verde, por exemplo,
ao mundo
há anos que sensibiliza para a importância de
e porque
uma correta reciclagem das embalagens, e hoje
acreditam
qualquer ser humano evoluído já recicla de forma
que é uma
intuitiva ou natural”, declara Catarina Byscaia. E
forma de fazer
se, quando a Winicio começou a relação com o
a diferença;
Celeiro, há muitos anos, uma alimentação saudável
reciclam
era uma escolha só de alguns, no presente é uma
porque
escolha natural de todos. “Hoje, as pessoas unemacreditam
-se por causas e fazem opções que muito mais
que estão a
do que caracterizar estilos de vida caracterizam
quem queremos ser no mundo em que vivemos.
fazer a sua parte
E contam com as marcas para isso”, refere.
contribuindo para
uma economia mais
circular; contribuem
exigência
para o combate à fome
ou pobreza ou outras causas
sociais porque só com o contributo
de todos é possível combater situações
avassaladoras ou mover massas; e procuram
cuidar da sua saúde e da saúde daqueles
que as rodeiam com vista a obter uma
sociedade melhor, mais saudável e com
melhores condições de vida, acrescenta. “Só
aqui já mencionei ´bandeiras´ de marcas
com as quais trabalhamos, começando no
Celeiro, passando pela Sociedade Ponto
Verde, Banco Alimentar e terminando na
relevância
Alliance Healthcare ou outras marcas que
trabalhamos na área da saúde. E o curioso
é que tudo isto poderia caracterizar uma só

comunicação
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impacto

pessoa na sua forma de encarar a vida e na
distinção) nos Prémios Comunicação Meios
sua atitude para com o mundo”, frisa.
e Publicidade. Conquistou também Prata
E é com orgulho que recorda
(duas distinções) com dois dos filmes do
que, no âmbito da comunicação sobre
Gervásio, “Economia Circular” e “Todas as
sustentabilidade, em 2019 a agência
embalagens contam”, nos Prémios Lusófonos
conquistou Bronze (duas distinções) nos
da Criatividade. Acresce que, para assinalar os
Prémios Lusófonos da Criatividade, com
seus 25 anos de atividade, a Sociedade Ponto
a campanha “Adira a esta Rede social”,
Verde decidiu, ainda, trazer de volta um ícone
desenvolvida para o Banco Alimentar. “Era
de comunicação da marca: o chimpanzé
necessário criar um conceito que chamasse a
que, no ano de 2000, conseguiu pôr o país a
atenção do público, não só para a necessidade
pensar na reciclagem. Várias crianças foram
de doar, mas também para a importância
então desafiadas a recriar o Gervásio, com
de estarmos conscientes do que nos rodeia,
recurso a embalagens usadas de diversos
de olharmos mais para as pessoas
materiais, tornando-o na estrela de uma
à nossa volta e para as suas
campanha de comunicação
situações. Mais importante
sob o mote “Inovar, Evoluir,
do que partilhar uma
Reciclar”. “Em pouco
imagem, é usarmos o
mais de um mês, a
O MUNDO PRECISA DE NÓS
nosso tempo para
versão reciclada do
Sobre as perspetivas para o ano em curso,
partilharmos o
Gervásio voltou
Catarina Byscaia diz que a Winicio quer
que é realmente
a ser notícia,
unir-se, cada vez mais, a marcas que
importante”,
reconquistou
queiram fazer a diferença e com propósito.
relembra,
o carinho dos
“E podem estar presentes em qualquer
adiantando
portugueses que
sector de atividade, da Saúde aos Serviços.
que, neste caso,
já o conheciam e,
Estes são tempos mais duros e mais
seria partilhar
desafiantes. Mas é também nestas alturas
mais importante,
que surgem as boas oportunidades e em
alimentos com
tornou-se
que podemos, como pessoas e marcas, fazer
quem precisa. Já
um ícone de
a diferença. Porque é precisamente nestas
com a campanha
reciclagem para
alturas em que o mundo mais precisa de
do Gervásio, dos 25
as novas gerações”,
nós”, sublinha.
anos da Sociedade
comenta.
Ponto Verde, em 2021,
Questionada,
arrecadou Prata (uma
neste contexto, sobre se
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consciência

Catarina Byscaia,
CEO & Partner da Winicio,
e Filipa Alves, Diretora
Criativa & Partner
da Winicio

verdade

o conceito “as marcas bem constituídas têm
o poder de mudar o mundo” também se
aplica à comunicação sobre sustentabilidade,
a CEO da Winicio responde afirmativamente:
“Ainda se aplica mais. Na sustentabilidade
são comunicadas causas, os impactos das
marcas, os compromissos das marcas no
mundo, o seu propósito e o seu papel. São
abordados temas como a inclusão social, a
solidariedade, literacia financeira, respeito e
envolvimento na comunidade. É nestes temas
em que é realmente importante influenciar
comportamentos e imprimir mudança.” E
de que modo a Winicio “faz a diferença”?
Catarina Byscaia responde que, desde sempre,
a equipa acreditou nas boas ideias e no poder
que têm de mudar o mundo, além de que
que a Winicio tem a sustentabilidade no
seu ADN. “Ao longo dos nossos 15 anos (de
existência), comunicámos mais de 40 marcas
e desenvolvemos mais de 500 projetos na
área da sustentabilidade. Em suma, tentamos
todos os dias fazer a diferença, acreditando
que também nós, como marca, temos um
papel no mundo”, justifica.

winicio.com

We are conscious
Pensar de forma sustentável faz parte do que somos.

Ao longo destes 15 anos, estivemos ao lado de mais de 40 clientes e 500 projetos na área
da sustentabilidade e responsabilidade social e queremos muito mais. Hoje, a Winicio conta
com uma equipa de 20 pessoas que pensa 360º em tudo o que faz.

Uma agência criativa premiada, global e consciente. Desde sempre.
2019 · 2 BRONZES
Banco Alimentar

2021 · 2 PRATAS
Sociedade Ponto Verde

2021 · PRATA
Sociedade Ponto Verde

